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' Gürrün Tarihi 1 
İhracat İşleri 
Ne Halde? 

IEIEmam .. am11mmm .................... l!B!mm ..... ._ııııım .. •• Kararname T atbik1 

Ediliyor 
'fflcear, meyva. ihracatı husu.sun· 
da. mUşkUlAtla. kıı.rşıl:ı.şmaktadır. 
Bu yüzden milyonlar kıymetin

deki m&llarımız çOr!iyilp gidi
yor, yok pahasına satılıyor. Bu 
hususta halkımız diyor ki: 

« 
Blkmct Bey (Sultanahmet Çatla· 

cbkı.pı caddesi 61) 
- Şimi bize ikinci bir mink, 

lktı.aadi bir miulr lizımdır. Bu da 
ancak ihracabmızı artırmakla ola· 
cakbr.Memleketimizin kaVUD, karpuz, 
Gzüm, domates, patlıcan gibi mey-Ta 
•e ıebzeleri çok boldur Ye ucuzdur. 
Çürümiye mabküm olan bu bereket
ten istifade edebiliris, bat içte peka· 
la müfteri bulabiliriz. Fakat kim 
ne derse desin biz harici ticaretimi· 
si Yunanistan kadar korumasını 

bilmiyoruz. Vaktinde tedbirler ala
mı7oruz veaselim. 

• 
lamail Boy ( Hırkai9orif 34) 
- Geçen sene kavun ve kar

puzlarımızı denize döktük. Bu sene 
de çilek ve teftali dökülüyor. Gele
cek sene için tedbir ahnacak dendi. 
Fakat yine hiçbir şey yapılmadı. 
Yalovada ta kıı batl.ıngıcına kad:r 
turfanda ıebze yetişiyor. Bundan 
niçin iı;t.ifade etmiyclim. Memleketi-
~ze nefen hariçten para sokmıyahm. 
Vapurlar ırnızda, şimendiferlerimizde 
5oğuk hııva depoları neden bulun
mnaın? 

« 
Neca.ti B. ( Salmatomruk Cami so· 

kak 7) 
- Bir tacirimiz Buraada okkası 

yirmi paraya satılan teftalilerimize 
Mı11rda (40) kuruşa müşteri bulmu,. 
(80) misli bir farkla satacağımız bu 
mallarımız vapurlarda aoğuk hava 
mahzenleri bulunmadığı için çıkarı
lamıyormu~, çürümiye mahk(ım olan 
hu mallara çok acıyorum. 

... 
Irfan B. ( Fatih Macarkardcşler 

5inıit!:l Sokak 34 ) 
- ihracat mevsimi başlad1. Geçi

yor bile. Fakat benim anladığıma 
göre hiçbir fey ihraç edemedik. 
Dünya bahranına ancak fazla ihracat 

25 Sabıkalı -Bir Hırsız 
Deli Hüsnü Dün Tekrar Yakalandı 

Ve Bir Sürü Yalan Uydurdu 
---'~~~~~~~-

Olln şehrimizde bir kurşun bırsıZI yakalanmış· ı 
br. Bu husızlık esas itibarile alelade bir hlbisedir. 
Fekat hırsızın takındığı tavır ve verdiği ifade, 
hadis~yi komik ve garip bir şekle sokmuştur. 

buna meydan 
tutmuşlar<Iır. 

vermemişler, Hüsnüyü aımsıkı 

Tahkikahmıza göre hadise şudur: 
Şimdiye kadar birçok hırsızlıklar yapmış 

Hüsnü evvel~ inkar etmiş, kurşun filan çalma· 
dığım söylemiştir. Bu bir yığın kurşunu kimin ıök
tüğü sorulunca, Hüsnü gülümsemiş, maliimab ol
madığını, belki fırtınadan ve rüzgardan koptuğunu 
scylemiştir. Halbuki Hüsnüyü kurşun sökerken gören
ler vardır. Bu vaziyet karşısında Hüsnfi meseleyi tevil 
etmek istemiş, yatacak yeri olmadığı için med· 
resenin damına çıktığını, orada bir müddet uyku 
kestirmek istediğini, kurşunların esasen evvelce 
sökülmüş olduğunu, bunları sırtlayıp karakola 
teslim etmiye karar verdiğini anlatmışhr. 

olan Deli Hüsnü ismindeki aabıkalı dün Eyüp 
taraflarında Laz Mahmutpaşa medresesinin kub
belerine tırmanmış, kubbelerin üzerindeki kurşun
ları sökmiye başlamıştır. Hüsnü, ortaJığm tenhalı
ğından istifade ederek bir hayli kurşun sökmüş ve 
bunları bir kenara yığmıştır. 

Fakat tam kurşunları sırtlayıp kaçacağı sırada 
polis memurları yetişerek Deli Hüsnüyü yakala· 
mışlardır. Hüsnü daha uzaktan polisleri görünce 
kurşunları atıp kaçmak istemiş. polis memurlara 

Tabii bu yalanlara kimse inanmamıştır. Çftnki 
Hüsnüniin hırsızlıktan tamam 25 tane sabıkaıı 
vardır. Hüsnü yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Bir Cinayet 
Dün Galatada Bir Hamal 

Öldürüldü 
Dün saat tam ( 11 ) de Ga· 

latada poğaçacı fırını önünde 
kanlı bir cinayet oldu. Galata 
su iskelesi hamaUanndan Şebin
karahisarlı Osman oğlu Bekir, 
hemşerhıi hamal Yakup tarafın· 
dan yedi kurşunla öldüriUdü. 

Kurşunlardan birisi Osmanın 
beynine girmiş ve içeride kalmış, 
altısı dR sağ kalçasını deldikten 
sonra çıkmışbr. Katil de.rhal ya· 
kalanmış ve cürmünü itiraf et
miştir. Hadisenin sebebi de şudur: 

Oldürülen Bekir bir ay kadar 
evvel Y akubun karısını ka~1rmış 
ve bir hafta beraber gezdirdik
ten sonra tekrar kocasına iade 
etmiştir. Bekir fırsat buldukça 
Yakuba bunu hatırlabr ve bu:yif· 
kar !lözf er söylermiş. Bonnn üze
rine dfin Yakap tabancasını 
çekerek Bekiri öldürmüştür. 

Papaz Efendi 
Beraet Kazandı 

Diin ihtisas mahkemesinde 
Ayatriyada kilisesi papazlarından 
Y orgi Efendinin muhakemesine 
devam edildi. Y orgi Efendinin 
kiJisedcki odasında iki kilo ( 90) 
gram rakı, iki kilo ( 595) gram 
likör, ( 680) gram yerli ve ( 100 ) 
gram da Yunan konyağ& bulun
duğu için mahkemeye verilmişti. 
Türkçe Li1miyen Y ot·gi Efendiyi 
iki avukat müdafaa ~t.ti. Papas 
Efendinin 'bu yüzden Müy"k bir 
ısbrap ç!ektiği • nla~lı •or e du
dakları lıeyecandan titriyc.rdu. 

Aslı Çıkmadı 
Hikmet Beyi Vuran Maz .. 

nun Hasta Değilmiş 
Bandırmada eski Mustantik 

Hikmet Beyi alnından yaralıyan 
fotoğrafçı Cevdet Beyin muha
kemesine bakıhrken avukatları, 
Cevdet Beyin sinir hastalığından 
dolayı askerlikten ihraç edildiğini 
söyliyerek Tıbbıadiide mlişahede 
altına alınmasım istemişlerdi. Ban
dırmadan Tıbbıadli müessesesine 
gönderilen Cevdet Bey dört beş 
günlük bir müşahadedc'n sonra 
serbest bırakılmışhr. (7) eyliılde 
muhakemeye devam edilecek-
tir. Tıbbıadli, Cevdet Beyde, 
cezai mesuliyeli kaldıracak bir 
hastalık bulamamıştır. 

Adanada Kız Lisesi 
Evvelce haber verdiğimiz gibi Ada_ 

nada bu sene bir .Kız Lisesi açılması 
kat'i aurette tekarrür etmiştir. 

yapmakla çare bulunabilir. Fındık
larunıza suikast yapmııfar .. Yümurta
mız adamakıllı mfişterl bulamıyor 
afyonlarım12 elimizde kaldı. Şimdi 
tabiatin bol bol nrdijti güzelim 
meyvalarıııw~ı da va1>1tasızluc yü~ J -- Iiamallar 

Müddeiumumi, Papaz Efendi· 
nin tevkifini istedi. VekHleri, 
Y orgi Efendinin ruhani vaziye
tinden ve ~uçakçıiık yapmadı· 
ğından, yalnız bir yetim olarak 
büyüttüğü hemşire zadesinin dü· 
ğününden artan muhtelif içkileri 
bir bulaşık şişeye doldul'mş ol
masından uzun uzun bahsettiler. 
Teessüründen Papaz Efendinin ko· 
lunun tutmadığı ve refikasımn 
akb vaziyeti bozularak hastaha
neye nakledildiğini söylediler. 
Neticede mahkeme, Papaz Efen· 
dinin kaçakçılıktan beraetine ve 

Umumi Maaş 
.ıünden ihraç edemiyoruz. Buna acil 
bir çare bulmak ikbsadi menfaah
mız icabıdır. 

Gümrükte 
Eksperlerin Yavaş Çahş
bğından Şikayet Edildi 

Gümrüklerde çalışan Eksper 
heyetlerinin yavaş iş gördilkJeri 
ve bu yüzden tacirlerin çok mu
tazamr oldukları hakkında lıctı
ıat VekAletine bir şikayet yapıl
mıştır. 

Vekalet eksperlerin kendile
rine havale edilen işleri vakit ve 
ramanile yapmalan icap ettiğini 
bildirilmiştir. Eksperlere bu yol
da tebligat yapılacaktır. 

Hepsi Bir Biçimde Elbise 
İle iş Görecekler 

Haydarpaşa iskelesindeki (20) 
hamaldan ( 16 ) sı sabıkalı olduğu 
için tasfiye edilmişlerdi. Belediye 
iktisat Müdürlüğü şimdi Garda 
bulunan mütebaki ( 24 ) hamalıda 
fazla bulmaktadır. Bunların adedi 
(17) ye indirileceği ~ibi köprüdeki 
Seyrisefain hômalları arasında da 
bir tensikat yapılacaktır. Her gün 
göz önünde bulunan bu hamal
lara yeknasak kasket ve elbise 
giydirilecektir. Diğer zengin is
kelelerdeki hamalların da bu şekle 
ıokulmaSI düşünülüyor. Şimdilik 
bunlara da yeknesak bir kasket 
giy dirilecektir. 

yalnız inhisar İdaresine nakti 
ceza vermesine karar verdi. 

Türcüman vas tasile karardan 
haberdar edilen Papaz Efendinin 
sakallarından sevinç yaşları yu· 
varlandı ve teşekkürle hakimin 
önünde iğilerek ayrıldı. 

Kaçarken Yakalandı 
Maruf sabıkalılardan Kasım

paşalı Hasan, Balat vapur iske
lesine bağlı bulunan bir kömür 
kayığına girerek tayfa Eminin 
elbiselerini çalmış ve kaçarken 
yakalanmıştır. 

Eylôl Maaşı Bugünden 
itibaren Verilecek 

Dün bütün daireler Eylul 
maaşı bordrolarım hazırlamışlar 
ve Defterdarlık ta tediye emrini 
vermiştir. Bugün bütün memurla
rın Eyini maaşı ve ücretli me
murların da ağustos aylıkları ta· 
mameo dağıtılacaktır. Yalnız Ev
kaf idaresinin maaşları birkaç giln 
teahhur edeceği anlaşılmaktadır. 

Bir Ev Soyuldu 
Berber Cafer, hamal Emin ve 

eskici Ahmet isminde üç kişi, 
Büyükderede İstefan efendinin 
evini soymak iddiasile yakalan
mışlardır. 

Beş numaralı son kontenjan ka• ı 
rarnamesinin tatbikına bugünd'n iti- l 
haren batlanmıştır. Yeni kararname 1 
mucibince memlekete ırirecek hu . 
türlli ena kontenjarıa tabidir. lhra• 
cat maddeleri de ihracat komisyon• 
larının murakabesi altına verilmiıtir.' 

Hah ve tiftik takasına ait tal&. 
matname dün akşamdan itibaren 
mer'iyet mevkiinden kalkmıştır. 
Yalnız d.::.ı akşama kadar ihra9 
edilen. tiftik ve halılara mukabil 
eylGl ayanda takas yapılaeaktır. 

Amerika Sefiri Gitti 
Amerika Sefiri Mister Şerli 

Cenapları hük6metin daveti üzerioıı;ı 
dün ıı:kspresle ve Pariı tarilul• 
Amerikaya hareket etmiştir. 

Münire Hamm Moskovada 
Rus tiyatrosunun yüzüncü yıldlJ. 

nümü münasebetile Moskovada ya• 
pılacak merasimde Türk sahnesini 
Darülbedayi artistlerinden Münire 
Hanımın temsil etmesi tckarrür 
etmiıtir. 

Münire Hanım birkaç güne kadar 
Rusyaya hareket edecektir. 

Erkam Harbiye Resimiz 
Büyük Erkanı Harbiye Rcisimic 

Fevzi Paşa. büyük zafer münaselıe .. 
tile gönderilen tebrik telgraf \'8 

mektup larına teşekkürlerini njanı 

vaaıtasile bildirmektedir. 

Vekillerin Tetkilderi 
Ma~rif Vekili Esat Bey cenup 

vilayetlerimizde, lnbiurlar Vekili 
Ali Rana Bey de lzmir havalisinde 
tetkiklerine devam etmcktf"dirler. 
Şehrimizde bulunan Başvekil Paya da 
on beş güne kadar Ankaraya döne .. 
ceklerdir. 

Piç Ömer r-tahkemede 
Yaptığı bir hıraızhk esnasında 

bir kişiyi öldüren sabıkalı hıuuı 
Piç Ömerin muhakeme.ine dün Atırı 
cezada başlanmıştır • 

Bir Mahkumiyet 
Eyipte İsiambey mahalle6·nde bi1' 

kahvenin önünde Öıneri öldürmekten 
maznun Vehbinin muhakemesi intaç 
edilmiştir. 

Mahkeme Vehbinin 15 sene hapse 
konmasına ve Ömerin vercsesine 
1000 lira tazminat vermesine knrar 
vermiştir. 

Diinkll imtihan n __ 

Defterdarlıktaki münhal memur• 

luklar için dün imtihan yapılmış, 
imtihana 600 kişi girmiıtir. Halbuki 
münhaller pek: azdır. 

Kitap 
Panagiri 

Dün kitap panayirinin ikinci gün& 
idi. iki gün zarfında aergiyi ziya• 
ret edenlerin adedi 2 bin kişiyi 
bulmuştur. Ziyaretçilerin ekseriyeti
ni fakülte ve yüksek mekteplerle 
U.e ve orlamektep talebeleri teşkil 

etmektedir. 
Halk daha ziyade gazete ve 

mecmua pavyonlarının önünde top• 
}anmaktadır. Yüksek tahsil gençleri 
iae Darülfünun pavyonile ilmi eser• 
ler teşhir eden pavyonlara uğra-

maktadırlar. 

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

l---------------------------------_.------------------------------------------------------~·------------....-------------------------------....1 

1 : Ressam Şevket Bey - ı 
Şaşıyorum bu ite Hasaa Bey •• 
Şu memlekette .••. 

2 - Lostıracılık, 3 - Ev boyaohğı, 

ı 
4 - Badanacılık para ettiği 

halde, ıu ressamhk neden rağ· 
bet görmftyor ? 

5 Hasan Bey - Bundan kolay 
ne var ü•tadım. Re1&amlar da kA· 
tıt ve bez boyayacatına kundura 
ve duvar boyasınlar 
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Her gün 
lı1iinderecatımızın çoklu
.f!ızndan dercedilememiş
tir. 

-
Dünya Güzeli, Ba
şından Geçen Ha
diseleri Anlahyor 

( Baj taraf, f inci rayfada) 
ziyaları gözlerimi az kalsın kör 
edeceklerdi. 15 gün kan geldi. 

Doktor, ilaç derdile uğraştım 
15 gün cehennem azabı çektim. 
Haln da ili~ kullanıyorum. 

Keriman Hanım fstanbulda 
Türk giizelliğine nasıl seçildiğini 
anlattıktan sonra beyanatına 
şöyle devam etmektedir: 

" - Uzun ve s ı kıcı bir tren 
seyahatinden sonra Parise gel
dik. istasyonda sefaret er
kanımız ve Paris gazetecileri 
vardı. Programa göre iki 
saat sonra Brüksele hareket 

edecektik. Sefir Suat Bey Brük
sele telefon etti ve hareketimizi 
akşam üstüne bıraktırdı. 

Sefire Hammefendi ve Lond
ra Sefiri Beyin refikalan hanıme
fendi bana Paris'i gezdirdiler. 
Otomobille ıehri dolaştım ve 
akşamlislü babamla Brüksel'e 
avdet ettik. 

Ayni tre11de Rus ve Fransız 
Misleri de vardı. ikisi de çok 
gUzeldirler. Dilnya gfizellik mü
aaba kasını kazanmak hususun
daki son ümidimi de bu mlişa
hede ile kaybetmiı oluyordum. 

Brükselde şehrin en büylik 
otellerinden birine indik. Bu 
otelde Amerikan kıraliçelerin-
den baıka bUtlln güzeller 
topJanınıştılar. Ertesi gUn ve 
bunu takip eden günler, zi· 
yafetler, balolar, resmi kabul
lerle geçti. Y avaı yavaı müsa
baka neticesi hakkindaki ümidim 
hesabına kaybettiklerimi gene 
kazanmıya başlamıştım. Bir ayak
kabıcıya, bir çorapçıya, bir ter-
1:iye. hulasa nereye gitsem: 

" - Mia Türki, müsabakayı 
sizin kazanmanız kuvvetle muhte· 
meldir!,, diyorlardı. 

Diğer gllzellik kıraliçeleri ile 
ahbaplığı yavaş yayaş ilerletiyor
dum. Batta Rus ve YugoslAvya 
güzelleri ile sıkıfıkı ahbap olduk. 

Müsabaka gllnUne kadar ge
çen vakayi içinde en ehemmi
yetlisi Amerika kraliçelerinin 
bulunduğumuz şehre muvasalat
ları oldu. Bunun haricinde güzeller 
şerefine bir otemobil zarafet mü
sabakası yapıldı, çiçek muhare
beleri tertip edildi ve bittabi 
arada birçok ziyafetler, balolar 
da verildi. 

Amerika kraliçeleri ç\)k nazik, 
çok terbiyeli kızlardı. Hemen hep
si ile tanıştım. Bundan başka Yu· 
nan güzeli ile de ahbap oldum. Yal· 
nız, bu glizelin bir annesi vardı ki 
kendimi ve Türkleri ona ıcvdir
rnek bir tUrlü mUmkUn olamı· 
yordu. 

Bir glln sebebini ıordum. Şu 
cevabı verdi: 

- Çilnkü Türkler benim üç 
çocuğumu kestiler. 

işi biraz daha eşeleyince ço
cuklarının milli mücadelede öl
düklerini anladım. Dedim ki: 

- Madam, bu harptir. Harpte 
senin üç çocuğun öleceği gibi, be
nim kardeıim, bir başk_a Türkün 
de babası ölebilir. Harpte ölmek 
Türlder kesti demek değildir. 

Babamla ben muhitimizde çok 
iyi tesir bırakmıştık. Bu tesir 
bir alcşnm garip bir hadiseye de 
sebep oldu. 

Yemek yerken bir adam ya· 
mmıza geldi ve sordu: 

Siz Ermeni misiniz? 
- Hayır. 
- İtalyan mı, yoksa Rus mu? 
- Ne Rus, ne de İtalyan 1 

Biz Türküz .• 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Mak alesi S ebat 

1 - Gençler gürüniinü:z. ki san'
at tA lı a 1 ederler, s.onra bir ııan'ate 

intisap edeceğine, bir memuriyete 
girer'er. 

--~-----

J 

2 - Avrupada ticaret tahsil et
miş gençlt.rin burada lisan mui\llimi 
olarak çahşbklı.rını ıörürsünüz. 

~ 

~«&«ı 
3 - Bunlar, içtimai hayatta amu· 

dufıkarileri olmıyanlardır. Yükı.el
meıini biliyor, fakat yükseldikleri 
yerde durmasını bilmiyorlar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
i•mı!!1m1~ .. ı:;;::acr.m ........ amım .. u. ....... !tmlm21 .. -.. ............ meımııa ....... ı 

nMe de Bir Hidise • • 
1 

- ---- ·~---

Milli Alman Fırkası, Cümhuriyet 
ayrağının aldırılmasını İstedi 

Berlan, 31 ( A. A. ) - Rayşblağın içtimaını 
la til etmeden evvel meclis reisi müfrit milliyetperver
lerden yüzbaşı Goehring, Hindenhurgun itthaz edece
ği hattı hareketin kanunu esasiden mülhem olacağı 
kanatıtini izhar etmiştir. 

hizbi reisi M. Oberfohren, reis Goehringe atideki 
mektubu vermiştir. 

"N:ısyonal Alman hizbi, zati alinizden, Rayiş
tağıo sabık sosyalist reisinin emri ile Parlamento 
sarayının koridorunda haşınetlü imperator Vilhelmin 
statüsü arkasına konulmuş olan siyah kırmızı altm 
arısı Cümhuriyer bayrağını kldırmasmı rica eder." 

Bu beyanat, sol cenahta memnuniyet ve in
şirah tevlit etmiştir. 

Celse tatif edildikten sonra, Nasyonal - Alman 1 --- • 
an ya Or ti istiyor 

Paris, l ( A. A. ) - Havas Ajansmdan: F r.an
sanın Bedin Büyük Elçisi M. F onse, Alman 
milli müdafaa ordusunun yeniden tensiki için dün 
Almanya hariciye nazırı Baron Fon Neurathın ken
disine tevdi eylemiş olduğu muhtmıyı Fransa Heri-

ciye Nezaretine göndermiştir. 

açığa söyledi. Türk'leri muaşeret 
kaidelerinden haberdar insanlar 
saymazmış. Böyle olduklarını bil
mezmiş. 

Bir akşam Brüksel civarında 
büyük bir şatoya gittik. Bir ge
ce misafirlikten sohfa bu şato
nun büyük salonunda güzellik 
müsabakaları komite azalarmm 
huzuruna çıktık. Bu çıkış benim 
Umidimi bir kat daha kuvvet
lendirdi. Her şey bittikten 
sonra gazeteci olduğunu bilahare 
öğrendiğim bir zat yanıma 2''!1di: 

- Müjde, Miı1 Türk!, dedi. 
Reyler sizin üı~rinizde temerküz 
ediyor. 

Brnkselden Spaya gittik. Ote
lin yemek salonunda bir g iin 
otururken bana bir Sırp gaze· 
tesi gösterdiler. Gazet~ Sırp 
güzelinin resmini basmış ve 
altma da ( Dünya Gi.izelliği tahta
nın en kuvvetli namzedi) diye yaz
mıştı. Biraz sonra yemeğe baş
ladık. Mis Rus kadehioi Yugos-

lava giizeline doğru kaldırdı. Ben de 
kendisini taklit ettim ve biraz da 
ümidini takviye etmiş olmak için: 

-Mis Univer şerefine 1 dedim. 
Vay efendim, sen misin bunu 

ıöyliyen... Pişman oldum. Kaşları 
çatıldı. Sert sert söylendi: 

- Rica ederim, Mis Türk, 
bu sözü bir daha tekrarlamayınız. 

YugoslAv güzeli ile ahbaplığ.
mız işte bu andan itibaren bozul· 
du. Her birimizi dünyanın bir kö
şesinden ahp getiren müsabaka, 
ertesi gün yapılacaktı. Herkes 
tuvaleti ile meşguldü. Ben de ls
tanbuldan ayrılmadan " lpekiş ,, 

Bu vesikanın tevdi keyfiyeti, Alman Milll 
müdafaa ordusu kadrolarınm genişletilmeai için 
Almnnya tarafından yapılmış ilk resmi teıebbtısU 
teşkil eylemektedir. 

ten yaptırdığım tuvaleti giydim. 
Saçlarımı yaptırdım. 

Nihayet saat (5) oldu. Hep be-
raber Spa gazinosuna gittik Ga
zinonun konferans salonunda ha
kem heyetinin huzurunda evvelA 
bir geçit resmi yaptık. Bunu 
teker teker tetkik takip el
ti. Müsabakaya girerken korsa ve 
sutyen takrnamaklığımız tembih 
edilmişti. Bu müsabakanın 
en birinci ,artlarından biri 
idi. işte ou şart orada hiç te ar
zu etmediğim çirkin bir hadise· 
nin hudusuna sebep oldu. Ben 
hakem heyetinin huıuruna sondan 
ü\~ünci\ olarak girecektim. Girdim, 
çıktım ve dışarda kapının önün-
de güzellerden ismini söylemek 
istemediğim birinin taarruzuna 
uğradım. Bu genç kız üzerime 
ablmış, hem " Mis Tiitki, sen 
hile yapıyorsun, korse tnkrmşsm,, 
diye bağr1yC1r, hem ® vllcilmil 
muayene ediyordu. Ben böyle 
bir hile yapmış olsam bile bunu 
zorla meydana çıkarmıya çalış
mak değil, yalnız hakem heye
tine haber vermek kAfi idi. 

Heyetin kadın muayene me· 
murları vardı. Mesele pekAlA 
meydana çıkabilirdi. Maahaza 
ben mukabil hiçbir harekette 
bulunmadım ve şüphesiz ki iyi 
ettim. 

Akşam olmuştu. Heyet kara
rın tebliğini erteıi akşama 
bıraktı. Ertesi akşam saat beşte 
şehir tiyatrosuna gittik. Sahnenin 
arka cephesi bütün milletlerin 

armalarile süslenmişti. Biıi bu· 
raya çıkardılar. 

Güzellik müsabakaları tertip 
heyeti reislerinden M. Marh ne
ticeyi ilin edecekti. M. Marh 
sahnede ilerledi " Mis Univer ... " 
dedi ve sustu. Tyatroyu dol
duran binlerce kişi sanki nefes 
almıyordu. M. Marh ağır ağır 
ilave etti: 

'' - Mis Türki ... " 
Birden millhiş bir alkış fırtı· 

nası koptu. Bir an şaşırır gibi 
oldum. Fakat kendimi çabuk to
parladım. M. Marh beni elimden 
tuttu ve halka tanıttı. Babam 
da bu sırada tiyatroda idi. 
Sevinçle sahneye koşmak iste
miş, fakat şahnenin yolunu ıatı· 
r arak bir Uirlü bulamamış. 

Güzeller, bir tanesi mUstesna, 
hepsi birer birer gelerek beni 
öptüler. Önüme konan radyo 
mikrofonuna birkaç kelime söy· 
ledim. Fotoğraflar, filimler alındı, 
otele dan dük.,, 

Keriman Hanımın inübaptan 
sonraki hayat ve faaliyetini ev· 
velce bütün tafsilltile bildirmiş .. 
tik. Dünya Güzeli bugün de 
evinde istirahatle vakit ieçire
cektir. 

( GUzallmlza, TUrk hududun. 
dan lstanbulaJ kadar yapılan 
lstlkbal tezahUrlerlna alt diğer 
tafsllAtı IOtfen dördUncd aayfa· 
mızda okuyunuz. ) 

Sözün Kısası 

Aptallık Bulunmaz 

Bir Nimettir 

1--------- A. E. 
Sıcaktan fazla miiteessir ol

duğunu tahmin ettiğim bir mes· 
lekdaş şu sualleri soruyor : 

l Z<'kft, :ıilolcrde bir ih tiUlf se· 
bcıbl midir ? 

~ Kadın, ~ok zeki bi r a damla 
t~vlNı di~i t 11 kdirde ba ta et mı , olur mu? 

:~ Erkrk ken<l is iu cl P.ıı d:ıhıı zeki 
bir kadın ı almıılda hata <ıtmiş ohırınu 

• Meslekdaşımm suallerine cevaı 
vermek herhalde güç olacaktır. 
Zira her şeyden evvel zekAnın 
ne deme!< olduğunu tayin etmek 
IAzımdır. Bu ise çok nisbi bir 
şeydir. 

Umumiyet itibarile zekA, mu
ayyen hadiseleri, muayyen tarzda 
anlamaktır. insan, zekAsını bazan 
söz söylerken, ekseriya da sus• 
masını bilmekle izhar eder. Bu 
itibarla bu sınıfta birçok gazete-
cilerin yeri yoktur. Ve bir mu· 
harririn fikrine göre: 

Melek yerine geçmek istiyen 
insan aptal görünmelidir. 

Aptallık ise: Her vakit fikir 
yoksulluğuna delalet etmez, ekser 
ahvalde fikir bolluğundan doğarl 

* Ailede anlaşmıya gelince : 
Ne kadar müdekkik olursa 

olsun alakadarın evlenmeden ev· 
vel nişanlısında mevcut zekAnın 
derecesini ölçmesi gayet güçtür. 
ÇUnkn muhakemenin ibresi evveli 
hissi ve cinsi cazibeye tibi ola· 
rak yolunu şaşıracak, sonra da 
karşısandakinin kendisini başka 
tOrlü göstermek istemesinden 
müteessir olacaktır. 

Unutmıyalım: Tetkik altında 

bulunan her insanın yüzünde bir 
• 

maske vardır ve zeki da, huy 
gibi taklidi kabil olan feyler
dendir. 

Hakikat ancak evlendikten 
sonra meydana çıkacaktır ve 
dünyaya gelen ilk karı kocanan 
gözleri de gölden yere indikleri 
zaman açılmış, Adem babamızın: 

- Bu kadın nekadar da bu
dala imiş? Cümlesi ile izhar et .. 
tiği hayreti, Havva Annemizin: 

- Böyle aptal bir adamla 
evlenmek ne bUyük hata! Ferya· 
dı takip etmiş, ve mukadde• 
kitaplarm mOessif bir unutkanlık 
ile tafsıliitmı yazmadıkları ilk 
kavga bu mlitekabil hayret nida· 
ıınm neticesinde çıkmıştır. 

• ŞOpheslz ailelerde "zekA" 
vahim bir ihtilif sebebidir: Zeki 
olan veya kendisini zeki zanneden 
eşinin aptallığına kızar. Aptal 
olan iıe bilflkis eşinin saklamak 
maharetini gösteremediği zekiaı 
karşısında izzeti nefsinin kırıldı
ğını hisseder. 

lşl düzelten şey, tarafeynden 
birinin kuvvetini karşııındakine 
kabul ettirdiği zaman teessüs 
eden disiplindir. Ve bu faikiyet 
mücadele11inde galebeyi kaıanan 
ekseriya aptal olandır. Zira dik .. 
kat etmi'5inizdir: Tabiatten bu 
çok kıymetli hasleti almıı olan• 
da göze çarpan bir kUstahtak 
bir faaliyet, bir tecavOz kudreti 
vardır. 

Bence en vahim kavga tara• 
feynin müsavi zekaya malik ol· 
dukları zaman çıkar ki, yüzde 
yUz halli imkansı2dır. 

• Temenni edilecek ıey: Tara• 

/STER İNAN, İSTER İNANMA! 
Terkos Şirketi teıiutıoın Belediyeye intikali ı:a

manı geldi. Şimdi bu intikal meaeleıi etrafında Ter• 
kos Şirketi ile Belediye araaında mOzakere cereyan 
ediyor. 

koı teıisatma yazıyet ettikten ıonra, bu tesisata i~ 
letmek işini yine Terkoı Şirketine terketmiye hazır· 

lanıyor, bunun için de aynca milıakerat cereyan 
e:!!yormuıt 

feynin mlisavi bir aptallıktan hisse 
'"'\ almış olmalarıdır. Bu takdirde 

her fikirden bir milnakaşa çıkb· 
ğına göre, fikir mahrumiyetinden 
doğan, hayvanlarınkine müşabih 
rahat, abl, bozulmaz bir saadet 

içinde yaşanır. 

Fakat bu itin garip tarafı ıudur ki, Belediye Tor• * Bizim meılekdaşa gelinceı 

iSTER /NAN. iSTER iNANMA! 
Adamcağız fikrini açıktan "'l ___________________________________________ ,..J 

Suallerini kurnazca tertip etme
(Devamı 13 llncil aayfada) 
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_,Memleket!ıia11zaralarıl- ' MEMLEKET HABERLERİ -;-ı--Te-nk-it --L...ı: 
Ordunun l._. __ lll'D!:alli211?.11=:.-illii-------~--------------.i Bir 
Fındık Et Tavuk, Yumurta Yapıcı 
Malısulü t Kitap 

Ordu, (Hususi) - Memleketi- ı· b 1 d B u·· G 
mizde istihsal olunan mahsıılattan ne 0 u a u ç 1 da M a d de s 1• ihracat yapılmakta olan maddeler, 

~a~l~;;;~~ ~:ğdı~t~:, i~:;~;· i:!r:ı~ Bedava Denecek Derecede Ucuzdur 
bunların içinde serveti mahalli
yeyi teşkil eden ve iktısadi inki
şafımıza en büyi1k amil olan 
fındık mahsulüdür. Umumi harp
ten e-vvel fmdık mahsulünün 
imklin bulunduğu kadar fazla 
miktara ibliğma azami ' dere
cede çahşılmakta iken Umu
mi Harp yüzünden bu faaliyet 
akim kalmı11 ve (9) milyon kilo 
kadar istihsal edilmekte olan 
fındık mahsulümüz günden güne 
tenakus etmiştir. 

Esasen fındtk mahsulümUz; 
ilkbaharda yapr~k açışı zaman-
larına tesadUf eden dondurucu 
fırtınaların tehdidi altında bulun-
makla beraber; arız olan hastalık
lara da fennl usulJer tatbik olu
namamaktadır. 

Burada Boztepenin yamaçla· 
rmda hüdi nabit halinde yetişen 
fındıklarımız taliin icabatına ha
vale edilmiş gibidir. 

Ezcümle 930 senesi fmdık 
mahsulnmüzün kesafeti itibarile 
istihsal olunacak mahsulün umu
mi harpten evvelki yekiınlara 
baliğ olacağı tahmin edilmişse de 
neticede 7,500,000 kilo kadar 
ihracat yapılabilmiştir. 

1931 senesinde ise ilkbahar 
havalarının muhalefeti hasebile 
aUrekU fırbnalar fandıkları müte• 
essir ederek matluba muvafık 
derecede mahsul alınamamış ; 
yalmz 4,500,000 kilo raddesinde 
fandık sevk ve ihraç olunabil· 
mittir. Geçen seneki gibi bu 
ıene de ilkbahar havaları gayri
mlisait bir bal kespederek ıld· 
detli fırtınalar alçak mıntakala
rm yaprak açışı zam anma tesa • 
dUf ettiği için bu nmıla!:abra 
ait olan fındıklar kısmen h.::rap 
olmuştur. 

Orduda elyevm hali faaliyette 
motorla müteharrik 18 kadar 
fmdık fabrikası mevcut olup bu 
fabrikaların vasltasile fındıkları· 
mız iç yapılarak ekseriyetle iç 
halinde harice aevkolunmaktadır. 
Kabuklu fmdık siparişatına pek 
az tesadUf olunmaktadır'. 

Bu sene mahsullin den Ordudan 
ihraç olunacak fındıklar hakkında 
bazı gazeteler 100,000 kantar 
yani 6,400,000 kilo tah:.ain etmiŞ-
lerse de bir buçuk ay evvel ya• 
pılan bu tahminler hali hazırdaki 
tahminlere tevafuk etmemekte; 
ancak Ordunun bu seneki fmdık 
mahsulü 5,500,000 kilo radde-
ıinde tahmin olunmaktadır. -Ş ; 

Bitliste 
Kasabanın Tenvirabna 

Ehemmiyet Veriliyor 

Bitlis ( Hususi ) - Burada 
yaş meyva pek çok ucuzladı. 
Altı okka karpuz dört kuruştur. 
Erik, elma, Uzüm büsbütün ucuz
ladı. Dut parasızdır. Herkes 
bahçelerde ıerbest yemektedir. 

lf. Belediyemiz şu günlerde 
faaliyetine hararetle devam et
mektedir. Üç gUndenberi, evvelce 
olduğu gibi yine hlitHn çarşılar 
IUkils lambalarile nura boyandı. 
Bu vaziyetlerden herkes mem
nundur. Bu hayırlı işlere 11 Son 
Posta ,, neşriyatının da faydalı 
tesiri vardır. 

1'- Şu günlerde Van ve Muş 
yolcuları bir hayli fazlalaştı. Ge
len giden kamyon ve otomobil
lerin haddi hesabı yoktur. 

Ni azi Yılmaz 

İnebolu (Hu
susi ) - Kasa
bamız, Karade
niz sahili boyun
ca dizilen kasa-

ba ve şehirler 
arasında kendine 

Sığır etinin ok
kası yirmi, ko-

yun eti 40, kuy• 
ruk yağımn ok

kası 45 kuruşa 

satılmaktadır. Bu· 
rada on bet 

mahsus mühim 
bir şöhrete ma- yirmi okka ka· 
liktir. Kt1aca dar gelen ko-
söyleın ek IAzım· yunlarm tanesi 
gelirse İnebolu, üç ve nihayet 

tavuk, yumurta dört liradır. GU· 
ve et memleke- ıel kuzular da 
tidir. Bu üç gıda boylarma göre, 
maddesi burada lnebolunun umumi manzarasından bir kısım 75 kuruştan bir 
ç.ok bol ve başka kasabalara nasip yumurtanın beş veya alta tanesi buçuk liraya kadar satılryor. Bu 
olmıyacak derecede ucuzdur. hef kuruşa satılmaktadır. Tavuk ucuzluk diğer gıda maddeleri 
Şehrimiz den lstanbula ve hatta fiatleri de ayni derecede ucuzdur. üzerinde de böyledir. Mesela 
Avrupaya yumurta ihracatı En güzel ve semiz bir tavuğu halis tereyağının okkası 110, 
milhim bir yek6n tutar. İhra- burada 35 ve nihayet 40 kuruşa zeytinyağı 60 kuruştur. Meyva)a-

almak her zaman için mümkUn- ra gelince; armut beş, incir dört 
cat mevsimlerinde haftada vasati ö dür. Tabii orta derecede tavuk· kuruıtur. yle zannediyorum ki 
olarak dört, beı bin sandık lar daha ucuz fiatle sablmaktadır. ucu~luk noktasından bizim İne-
yumurta sevkedilmektedir. Buna Tavuğun ucuz olması etin de bolu birinciliği elde etmiştir. 
rağmen dahilde taze ve günlük ucuzluğunu intaç etmektedir. B. H. 

Çorll:mda 
Park Safası 

Çorumda Gazi Heykeli 

Çorum, (Hususi) - Şehrimiz· 
de cidden güzel bir park vardır. 
Belediye halkın ihtiyacını göz 
önünde bulundurarak bu sene 
parka daha mükemmel bir şekil 
verdi. Halkın çok istifade ettiği 
bu güzel parka girilince, iki ta
rafı yeşil aj"açlarla süslü munta· 
zam bir yol R"Örlinilr. Bu yolun 
ıonunda parkm aaıl bahçe k11mı 
vardır. 

Parkın mevkii yüksek olduğu 
için kasaba ve blUUn Çorum ova· 
sını buradan seyretmek mllmkUn
dür. Parkta muntazam çiçek kı· 
sımları, ağaçlıklar, fiskıyeli havuz
lar ve bir de gazino vardır. Halk 
cuma, pazartesi ve perıembo 
günleri hu havadar yeri hıncahınç 
doldurur. Bu sene Husul Muha
sebe, parkın tam orta yerine 
Gazi Hz. nin güzel bir hey
kelini rekzettirdi. Ayrıca Bele· 
diye de şehirden parka kadar 
muntazam bir yol inşa ettirmek· 
tedir. - 1. Tarık 

Bir Firarı Yakalandı 
Malatya (Husui) Birkaç 

gün evvd memleket hastahane· 
sinde tedavi altında il<en kaçan 
mev~uf Ömer oğlu Hüseyin şid
detli takibat neticesinde yakala• 
narak adli e e verilmiştir. 

Aliiyede 
Balık Avında Bir 

- --
Facia Oldu 

AlAiye (Hususi) - Kazamıza 
merbut Mahmut Seydi k6yUnde 
bir facia olmuştur. Köy halkın
dan Ali, birkaç arkadaşile bir
likte civardaki derede bahk av
lamıya çıkmışlardır. Yaz olduğu 
için derede ancak yarım arşın 
kadar su vardır. Avcılar hep 
birlikte derede yürüyerek avlan
mıya koyulmuşlardu·. Fakat bir 
aralık önlerine çok derin bir 
çukur çıkmıştır. Ali dalgınlılda 
bu çukurun içine batmış ve bir 
taş kovuğuna sıkışarak feci bir 
ıekilde boğulmuştur. - 1\.1. Asını 

Bandırmada 
Bir Köy Düğünü Facia 

İle Neticelendi 
Bandırma,(Hususi) - Kazamı

zın Kapıaağmdaki Perama kar
yesinde yapılmakta olan bir dü
ğün facia ile neticelenmiştir. 

Karyedeki iki katlı ahşap bir 
binanın üst katına düğün yapmak 
için toplanan halk, bir aralık 
odamn istiap edemiyeceği bir 
ıekiJ almıştır. Tam bu sırada 
döşeme tahtaları büyük bir gü
rllltU ile kmlmış ve odada bulu
nan kalabalık halk kendilerini 
evin alt katında bulmuşlardır. 
Yedi kişi yaralanmıştır. - B. K. 

Pütürgede 
Cür'etkar iki Küstah 

Şerir Yakalandı 

Piilürge (Hususi) - Kazamı
zın Keferdiz nahiyesi Belediye 
Reisi Mehmet ve encümen aza
sından Faik Beyler buradan na
hiyeye giderlerken iki şeririn 
taRrruzuna hedef olmuılardır. 
Şerirler Mehmet ve Faik Beylere 
ateş etmişler ve ağır surette 
yaralamışlardır. Fakat yapılan 
ıiddetli takibat neticesinde ikisi 
de akalanarak adliyeye verilmiştir. 

En Küçük 
Esnaf 

Ceyhanm kUçUk Ömerl 
Ceyhan (Hususi) - Bu mek· 

tubumrla size kasabamızın ve 
belki de bütün Türkiyenin en 
küçük esnafını tanıtacağım. Ka· 
zanç hayatına dört yaşında atı
lan bu minimini esnaf Kayserili 
Mehmet oğlu Ömer isminde bir 
yavrudur. Kendisi buz vo üzUm 
ıatmak suretile ekmek parası 
kazanm:ıkta . v~ evini geç!ndir
mektedır. Bızım küçük Ömer 
timdi günde bet kalıp buz ve 
iki küfe ilzUm satıyor. Küçük 
esnafımııın nezaketi de pek ye
rindedir. Yoldan geçenleri: "Bu
yurun efendim. Buı verelim, 
llzüm verelim.,, diye çağırmakta 
ve bu suretle halkın allka ve 
muhabbetini kazanmaktadır. 

Z. Yılmaz 

Adana da 
Bir Cinayet 

Adanada Yamaçlı mahallesinde 
bir cinayet olmuş, Mansur oğul
larından Mehmet oğlu Garip 
ismindeki şahıs bir münazaa 
sonunda muhtelif yerlerinden 
bıçakla katledilmiştir. 

Failler firar etmişler ise de 
polisin gayretile kamilen yaka
lanmışlardır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Nurullah Ata 
iyi muharrirlerin azlığından 

şikayet edilir. Zannederim hakiki 
kari iyi muharrirden de azdır. 
Çoğumuz bir kitabı, kendi iti• 
katlarımıza makes olduğu ni,. 
P ette beğeniriz; birçok defalar 
da iyi olduğu, sözlerine itimat 
ettiğimiz kimselerce tasdik edi
len bir kitapta, asıl ihtiva etti-
ği ve belki bizimkilerin zıddı 
olan kanaatleri, fikirleri d"-Jil 
kafanın o müthiş değişt ı .... e 
kudreti sayesiude, kendi kanaat• 
lerimizi, fikirlerimizi bulmıya mu• 
vaffak oluruz. 

Şevket Süreyya'nın yeni kita• 
bında ( i) ileri sürdüğU fi 1{İr1ere 
bugUn vuzuhla iştirak eden pelc 
az kimse vardır. Bu kitap, kari• 
lerinin ekserisi tarafından, anla• 
şıldığı nispette beğenilmiyecektlr. 
Fakat münakaşayı, yani kendi 
dUşUncelerini başkalarınmki ile 
çarpıştırmağı karşılaştırmağı se
venler "İnkılAp ve Kadro,, yu 
ihtirasla okuyacaklardır. 

Şevket Süreyya'nın kafa11: 
bugünkü muharrirlerimizde, bil• 
hassa iktısattan babsedenlerde 
pek nadiren rastgelinen bir fazl• 
lete sahip: Vuzuh. Kitabın 
birçok sayfaları bir dersi andırı• 
yor. Şevket Süreyya bir hoca, 
daha doğrusu bir yapıcıdır. Dlin• 
yamn hidiselerini, bir binanın bU. 
ttln kısımlarım hep bir üslftbun 
zaruretlerine uyduran bir mimar 
gibi, bir tek bakıma göre izah 
ediyor. Derhal itiraf edeyim ki bu 
bakım, beni en ziyade çileden p-
karan feylerden biridir: Ferdi 
hemen hemen biçe ıaymak v_, 
bl1tUn beşeri faaliyetleri, iktısadl 
hAdiselerio neticesi saymak. 

Kafasının vuzuhundan bahset .. 
tim; fakat bu vüzuh ifadesinde 
yoktur. Kitabı okurken dikka
timizin gerginliğini bir an bile 
kaybetmiye gelmiyor. Bu gayreti 
istilzam eden vakıa ekseriya fi• 
kirlerin bolluğu ve Şevket Sil· 
reyya'nın karie hürmetinin bir 
nişanesi olarak, tekrardan kaçın• 
masıdır. Fakat hazan da cümle• 
nin zorluğundan geliyor: "On 
dokuzuncu asnn ikinci nısfı, 
Avrupa'da başhyan sanayi 
inkişafmın neticesi olan smıf te• 
zadınm tetkiki ve sınıf tezadı 
Ustüne müstenit bir cihanı telakki 
tarzmın vücut bulması için bütUn 
şartları ihtiva ettiği hllde, sana· 
yici memleketlerde sanayiden 
mahrum memleketler arasında vU· 
cut bulan müstemleke tezadının 
müşahede ve tetkiki için henllı 
kafi malzemeye malik değildir.,, 
Bu gibi parçaları bir kerede an• 
lamak pek kabil değildir. Fakat 
Şevket Stıreyya'nın kitabı, eziyetle 
okunmıya değen eserlerdendir~ 
Zaten vakit geçirtmek için değO, 
bir şey öğretmek, bazı fikirleri 
yaymak için yazılmıştır. 

(1) lnkıl!p ve Kadro. Kadro Mthıl 
No. 1. lcilt, Muallim Ahmet Halit 
kihpha11esi, 100 kum~. 

Malatyada 
İki Şerir Ağır Hapse 

Mahkum Oldu 
Malatya ( Hususi ) - Birçok 

hırsızlık, haydutluk ve yol kes
mek suçlarından dolayı takip 
edilerek yakalanan Gubuş ve 
Hasan isminde iki şerir mahke
meye verilmişlerdir. Mubakeme 
neticesinde bunlara isnat edilen 
cilrümler tamamen sabit olmuş 
ve ikisi de on altışar sene ağır 

hapse mahkum edilmişlerdir. 
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1 igaset Alemi 

Yeni Hindistan 
Rejimine 

A ici TBLOBA A 

Doğru ... 
Hindistanı genelerdenberl lhtil!ç 

içinde kıvrandıran dava, lnıiliz hü
lf ümetinin ka rarına ikbran etti. Bu 
ıu retle Yuvarlak Masa Konferanıı• 
rı ın halledemed i ği karışık mesele, 
mu vakkat bir zaman için hallecfilmiş 
oldu. Dava şu idi: 

Rayihştag Feshediliyor 
Alman Meclisi Riyasetine Hitlerci 
Meb'uslardan Göring intihap Edildi 

Muhtelif Hint eyaletlerinin tem
s ili meclislerinin teşekkül taruna 
t espit etmek. 

Bu meselede dört beı men-
faat kar4ılaşıyordu: 

1 - Menfaatlarmı her şeyin •üa-
t üude tutmak istiyen Avrupalıların 
mümessilleri meselesi. 

2 - Hint - Avrupa melez halkı· 
nı n çıkarabileceği meb'us miktarı. 

3 - Müı l~manların ekseriyet 
teşkil ettikleri yerlerde bu ekıeri
yetle Mecusilerin muhalefetini telif. 

4 - Mecusilerin mutlak ekaeriyet 
iddia larını hal. 

5 Sih kabilelerinin arzular ı ıı ı 
tatmin. 

6 - Hin t amele 1tnıfının tema-
yüllerin i gözet mek ve saire •• 

MüslOmanların en çok oldukları 
mınbhalar Pencap ve Bingale eya
letleridir. Bunlardan birincisinde 
Müslüman nüfusu, umumi yekünun 
yüz.de elli altısınıt ikincisinde iae 
y üzde elli beşini teşkil eder. Fakat 
B ingale Meciısileri, Müslümanlara 
ekser iyet verildiği t 'lkdirde bu ek
• eriyeti kanla boğacaklaranı söylü
yorlardı. 

Hu noktadan İngilterenin vaziyeti 
m ühimdi. Onun içindir ki verilen 
karar, umumiyetle memnuniyetsizlik 
uyandırdı. Zira ne Müslümanlar, ne 
Mecusiler tatmin edilmiş olmadılar. 

lngiltere hükumeti muhtelif eyaletler 
arasında takıim edilmek üz.ere 
Meb'usan Mecliai için takriben 1500 
Hintli aıı;a intihabım muvafık gör

müştür. Bu intihap, mevcut nüfusa 
~öre nisbi temsil ıuretile yapılacak
tır. Bunun haricinde Müslüman, Sib, 
Avrupalı, Hmatiyan Hintli, Hintli -
Avrupalı melezi, darülfünun, atır 

aanayi, büyük emlak sahipleri, 
amele mümessilleri, ticaret ve sana· 
yi erbabı ayrı rey vereceklerdir. 

Bu caa1a göre yapılan ve· temılll 
niıbiye fatinat eden inöhaplarm mem
nuniyet doğurmaması tabiidir ve tabii 

idi. Onun içindir ki Hint hGkumeti, 
bu kararla beraber Pencap eyaletine 
yedi tabur asker aevkıni muvafık 
görmüıtilr. Şu hale göre, Hindiatan 
için sükQo devreal henüz avdet et• 
mit olmaktan uzaktır. - ~tireyya 

Paragovay ·Bolivya Muharebesi 
Santiyago dö Şili, 31 - Bo

livya hiikumeti, Paragovaydan 
aldığı 3 istihkamı iade etmemekte 
ısrar etmektedir. Buna mukabil 
Para~ovay hükümeti de, istih
kimlar iade edilmediği takdirde 
müzakerelere girişmiyeceğini bil· 
dirmiştir. 

Bir Hava Faciası 
Roma, 31 - Avcı bir tayyare 

Büon Kovanto açıklarmda kapak
lanmış ve pilotu ölmiiştUr. 

Berlin, 31 - Rayhştag Mec
lisi dün ihtiyar komfinist kadın 
meb'us Klara Zelkının riyasetin
de ilk içtimaını yapmııtır. Hitler· 
cilerle, milliyetperver Alman 
meb 'usları Meclisi terkederek, 
komünist meb'usun Meclis Riya• 
setinde bulunmasını protesto et• 
mitlerdir. 

ihtiyar kadın meb'us, iki ka· 
dm meb' usun yardı mile riyaset 
makamına geçmiş ve mutat nutku 
söylemiştir. Kadın meb'us titrek 
bir sesle zarif ve vazih bir ifade 
ile kapitalist rejimin gerek Al
manya, gerek diğt'!r memleket
lerde doğurduğu felaketleri birer 
birer saymış ve burejimi tenkit 
etmiştir. Kadın reis, şimdiki Al-
man hükumetinin munhasıran 
büyUk sermayedarlarla büynk 
çiftçilere mensup birtakım 
kuklalardan ibaret olduğunu 
söylemiştir. Kadm meb'us 
Sovyet Almanyayı görebilmek 
için daha uzun müdcl.et yaşıya· 
cağını söylediği zaman, bu sözJer 
umumt bir tebesslimle karşılan· 
rnıştır. • 

İkinci celsede meclis riyaseti 
intihabı yapılmıştır. Riyasete 367 
ile Hitlerci Meb'uslardan M. Gö· 
ring intihap edilmiştir. 

M. Göring, Nazi Uniformasile 
kürsüye çıkmış ve Hitlerciler ta· 
rafından uzun uzadıya alkışlan· 
mışbr. 

Raylhftag Feahedlltyor 
Berlin 31 - Nazır meclisince 

Rayhiştağın feshi tai<arrür etmiş 
ve kararname Reisicümhur tara
fından imzalanmışbr. Başvekil Fon 
Papen kendisine verilen bu sala· 
hiyetten birkaç gün sonra isti· 
fade edecektir. 

Şimdiki Meclisin 608 azasının 
560 ı hükumet aleyhtarıdır. Hfi .. 
kumet aleyhtarları, mevcut Mec· 
lisin Alman efkArı umumiyesinl 
hakkile temsil ettiğini ve bir hu .. 
kumet idare edecek vaziyette 
bulunduğunu söylemektedir. 

Hitlercilerle Merkezciler arasın
daki müzakerelere hali devam 
edilmektedir. 

Kanii Arbedeler 
BerJin 31 - Hitlerciler, Ciim

huriyetçiler arasında Şuvaynde 
şiddetli müsademeler olmuştur. 
Hitlercilerin hUcum kıtaatları şef
lerile Cümhuriyetçilerio şeflerinin 
birisi ağır surette yaralanmıştır. 

Almanya Hukukta MUsavat 
istiyor 

Berlin 31 - Milli Müdafaa 
Nazırı Jeneral Fon Şlayşer terki 
teslihat meselesinden bahseder .. 
ken beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 
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ÇOCUBLUOUM 
Mefhur Rus Edibi Makalm Oorkinln hayal romanı 

E=:=::=:=:=:=:=:=:=::==::= Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
Büyük anneme şımarık bir çocuk 
gibi sordu: 

- Bana niçin şeker vermi· 
miyorsun? 

Ninem mültefit, fakat kat'ı 
bir sesle cevap verdi : 

- Çayı bal ile iç, busenin 
için daha iyidir! 

İnliyerek, sıkılarak sıcak 
çayı içti ve dedi ki: 

- Bana iyi dikkat edin. öl-
miyeyiın l 

- Korkma ben IAzımgeleni 
yaparım! 

- Evet.. Ben şimdi ölecek 
olursam sanki hiç yaşamamışım 
gibidir. Herşey mahvolur 1 

- Okadar çok konuşma, ol
duğun yerde rahat rahat yat! 

Bir müddet gözleri kapalı 
olduğu halde böylece sakin kaldı. 
Sert sakalını çınıyor ve esmer 
dudaklarını emiyordu. 

V • sonra birdenbire, sanki 

Ingil iı. Kıral ve fü r:ıli~esiııin her yaı. ıue\ sı mı lskoı;ya.da Bal moral sa.
rayın a sayfi yeye çıkmaları bir teaıniH halini a l mı, tır . Kı rallık ai les i om.da 
eUkun ve inziva içinde tatil ve is tira hat günlerini geçir irler. Ne kimseyi 
kalıul cdcrlert ne de hayatları bir merasime rn.bidir. Ancak devlet ve hii
ktlmetin mUhim itleri bulunduğu zamanlarda H:ı~ vekil sara.ya g iderek Kıralı 
ı.iyarot eder . Bu mülll.lrntl:ı rda da. h içlıi r ıneraı;irn cereyan etmez. 

Resmimizde lngi ltere Kıralı Beşi nci Jorj ve zevcesi, Balıuora.l sarayıııın 
önUnde Dclediye azası tarafrndan sclaınlanılıkları gürilnınekted i r. 

Harp Aleyhtar lığı 
----~ 

Rusyada 180 Bin 
Harp Aleyhinde 

Moskova, 31 - Amisterdamda 
toplanan beynelmilel harp aleyh
tarlığı kongresinin içtimaı mlina .. 
sebetile burada da harp aleyhinde 
180 bin kişilik bir nümayi' yapıl
mıştır. Niimayişte birçok hatipler 
söz söylemiştir· 

Hatipler, sulh lehinde söyJe-

Kişilik İçtimada 
Neler Söylendi? 
nen sözlerin. 'f erki T esJihat 
konferanslarının ve Burjuvazi ta
raftarlarının tekliflerininin harp 
korkusunu ortadan kaldırmıyaca
ğmı, bu sözlerin ancak yeni 
tertip ediJen mezbahaların faa· 
liyetlerini örtbas etmek için söy· 
Jendiğini anlatmışlardır. 

·~----------~~~ 
Japonya da 
12 Kişi Boğuldu 

Hakodat (Japonya) 31 - Ja· 
pon bandırah Kumi Mam vapuru 
ile Reto Mar vapuru arasında 
bir müsademe olmuştur. Kumi 
Marn vapuru beş dakika içinde 
batmış ve mürettebatından 17 
kişi boğulmuştur. 

--··~ Al~~oy~: ···-;;·eİi .. hlr--;·uİh -
için mutlak surette lüzum
lu ve yegane şart olan hukukta 
müsavat prensibinin tatbikini 
daha şiddetle istemektedir. 

onu biri dürtmüş gibi kendi 
kendine söylenmiye başladı: 

- Y aşka ile Mışka [ 1] az bir 
zaman içinde ve nekadar mfim .. 
kiinse okadar süratle tekrar ev
lenmelidirler. Yeni yeni karıları 
ve çocukları arasında daha akıllı 
uslu olurlar. Ne dersin ? 

Ve şehirde kendisine gelin 
olabilecek kızlan saydı döktü. 
Ninem susuyor ve biribiri ardın
ca çay içiyordu. Ben pencere 
kenarında idim : Akşam kızıl
Jığmın semada yayılmasana ve 
karşıki pencerelerin kıpkızıl 

parlamalarını seyrediyordum. Her
hangi bir kabahat işlemiştim ve 
büyük babam da bana o gün bah
çeye çıkmayı menetmişti. Bahçe-

( ı j Yak of ile .Mihael 
ıoub :Lffe! tekilleri. 

isi wlcri ıı i ıı 

Gorgulofun 
Son Ümidi 

Paris, -31 Sabık Reisicllmhur 
Dumcrin katili olup idama mah
kum edilen Gorgulof, cezasmı 

tehir ettirmek için, kazak lvan 
Lazarof aleyhine yalancı şahitlik 

iddiasiJe şikAyette bulunmuştur. 

Gorgulof 6 bin frank depozito 
akçasını veremediğinden talebi 
kabul edilmemiştir. 

de kayin ağaçları etrafında bö
cekler vızlıyarak öttiyorlar; ya
kında bir yerde bir bıçak bileyi
cisi taşını çeviriyordu. Bahçenin 
altındaki çukurlukta, sık otların 

arasında çocuklar saklambaç oy
nuyc rlardı. Bu oyun beni bütün 
kuvvet ve cazibesile kendisine 
çekiyordu. Gecenin hızı kalbime 
inmişti. 

BüyUk babam birdenbire bir 
taraftan yepyeni bir kitap çıkar
dı. Avucu ile Ustüne vurdu ve 
bana neşeli bir sesle dedi ki: 

- Eh haylaz oğlan, gel bu
raya bakalım! Otur şuraya, kal
muk surathl Şurada, parmağımın 
ucundağini görüyor musun? Buna 
A derler! Söyle bir kere A, B, 
C .. bu nedir? 

- Buradaki mi? Bir 81 

Gönül İşleri 

Hercailer 
Ne Vakit 
Evlenmeli? 

Gençler vardır ki hovarda ya· 
ratılmışlardır. Daldan dala konar, 
hergün bir çiçekten bal topla .. 
mıya çalışırlar. Bunlar aşık gö
rünürler, fakat hakikatte Aşık de
ğildirler sevdiklerini zannederler, 
fakat hakikatte sevmİf değildirler. 

Bu gibi gençlerin ev1enmesl 
bir faciadır. Karısı onu tatmine 
kafi gelmez. Gözü diğer kadın· 
farda kalır. Ev kuramaz. Hayab 
bir facia ile biter. 

Mehmet isminde bana mek· 
tup gönderen kariim de bu 
hercai gençlerden biridir. Her 
gUzele aşık olur. Fakat güzeli 
elde ettikten sonra sevdasının 
zeval bulduğunu görllr. Bu defa 
ikinci bir güzelin arkasına düşer. 
Bir milddet çiçekten çiçeğe koı· 
tukten sonra, şimdi niıanlanmıya 
teşebbüs etmiıtir. Fakat endi~ 
içindedir. Sevemiyeceğinden ve 
gönlünü başka kadınlardan kur
taramıyacağmdan korkmakta3,. , 
O halde kendi kendine soruyorı 
"Evlenmenin manası nedir?,, 

Bu gence tavsiyem şudur: 
Genç yaşınızda evJenmeyinlz. 

O vakit hakikaten tahmin etti· 
ğiniz tehlike vardır. Fakat bu 
serseri aşk hayatının da bir sonu 
vardır. Bi.r gilo gelir bir dala ko· 
nup yuva kuramamaktan bizar 
olur, sıcak bir evde kalbinizi 
ve hislerinizi dinlendirmek ihti
yacını duyarsınız. lıte o glln ev
leniniz. O vakit siz kocaların 
en sadıkı, babaların en 
vefalısı olur ve hakikaten mes'ut 
bir yuva kurarsımz. 

Jf 
hıııi rde )fc b ıne t Sabri Beyo: 
"Komşumun kızile sevişyor• 

dum. Anem farkına vardı, mini 
olmak istedi. Hatta beni başka· 
sile evlendirmiye kalktı. Ben sev
diğimden başkasile evlenmek 
istemiyorum ne yapayım 1 ,, 

Mehmet Sabri 

Eğer halı\ sabi, masum ve 
istiklalden mahnım iseniz, yap~ 
cak şey annenize itaattir. Yok 
kendi mukadderatımzı kendiniz 
tayin edecek vaziyette iseniz, 
nikahlanıp evlenebilirsiniz. 

HANIMTEYZE 

ispanya Menfileri 
Madrit 3 ı - Kıralhk taraf· 

tarlığt hareketine iştirak ettikle
rhıden haklartnda nefi kararı 
verilen 256 kişi Espana vapurilo 
menfalarına gönderileceklerdir • 
Menfilerin nereye gönderilecekle
rı malum değildir. 

Doğru, peki bu? 
Bir CI 
Yanlaş, bu A dır. Peki 

deuam edelim D, E, F. Bu ne1 
Bir Dl 

nedir? 

Doğru, peki bu ? 
Bir Ft 
Bu da doğru, peki bu 

- Bir At 
Bu arahk bir müddet için 

odada bulunmıyan ninem içeri 
g irmişti. 

- Yat yerinde canım! lstira• 
hat et, kendini üzme!. 

- Sus! Böyle meşgul oldu· 
ğurn iyi, yoksa kafama bin türlü 
dUşUnce hücum ediyor! Devam 
edelim Aleksi 1 

(Arkuı nr) 
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HiKAYE 

Bir Coğrafya 

Dersi 
Doğan 11 yaşmda; Ayten 8 

y.ışında. 

Doğan coğrafya kitabını okur: 

Dünyada beş kıt'a vardır. Avrupa, 

Asya, Afrika, Amerika, Avustralya. 

Ayten - Niye dünyada beş 

lat'c:ı var? 

D - Senin niye beş parma• 

tın var? 

A Bu cevap defıil. 

O Senin fena bir tabiatin 

Yar. Çok mUtecessissin. Niçin, 

nıçm, yeme içme, niçin ıorarsın. 

A - Annem benim niçinle· 

rime cevap verir. Sen cahilsin 

de ondan cevap vermiyorsun. 

- Hiç hı cahil değilim. Ben 
tasdiknamemi aldım. 

A - Değil ml bana cevap 

\'eremiyonun, cahilsin. 

D - " kızgın " beni rahat 

bırak. "Avrupahlarm derisi be

yazdır. Asyalıların sarıdır. Ame· 

rika yerlileri kırmızı derilidir. 

Afrikalılar siyahtır. Resimde gör

clii~ıiinüz gibi,, 

A - Hani,göreyim reaimleri .•• 

D - Sus aman ... 

A - Doğanetğım, sen sahi

den atimmişsin... Neler de hm
ronmn ... 

D - "Yumşar" gel hak, işte 

arap, kırmızı derili, Çin .• 

A - Sen benim suallerime 

niye cevap vermiyorsun? 

D Sor. Yereceğim. 

A Niye araplarm derileri 

ıiyahiır'? 

o ... 
A - "Mağrur" görüyorsun 

ya, bilmiyorsun itte .. 

D - Biliyorum. Araplarm de

rileri siyahhr, çünkü, çünkü an

neleri onlara siyah kahve içirir. 

A Ya kırmızı deriJiJer! 

)) " Omuzlarını 11 sa ar 11 

Çiiııki onlar kaynamıı çikolata 
içerler. 

A - Ya Çinliler? " Ellerini 

çırpar,, buldum, buldum.. Onlar 
ıüt!ii kahve içerler ..• 

D - Tabii ondan. 

1 FAYDALI MALÜMA T 

Afrika 
Güzellik 
Kraliçesi 

Afrikalılar elmasa çok ehem· 

miyet verirler. Zaten süse fazla 

ehemmiyet vermek iptidailikten 

getir .• Afrikalı vahşiler, kollarını 

bileklerini, bileziklerle aUslerler. 

Burunlarma, kulaklarına halka ta

karlar. Boyunlarının etrafına kat 

kat fociler geçirirler. Elbiseleri, 

elmas ve inciden görülmez. Bil

hassa Cenubt Afrika kadmlan 

silse çok dU~kündUrler. Bilezikle· 

ri yalnız kollanna geçirmezler, 

elbiselerine, önlüklerine 4e renkli 
boncuktan bilezikler takarlar. 

Boncuk kutlanmak ilk önce Af· 

Bu •ene Afrika gUzelllğlnl 
kazanan genç kız 

rikalalardan çıkmıttır. Ban Afri· 

kalı kabileler inci ve elmasa ta· 

parlar. Hatta Allaha ibadet eder

ken yaptıkları duaya bon<:uk 

duası derler. 

İki Kadm Arasında 

- Çok müteessirim hem.~irc. 
Küçük köpeğimi kaybettim. 

- Gazetelere bir ilan veriniz. 

- ZavaHt köpeğim okumak 
bilmez ki!.. 

A - Ya bizler neden beya

zız? 

D - ÇUnki bizim memleket

te çocuklar beyaz süt içerler. 

A - Peki.. Ayşe tey7.emin 

bebeği slitlü un yiyor, onun j derisi ne renk olıcak? •• 

' 

Zeki Muallim 

• 

Muallim - Kim ağzını açarsa l:iurada olıuo, olmasın, cezalandıracağım. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu Resimde Kaç Yanlış 
Var, Biliniz 

Bütün aile hep birlikte deniz kenarına gittiler. Biı· kısmı 

denize girdi, bir kısmı dışarda kaldı. Ressuınımız bunların resmini 

yaptı. Fakat bu resmi yaparken 16 tane yanlış hat çizdi. Bu yan· 

lıtları bulup bir kağ.da yazmız ve resme de işaret ediniz. Sonra 

resmi kesip yazı ile birlikte bilmece muharririmize gönderiniz. 16 

yanlışı da bulabilenlerden 100 kişiye mütenevvi giizel hediyeler 

vereceğiz 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Ha le enler 

18 ağustos !d2 lnrihli nibhamızda 
neşrolu nruı (sahild e oy.ııyan rArap 
çocukları) bulnıacasmı güze\ b oya-

yanlaradrı hed:)e alacillcların is;nı
lcrini aşağıya ya 7ıyoruz. 

Hediye alacalduJ.rn 1!11 an bul da 
bulunan karilt-rinıiıin p .ızartesl, per
şembe 2ürı1cri ö.fccl:· .ı sonra bin.at 

idaremize gelen•'.< h~d'.yelerini alma
ları lazımdır. Yalnız taşra kô\rilcri

ıni:ıin hediyeleri poı.ta ile adre.lr. r inc 

ırönderrlir. 

Birer adet dolma mllrckkepli 
kalem alacaklar: 

l :;t:wtıı ıl l\ıı Ort:uıı••l-tıılıi t l~lı<ı· 

ı-iııtleıı :ıı t )ltıblıııt, .ııt:ınhııl \ lc·111d.ır 

7.aılı ' ~lı·lı111N Hı•.\ o~ln Biilt'ııt, l st.ııı

lıtı l 1 tikl:.tt }İ'<CSİ hlehı• iııdı'rı jl, 

Mm.:LffoJr, ı ... ı:ıııl•ul ! rkuk Muallim 
ııı ol,telıi lıı ·1i11ı•i ~1111 tarı ~;ı ~ı>yfi, 

l'crtı·\ ııi)J!l l h. ı ı;İ ı . luho•iıı~lcıı 2 1 
:--:ı.l •ıi. 1\.:tl>a l , ı:} l.rkc ... li!-!ı•si t.dl'l c~ ıı-

ı1rıı ti() Has.rn il.~"( ttiıı Bey ' l' ll a· 
ıırnılar. 

Birer adet dolma kurşun ka
lemi alacaklar: 

lstaııl>ul 4;:; inci ill,ınck teıı talebo
siııdon ~80 ruuıaffer, Koc.Ltıııı"'t·ıfal', -

lJ& Sol>zcı·i fok:ık ııu ıı:ıra 2 ı LPm:ın, 

iıtaubul Kız Ortanıck ahi biul e iıı<1eıı 

;:;· I' rııtı ı, E.ıl· ıf.ı~ ı : r ht·k li t• i taıc-

1, -.iıı ı · ı .ı.n Bı•lıı;• t J d I'· l•<lzİo•ınaıı

JI '1' ıııt ,ı lıi t.ıl ı., filll h•ıı 70J Mt"h-

ı ı..t fü•\ ' Jl.ıııııııl ır. 

Bir~r adet alhiim alacaklar: 

\ıı ::ıl~ .ı llil iil lıoııı.ı.tr ':i ııılr .\l rlı

ııll'f J..111 • ı ı 1.ı, Bı•ı ~ızıl ;-- •Lııı.ı::ı ııı:ı-

lı.dl i \li lıı ~ ;ıtı.ırtıınaıı ııuııınra l 
:-;ııı.ı ~ l:ı Bı1 .. l, hıııir Bu..:.L 01:11111·11 

ııPl,tı•p alı•lıı··İııılı•ıı jlclilı , ı, taıılıul 

"ıılt ııı:ılıı ıl'l 'J'i c .ırı tlı.ıtl•· "" ,.d, 1111-

ıııara 71 j(L•ıli ha, ı, ı ı.dn a Tııı ı•:nl ııı 

Bıı·tı~ılı H ... ~ lorlıl'> i ı:: ıı M 11r.ıt, ,\ıı t:ıl

\ ll llil.ıi ~ıııııı:ır1 r!liııd~ l: l· ııızi B•\ 
l-:z :-- ı \:ı, ı~taııl ııl :.!;-, iııı• i ıııl'l,t ·ıı 

ı ı ', lıp, · ıııl ı'ıı :..:u .\! u:ı::ıffı•r, .~ ,'as h 11. 

~I ı ıl i ıı ııı •1- t •1 i lııriııı·i ı-ırııf talfılıv 

"i: ,ı .. ,, ~lıırt.ııl,:t \, ııi. .\ l.ııı.ı J~rkl• I, 

)l ıı,ılliııı ıııı•ktehi tarılı ıııu.Llliıııi Liıtfi 

ıı • ._, , g-1 ı llid:ı; "' L iıtfi, ı > .ırıınafak:ı. 
lhw"i t:ılı·I ııiıı d t ıı 1 ıtı .\!usa ~l') fi 
H •\ ,., ll.11 ııu ':ı.r. 

Birer hikaye kitabı alacaklar: 

lzıııir Bonıov.ı ;::l'h itıııclııııot sol,.l
g ııııl,t ııurn:ır:ı 3 :\:ıt>İ) e mat, Ktıt.ılı) :ı 

'l'i.l' rarcl.uı Bo~ ıı:ılı hftıııi l Ut>nıli "t-ln 

.Mıı :ıtafa ııri, Ankar:ı ltfah·o ıu l•) d.ı

ııııııl.ı . af.l porul,!ir salon ııııda şc,·kr·•, 

Marclin l\ızılt 'pecle Milr·ırl ı lo ıııcıııuru 

Malım ıt Btıy kızı :-;urgan, ha,, ıaıııoııi 

1 EGLENCE 

Çocuklar; Bu Kuşu 
Meydana 

Çıkarabilir Misiniz? 

Bu resimleri kenarlarından ya· 
vaş yavaş bozmadan kesiniz. 

Y •myana getiriniz. Fakat re
simleri öyle bir şeki\de birleştiri

niz ki tuhaf bir kuş resmi çık· 
sın. Bu kuş balıklara aşıktır, 
gayet uzun bir gagası vardır. 

Kari Siitunu : 
"Son Posla,, bugünden itibaren 

kiiçük karilerine yarım sütun 
ay rmıştır. Bu sütunda her kariin 
kiiçiik bir yawnm neşredeceğiz. 
Bu yazıyı intihap hakin bize 
aittir. Y azacağmız mevzuu inti
hapta serbestsiniz. Fakat yazınız 
dokuz sabrı geçmemelidir. Her 
hafta gelen yazılar içinden en 
güzelini intihap ederek neşre

deceğiz. Ayni haftada birkaç 
ldşinin yazısı iyi olursa, diğer 

haftalar da neşredeceğiz. 

Yazılarınızı siir' atle ''Son 
Posta,, ya gönderiniz. İçine bir 
fotoğrafınızı, ilave etmeyi ve 

lkaç yaşında olduğunuzu bildir-
meyi unutmayınız. • 1 o 

cc:=::..:::======:-==================~= 

e:ızi l'.ışa r :ıdrl c i ıınııı:ıra ~7 Hikrııllt, 
.\ ııl,ara l>c' l l't I>o ıııiryolları E•!rak 
;\l lllliri flc hı;t·l iıml"r B<'y ı)ğ'lıı Tııkiıı, 
<:r )ı ıılıı·\ i <ırt.ınıı ktohi talrltcı>inden 

::n ı \h-lııııet, l':ıtih 1~ it ı ri mektep tır.

Jcl e"'iııclcıı ıı;:; ~tıkrnn, ls tanlıııl Son 
J'o c; t:\ 1, 1 u lııı az:ıo:ın d:rn :;t;;~ ~.ıadot 

\ .... ıf ....... ııllaıı: lıııı<'t Ak\.ıı~ ık Del!irmen 
~okak ııumar.l ~u llulihi, P"rte,·niyal 
li-r,,i talcl e. iıııle ıı l2 l füızaffer, Adi\· 
ili\ l'alt•kapısıııda hakka! Hifaf ~·a \ uı 

va ı.ıa.:ıile Eın er, ı~danı\ l\anıer lokan· 
tıı ıntla llfls<.') iıı. Jst:ııılıııl Lalelide 
Xt ri111.uı, ı:dirıu Oc;şorcfol ı k.ıı ~1Sll da 
heri N Halit Cfcııdi '.lSlt.l ile Ilı an , 
1 taııuııl Kız fırt. ıno ,t lıi ı llel o i•ı len 
[Jlo(ft r. h. mot 11.ıı ıııı ' e Be> lor. 

( Arku! var~ 



93201impiyadındaKadın·I 
larm Büylık Muvaffakıyeti 
K Yüzücüler Sürat Meselesinde 
~ eride Bıraktılar 

Bıritıcisi 
Bu reSUBde glrdljlati aperaı 

932 ~ Aacelc,ı olimpiyatların
da J)ek,tlon birinciJilhij Plf 
ve 1&lthİf bir rekor te.ı. ~ 
tir~ A111erikama tleD seaeler4e 
,etitlircliği bu apor,CUDUD ... 

Bernar BN'tur.. Dit- atletlere 
nazarau erifi'emiyecek Aence 
punn tcnu ~ en bu lıarikalide 
SJ>Qf-CQ. bilhassa asrılda yftbek 
atl•ma IDlsababtıtlda götter~ 
blyilk muvaffakıyet harrede 
ı..r11.lamıştar~ 

imtihanda Kazaa11lar 

1 Balkan Tenis Turnuvası 
Yarın Başlıyor 

Sporcularımız Gayret Ederlerse Şam
piyonluğu Kazanmamız Mümkündiir 



r , ~ 

•SOA P .-ta,. Hol\•vtta lnı~uai mull ahiri 

laal•Hıt .,esAnıt TGrk ••ut .. kHr. Ho

li...t .-.wrimta. her hafta W.e ••kbap 

ıöaderu H alnema iletai•:a lç7GaO.il SİNEMA 
•Soa Pl'•ta.. hafta.&• iki ııl.ı. •in@•• 

ıayfaaı 7apar. Bu ••)'falarda tllnYan• 

u Jeal •inema luaberlerl, artia lerla 

ll•J•b •• aİ•••• •ı..ı.deld un'at 

anlatır. eereyanlanatlaa lta-..ılir. 

Bebe Dar rel 
Dedikodu Yüzünden Çok 

Istırap Çekiyor 

Lilyan Harveyin Yeni Filmi Annabella 
"Jaklin Ve Aık,, isimli 

Bir Filim Çeviriyor 
Holivut şımdi bomboştur. Bü

tün yıldızlar plajfarda en zevkli 
ve eğlenceli gilnlerini yq yorlar. 
Bir kaaam y ldızlar Los • Angelea 
"limpiyat m ·İsabakalarıoa gelmif
lerdi. Fa'rnt müsabakalar bittiği 
için onlar da tekrar plAjlara dan-
düler. Havalar sotumadan yaz 
mevsiminin son günlerini eğfon· 
celer arasında geçirmek istiyor
lar. Fakat blltiln bu eğlencelere 
rağmen dedikodu yine eksik değil
dir. Bu sefer de Bebe Danyel 
hakkmda yakasa açılmadık dedi
kodula uydurulmuttur. Malüm
dur ki gi!zel Bebe, bir mtlddet 
evvel Ben Liyo ile evlenmişti. 
Çok çapkın bir erkek olan Ben 
Liyon evlendikten sonra karısına 
karşı hllyük bir sadakatle bağ
lanmııh. Fakat buna rağmen ıon 
günlerde ortalığı garip bir dedi-
kodu havası kaplamııtır. Rivaye
te göre Ben Liyon plljlarda yeni 

• 

Geçenlerde yine bu sütunlar
da yeni yıldızlardan Annabella 
hakkında bayii malCimat vermir 
tik. Avrupanm Amerikaya kartı 
rakip olarak çıkardıiı bu güzel 
ve şirin yddız bir zamanlar bar 
danaözlijl yapmıt. a&zel sesine 
raimen kıymeti takdir edilme
mitt nihayet bir teaadüf netice
ainde parlak yaldazlar arasına 

kablmaya mnaffak olmuştur. 

Anoabella son zamanlara ka
d;ır birkaç film çevirdi ve her 

tarafta takdir kazandı. Şimdi 
yeni bir film daha çevirmek için 

hazırlanmaktadır. Bu cici Macar 
kızının yeni yapacağa filme "jak
lin ve qk,, ismi verihnittir. Ya· 
kında Viyana sltldyolarında çev• 

rilecek olan bu filmde Annabel
laya refakat edecek erkek yıldız
lar da aeçilmiftir. Bunların ba
pnda Piyer Bru&r, Rene Löfevr 
fibi mefhur artiatler YarcLr. 

Amerikadan Çağuıldı 

bir maceraya ablmıı ve Anita 
Pajı HYIDİye bqlamııtır. Fakat 
bu rivayetleri ikisi de tekzip 
etmiı, tamamen yalan ve uydur
ma olduğunu ı6ylemitlerdir. Ba
na rağmen timdi herkesin aizın· 
da ye hatta ıazete aDtunlarında 
bile ıOnlln en yaman dedikodu
aa bu 1eni aevda maceraııdır. 
Bu 1ebeple berkelİD tflllp + 
lenclitl p aGnlerde Bebe Dan
yel llbrap çekmektedir. 

Çok tiden çabuk yorulur, derler. Bakalım a-lizel yıldı• Lilyan Haney de blyle olacak mı? Çlakl 
flhreti mltemadi1en artan bu cici im, durmadan, dinlenmeden filim çeYiriyor. Franaaac:a, Almanca ve 
LaıWzeeyi biribirinden iyi konupn bu lngiliı dilberi IOD birkaç Hne içinde Amıpada fflim çetirme 
rekorunu kardı. Lilyam11 yeni fllimlerinden biri de bu hafta Pariate skterilmektedir. jll Berri ile 
birlikte oynadığı bu filmin iımi "Keyk" tir. Burada cuip bir uhneaini ıGrtyonunuz. 

Almanyum • meflaur tiyatro 
rejia6rlerinden Mab Raynhart 
Amerika kvmpanyalanndan biri 
tarafından, birkaç fflm çevirmek 
illere HoliYUda davet edilmif tir 

' 

Billôr Sesli Güzel 

Sinema aahuında seuiı, •daııı çalıpn ltalyada yeni ,.ldazlar 
dotmaktadır. Burada resmini gördD;ünüz ltalyan yıldııı Driya 
Pao.. İıcnüz ı ar:arı1 ş ' c derhal şöhret kaıamnıştır. Bu 161.el 
•ııın temiz, püı üzsüı " billir gibi bir ıeıi vardar. Ayni zamanda 
musiki kabiliyeti çok ylilrseklir. FilU.lerinde ~k 1'uia tarlt.ılar 

liylemekte •• •yircilel'i l.hıDr hanpır atlatmaktadw. 

Sinema 
Ve Hogat 

a.... 8İllemadan hayatm her 
uflıamnda iltlfade etmiye karar 
yermiflerdJr. Sinema ile den o
kutmak, IİDema ile aan'at atret
mek •• hatta daha ileriye ıide
ren aiaema n•tuile butahk te
daYI etmek ıibi itlere bile teteb
bu. etmiflerclir. Bilhaua kayltl
leri haptan bGJ&n Hfbalan hak· 
imada team etmek mabadile 
bir çok filiinler Yllcacla ıetirilmit 
n ıetlrilmekteclir. Raalar, Ame
rikıhlar ıibi, kup kura filimleri 
çeYirmekten hotlanmayorlar. 

Onlar ainemaya bir ej'lence 
•uıtua delil. fakat mak1atlannı 
temine yardım eden bir fen icadı 
olarak telAkld ediyorlar. Son 
zamaalarda Rus ıttldyolannda 
birçok yeni 61imler çevrilmeld:~ 
dir. Bu fılimlerin mevzuları ta
mamen yqanan ve herıtın devam 
eden hayattan alınmıfbr. Bu 
arada ıeacilerin beyu iuanlann 
tabakklmUnclen çektikleri eziyet 
•• aatıraba ait bir filim de Yll
cucla ~mektedir. Filimde bir 
zenci UatilAli canlandınlmaktadır. 

Spor Ve Sinema 
Bu aefer Holivudan yanıba

pclaki Los • Ancelea tehriade 
yap~• blylk olimpiyat mu ... 
bakalan unema için de çok 
aıllhim neticeler vermiştir. He:nen 
bDtlha ainema kumpanyala.. bu 
mtıaabakalara ait binlerce metro 
fllim çevirmitlerdir. Bu buhranlı 
ıamuda pek az murafla çevrilen 
bu filmlerin. llinema kumpanya
lanna bllyak meofaatler temin 
edeceii haber verilmektedir. 

Moris Şövalye 
Moriı Şö•alye eylil •J• orta

l•aad• Berline ıidecektir. Şimdi 
Framamn. eeaultonclakl plajlarda 
tatil devresiiai pçirmektedlr. 

Yıldızlar Ve Çiçekler 

Gllzel Ye tuh bir yaldız olan Rozin Derean IOD zamanlarda 
nhneden atlldyoya geçen •~ttUerdendi.. Fraunlar ba lmı çek 
severler. Burada çiçekler arasaoda zarif bir nemini sll'dljla8s 
Rosin çok cana yakın bir yaldıadar. Henüz çok ger.ç~. Baaa rajı
men daima ıüsah ve aade elbiseler yaptırmay lcrcıh ed r. Ken
disi bu sayede birkaç c;efa ar afet •üabakaıat111cla bi rincilip 
kazanm11ttr. 



( SON POTA) ksdınları ve ge"-, lm:\:m ıSON POSTA) d• Hanımteyze bütün 

yençlerin kalp ve aşk iıılcrinde t'n a:ımimi dert 
ortağıdır. Ailt>ni?.C, dostlarınıza söyliyemedii(lniz 
a'k dertlerinizi Ha nurıtey:r.eye yatınız. Hanım· 
teyze y• her günkü sütunda vl"ya husus? mek
tupla cevap ı.:erir. Hammteyıenlıı fikirleri, birçok 
gençleri büyük müşküllerde• kurtanyor. 

K AD 1 N 
alJ.kadar eden menul:ıra her şeyden fa:ala 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden sonra haftada bir defa K:ıdın uy· 
famız olacak ve bu aayfada ~unlar bulunacaktır 

Gür.elllk meseleleri, son modalar, çocu·{u· 
nuıı:un terbiyesi, eviniziıı gü:ı:elliKi, C1' iılerl , 
el işleri ve saire .•• Dertlerinizi Hammte.qzeye Yazınız 

Moda 
Ve 

Giymiye Dair 

)Bugünün Kızında 

Yün ceketlerincm iyisi elle 
6rülcnleridir. Bu sene bahardaki 
ylln ceketler ekseriyetle kısa 

kolludur. Ceketlerin ikinci gllzel
liğide boynuna sarılan renkli 
ipek mendillerdir. Kroşeden ya· 
pılan boyun sargıları da llç dört 
renktendir. 

Bu ceketlerle tüvit ıapkalar 
modadır. Şapkaların etrafına 
ceketin reogiı>ılen kroıe bir kor· 

Krofe ceketler 
dele geçmiştir. Bu sene kroşe 
ceketlerde kemer de pek mcr 
dadır. Ceketler kasıklara kadar 
uzun olabilir. Fazla uzun modası 
geçmiştir. 

Molla 
Havadisleri 

Bu sene Londrada büylik bir 
moda meşheri yapılacak, sonba· 
har ve kış modaları teşhir edi
lecektir. Umum tuvalet mağaza
ları, te rziler, bu meşher için ha-
zırlıklara başlamışlardır. Bu sene 
eJbise lerio hususi bir mahiyeti 
vardır. En ziyade moda olan 
renk mavi ailesidir. Açık mav~
den laciverde kadar cins cins 
mavi elbiseler, bluzl1'lr, mantolar 
birinci mevkii almaktadırlar. Şim-
diden sergiye 10,000 alıcı müra
caat etmiştir. Maviden sonra ikin
ci mo.la olan renk te (ribü) kır
mm sarap rengid ir. Bu sene ka-
d ife elbiseler, ceketler, şap-
lrn lar da pek modadır. Elbi-
selerin yakalarırı.'.l krepşallar, mo .. 
dası devam edecektir. Elbise 
r enkll.!ri sokak elbiselerinde muh .. 
t cEfti r. Bilhassa elbiselerin koJla
rı şimdiye kadar görülmemiş 
acayı p şekillerdedir. 

Cildinizi Nasıl 
Mıılıa/aza 
Edebilirsiniz? 

Ci 'din şeffafiyelini muhafaza 
için birinci çare toıdan muhafaza 
etmektir. Malumdur ki cildin 
mesamah vardır. Bu mesamat 
hergiin havada tozla dolar. Gün-
de iki üç defa yüzünüzü yıkaya
rak bu mesamattaki tozları 
çıka rm:ılısımz. Yi.izünüzU ıyıce 
yıkadıktan s onr.1 soğuk bir 
kremle oğuşturunuz. Bu kıremle 
yapllan masaj, cilde kanın deve
ranını temin eder. Eğer cildinize 
biraz renk vermek ihtiyacında 
iseniz bir miktar pudra da s iire
bilirs iniz. Bunlar günd~ bir defo 
tatbik edildiği takdirde zarnrlı 

• 

-

YOzQ Bakı fi 
blyle bllyle 

Buglin6n kızında gllzellik, de· 
ğil, canlılık anyorlar. GDzellik 
kıraliçelerine arbk ehemmiyet 
vermiyorlar. Sinemada, tiyatroda, 
mağazalarda aranan kız, güzel 
kız değil, canlı kızdır. 

Sinema mlldllrlerinden biri: 

Bu Seneki 
Kaş 
Modası 

Bir .zaman kadınlar güllerle 
leyliklara benzemek isterlerdi. 
1932 de bu moda geçmiştir. Şim .. 
dikiler kelebeklere benzemek 
ister, kendilerini güzel göstermek 
için en büyük moda salonlarına 
tevdi ederler. Bu moda salonları 
da kadınları kelebeklere değil, 
bin bir çeşit bir mahlôka benzetir. 
Bu aalonların biri bu · sene ka
dınların kaşları hakkında yeni 
bir moda çıkarmıştır. Kaşlar göz· 
lerin ucundan alnın ortasına 
kadar kalkık olacakbr. Şık ka-
dınların birçoğu bu modayı 
tatbika başlamıstır. Kaşlar öyle 

bir şekil alacaktır ki, sahibi de
rin bir düşünceye dalmış gibi 
görünecektir. Baz1ları, kadınlar 
bu kaşlarla kelebeklere mi, 
yoksa hayatı ciddi telakki eden 
bir insana mı benziyor, diyorlar. 

Şüphesiz ki hayatı ciddi telak· 
ki eden bir insana, saatlerce mo-
da salonlarında oturup kaşlarına 
hu şekli verdirebilmek için zaman 
sarf edebilmek, bayatın ciddiyeti
ni anlamıya vabestedir. Bu kaş
lar hakkmda sevgilisine, şaire jf .. 
ham verebilmek kadar ciddt bir 
iş olabilir mi? 

değildir. Fakat günde birkaç de
fa cildinizi boyar, muhtelif pud
ralar, losyonlar kullanacak olur
san ız, cildiniz daha kırka varma .. 
dan buruşmıya başlar. Cildi 
muhafazanın en birinci şartı te
rn izliktir. Haftada bir defa yü .. 
z i.in iize bir yumurtanın sarısmı 
sürmek te, cildin şeffafiyetini mu
hafazaya yardım eder. 

Boyu lflli'I• 

"Bugünün kızr, başkasında olmı
yan bir şeye malik olmak 
gerektir. Bu şey göz olabi
lir, saç olabilir, tebe11nm olabilir. 

Uzun Saçlar 
Ve /spangnl 
Tarakları 

Uzun saçla· 
rın moda olacağı 
rivayetlerine rağ· 
men kısa saçlar 
yıne ekseriyeti 
teşkil etmekte-. 
dir. Maamafih 
bazı kadınlar 
arasında uzuu 
saç taammüm 
etmektedir. Bu 
sene uzun saç-
larla beraber 
lspanyol tarak-
ları da modadır. 
Bu resim uzun 
saçların ne su .. 
retle taranacağı· 
nı göstermekte• 
clir. Saçların re
simde gösterilen 
şekilleri alabil
mesi için tuvalet 
yapmazdan evvel 
sa~Jarı iki yumur
ta sarısı ile yıkamalL Ilık su ile 
oğuşturarak yumurtaları çıkar .. 
malıdır. Saçlar hu suretle yum .. 
şar Ye istenilen tuvalet şeklini 

Ve cazlb••I Tebeasuma 
bllJI• böyle 
Yahut onun yüriiyllfU, konuşufU 
falan olabilir.,, diyor. 

Bir tiyatro mlldOrU, bugün 
aranan kız, cazip kızdır, diyor. 

Terziler, moda mntehauıılar~; 
Yaryete JDUdllrlerl de canlı kıit 
anyorlar. Bugtbıtın kızı zeki ve 
canlı olacaktır, diyorlar. 

alır. Tuvalet tamam olduktan 
sonra intizamının bozulmaması 
için lypanyol taraklarile arkadan 
tutturmahdır. 

Bugün Ne Yemek Yapsam ? 

Kremli Tavuk 
----- --

Tavuğu iyice yağda kızarbmz. 
Badehu içerisine kabuğu soyulmuş 

domates ufalayınız. Domatesi de 
yağda kızarthktan sonra tencere .. 
nin kapağını kapayınız. Pişmesi 

için gayet az su ilave ediniz, suyun 
çekip yağında kalmasına dikkat 
ediniz. Tavuk piştikten sonra yliz 
dirhem makarna}'ı başlayınız, su
yunu süzünüz. Tepsiyi iyice yağ
ladtktan sonra iizerine döğülmüş 
peksimet tozunu ekiniz. Makar
nanın yarıs nı tepsiye döşeyiniz. 

Makarnalarm üzerine kızmış yağ 
dökünüz. Pişen tavuğu parçala
dıktan sonra bu makarnanın ilzee 
rine diziniz. Salçasını da üzerine 
dökünüz, Badehu makarnanın ka
lan diğer nısfını tavuğun üzerine 

döıeyiniz. Makarnayı tekrar kız
mıı yağ ile, yağlayımz. Üzerine 
bir miktar rendelenmiş kaıer pey
niri dökünüz. Ayrıca bir kapta bir 
kaşık yağın içinde bir buçuk 
çorba kaşığı un kavurunuz. içe· 
risine yiiz dirhem süt ve tuz 
ilave ederek koyu hir mahallebi 
gibi pişiriniz. Bu mahlutu yere 
indirip üç yumurtayı çalkalıyarak 
içine tedricen, karıştırarak ilave 
ediniz. Badehu bu kremi makar
nanın üzerine dökünüz, fırına 
salınız. Bu ölçü için, kiiçük bir 
tepsi kafidir. Eğer daha fazla 
miktar arzu edilirse, büyük tep
siye ve iki misli mevat ilivesile 
yapılır. Krem iyice kızardıktan 
sonra sofraya çıkarınız. 

Buhran içinde 
Çocukları Nasıl 

Beslemeli? 
Birçok anneler buhrandan mü· 

mliteessirdirler. Bu vaziyet kar· 
ıısında çocuklarımıza ihtiyacı olan 
gıdayı nasıl verelim diyorlar. Bir 
kısmı da meşgul oldukları için 
bunları hazırlamak imkanı olma .. 
cLğından şikayet ediyorlar. Bun· 
lar çocukları gıdasından mahrum 
etmiye kafi bir sebep değildir. Bu 
vaziyetler karşısında çocuğa kafi 
gıdasını vermek müşkül olaa dahi 
mtlmkiindür. Çocuğuu gıdası 
mutlaka mlikemmeI yedirmek de
Kildir. Az dahi olsa sıhhi bir ıu-

rette muntazam saatlerde yedir
mek, intizamsız fazla yedirmiye 
mUrecc:abtar. KtlçUk bir bebek 
yirmi dört saatte beş defa yeme .. 
ildir. Bazan zaif çocukları Uç sa
atte bir yedirmelidir.Çocuk yemek
ten evvel muhakkak yıkanmalı
dır. Ve yemeğini yerken ıüratle 
değil, bati yemeıine itina • etme
lidir. Emzikte çocuk hami yirmi 
dakikadan fazla memede kalma
malıdır. Eğer çocukta rahatsızlık 
allimi varsa, yemek müddetleri 
daha seyrekleıtirilmelidir. Daha 
b6ytlklere buhran içinde verile
cek en milkemmel gıda, snt, 
yumurta, un pirinç, sebze, mey• 
ndır. Ve bunlar da hepsi ucllZ 

gıdalardır. Çocuğa et yedirmek 
şart değildir. -----
EV KADINININ 
BILECEÖI ŞEYLER 

/pek Elbiseleri 
Nasıl Boyamalı? 

İpekli kumaşları boyamak 
için evvela kumaşı tartmak lA
zım. Kumaşın dirhemi nisbetinin 
nısfı miktar toz boya almahdır. 
Yalnız, boyanın, kumaşın rengile 
ahenktar olması lAzımdır. Mesela 
mavi bir kumaş kırmızıya boya
namaz. Boyayı aldtktan sonra, 
elbiseyi iyice temizlemeli. Hiçbir 
tarafında leke kalmamasına dik
kat etmelidir. Boyayı geniıçe bir 
kap derununda sıcak su ile ka
rıştırarak eritmeli. Badeh~ elbi
seyi ıslatmalı. Büyük bır kap 
derununda elbiseyi örtec ~k kadar 
suyu ısıtmalı. Su ılık bir hale 
geldikten sonra boyayı ilave 
etmeli. Elbiseyi içine koyup bir 
değnekle kn k dakika kadar 
mütemadiyen karıştırarak kay
natmalı. Çtkmazdan bir çeyrek 
evvel bolca bir avuç tuz, bir 
çay fincanı ~irke ilave etmeli. 
Kırk dakika olduktan sonra ateş
ten indirmeli. Bir saat kadar 
soğumasını beklemeH. Badehu bir 
kova içinde soğuk suda iki üç 
defa çalkamah. B .... dehu fazla 
sıkmadan gölgeli bir yerde ku· 
rutmalı. Fakat tamamen kuruma• 
dan rutubetli iken ütülemelidir. 
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40Sene Evvelki İçerenköy Cinayetinin 
Esrarengiz Mahiyeti 

Mehmet Pehlivan 
Muharriri )f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-114-

Şair Andelip ile MUstecabi 
ı:ade ismet, bu hürriyet yurdu· 
nun kodamanları idi. Giresunlu 
Hamdi, İzmirli Avni, Hakkı Ta
rık, Bezmi Nusrat; ve saire gibi 
mütefekkir gençler de buranın 
daimi müdavimlerindendi. Ande
lip daima kapıya yakın bir ma· 
sacla oturur ve içeriye yabancı 
bir adam girerse evvela başına 
ve sonra ayaklarına bakardı ..• 
Bir gün sordular: 

- Niye böyle, her girenin 
evvela başına, sonra ayağına ha~ 
kıyorsun? .. 

O, gUierek 
- Hafiye 

anlamak için ... 

cevap verdi r 
olup olmadığını 

- Anlaşılır mı ? .. 
- Anlaşılır, ya... O köpoğlu 

köpeklerin hepsi kalın ve sağlam 
ayakkabı ile rengi bozuk fes 
giyerler. Ekserisinin pabucu bey
liktir. İt gibi sokaklarda sUrt
mekten ökçeleri yenmiştir. Onun 
için derhal tanırım. 

Şunu itiraf etmek lazımdır ki 
(Zaptiye nezareti) kadrosuna dahil 
olanların içinde • birkaç ismi ma· 
10.m şahıstan maada .. diğer sivil 
polis ve teharri memurlan hiçbir 
zaman hürriyet fikir sahiplerine 
bUyük fenalıklar etmemişlerdir. 
En ehemmiyetsiz şeylerden bfi
yük mAnalar çıkararak can ya
kan ve ocak söndilrenler (gayri· 
mesul idare kuvvetleri ) ne men
aup olan Adi ( hafiye ) lerdir. 

Tam 36 sene evvel yapllan 
bUyUk bir cinayetin falllnl bu
gün Uk defa olarak biz haber 
veriyoruz. 

Abdülhamit devrinde vukua 
gelen bazı esrarengiz hidisat 
hakkmda, ilAnı meşrutiyetten ve 
bilhassa imparatorluğa nihayet 
verildikten sonra birçok şeyler 
)'8Ztldı. 

Maalesef bunların çoğu yalan 
yanlış şeyler olduğu gibi ( sabık 
tcharri memurlarından) (falan ve· 
yahut fiJAn ) imzasile yazılmıı 
olan bazı şeyler de yine hakikat
ten oldukça uzaktır.. Şu kllçtık 
mukaddemeden sonra, yazacağı
mız büyllk cinayetin esbap ve 
failini karilerimize lAyıkile taoat· 
mak için, söze bir eşkıya çete
ain den başlıyoruz. 

Takriben bundan kırk sene 
evvel ( İçerenköy ) civarında bir 
eşkıya çetesi tü.remişti. Efradı 
hazan azalan, hazan çoğalan 
bu çete, hükumet tarafından bir 
türlü takip ve imha edilemiyordu. 
Buna binaen şakiler şımardıkça 
ıimarmış, bütün o ha valiyi - (Kem• 
dra) civarlarına kadar - haraca 
kesmişlerdi . 

Çeteyi idare eden, Ethem 
isminde bir adamdı. Arkadaşları· 
nın bellibaıhları da Rasim, nal-

Zaptiye Nazırına Nasıl Teslim Oldu 
bant Kadri, EmruJlab, Mehmet 
pehlivan gibi o devrin tanınmış 
kabadayılarile birkaç yardımcı· 
dan ibaretti. Çete, biraz kendi 
kuvvet ve meharetlerine biraz da 
o zamanki hükumet memurları· 

nm himaye ve muavenetine güve· 
nerek sık sık şunu bunu dağa 
kaldırıyor, yol bağlıyor, hazan da 
Erenköy ve Göztepe köşklerine 
kadar sokularak alabildiğine fa
aliyet gösteriyordu. 

( f çerenköylin ) de bakkal Ali 
Efendi isminde biri, çetenin 
bütün ihtiyaçlarını tedarik edi
yordu. Geceleri (Kadri) ismindt-ki 
şaki önde, (Emrullah) ta on adım 
arkada olmak üzere bakkal 
dükkanına geliyorlar, alacaklarını 
alıp vereceklerini vererek çete 
nin karargahına dönüyorlardı. 

Kadri ile bu bakkal arasında 
ailevi bir münasebet vardı. Bir 
aralık bu münasebet haleldar 
oldu. O esnada çete de pek aşırı 
hareket ettiğin den takibat sık
laştı. Hatta, bakkal da tazyika 
başlandı. Bakkal bir taşla iki 
kuş vurmak istedi. Hem Kadri
den intikam almak, hem ele 
kendisine gelmek ihtimali olan 
fenalığı üzerinden atmak için jan
darma ile uyuştu. Kadrinin gele
ceği geceyi haber verdi. Dükkanın 
üstündeki odanın döşeme tahta
larında delikler açıldı. Jandar
malar burada pusuya yatırıldı. 

Gece Kadri gelip te alış veriş 
ederken buradan üzerine yaylım 
ateti açıldı. Bu suretle çetenin 
en mühim erkAnmdan biri orta
dan kaldırıldı. 

Çete reisi Ethem buna fena 
halde kızdı. intikam almak için 
etrafına saldırmıya başladı. Lakin 
o esnada (Emrullah) ta arada 
sırada ortadan kayboluyor, onun 
bu hareketi, arkadaşlarını şüp· 

lendiriyor; hepsine, bir hıyanet 
hissi veriyordu. Nihayet günün 
birinde bir çoban, (Ethem) e mü· 

1 Eylül Perşembe 
fstanblıl - ( 1200 metre ) 18 Gra· 

moron, rn,i:i uiriııci kısım alatıırka saz 
:-'oııiye lla.ııunın l~tirakile, 20,5 grnıno
foıı, ~1 ikinci kmıu alaturkl\ saı Vil<lnn 
Niyazi Beyin ve Fikriye Ha1t1ıııırı işti
rnkilo, :Z:? orkestra . 

B6kreş - ( ~9-1. metre) 2o,:'.M seııfo

ııi, ~1, 1;; scnıııa: . 
Relgrat - l 429 met.re ) ~l ııtiiclro 

orkcstr:ı<ıı, ~::! gr:wıofoıı . 
Roma ( 44 t ırıetre ) 21,:ıo ~v k,l· 

dııııııa I:ı~ ıblL ıııaliııııat, 21, 1.i :ıoııforıi. 
Pra,t - ( 488 metre ı 20,:H) şarkı koıı-

:,Mİ, :!1, 10 l\~ırlsb:ııl ın Kora im yeti. 
Vlyana ( 517 rııotre) ::o,.rn Kora 

he' eti tarafından koııser, ~2,..ı;; orkc~trn. 
Peşte (5;;o metre) 20, 1i> Çigan nr· 

ı,o,.,trası, 21, l:J opor.uıın orkestra ho· 
, eti tılr:ıfııı ... :ııı. 
· Var.şova - (1411 ıııetre) ~0,35 radyo
g-azell·~i, 21 lıatif havalar, ~2,~0 Vil
ııu<laıı ıınkil, 2:1 rl:rn:i havaları. 

Berlln - ( 1G3:> ınotre ) 20 den itiba. 
rurı graıuofu ıı, orkestrll, 20,50 ~,r:ı.ıık 

ıurtta.u nakil. 

racaat etti. ( Emrullah ) ın arada 
sırada kendi evine gelerek 
ailesini rahatsız ettiğini yana 
yakıla anlattı. Ethem buna 
fana hale kızdı. ÇünkU ( kadına 
dokunan eşkıyanın, zevali mu· 
hakkaktır ) diye eşkıyalar ara· 
sında bir itikat vardı. Bundan 
müteessir olan Ethem, derhal ar· 
kadaşlarmın Uzerinde icap eden 
tesiri yaptı. Emrullabı bir ağaca 
bağlattı. Revolver kurşunlarile 
beynini ve kalbini parçaladı. 

Bütün bunlar halk arasında 
duyuluyor ve Etheme efsanevi bir 
şöhret kazancl.ırıyordu. Lakin çe· 
tenin böyle iki mühim ve kudretli 
adamı ortadan kalkıverince kuv· 
vet ve mukavemetleri azaldı. 

( Arkasl var) 
.. • • • • • • ' 1 ' t ' t 1 I 1 1 t .. 1 L 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 Q 

M. l<emalpaşada 
M. Kemalpaşa (Hususi) - Ka

zamız kaymakamlığı bir müddet· 
tenberi vekaleten idare ediliyor· 
du. Son günlerde Hayrabolu 
kaymakamı Emin Bey asaleten 
tayin edilmiştir. 

Bir Keşif 
Sidney 31 - Bir dalgıç icat 

ettiği bir dalgıç makinesile 50 
metre derinliğinde bir saat kalmı

ya muvaffak olmuştur. Dalğıç dört 
dakika içindesuyuoültüne çık

mıştır. 

Halkevl Konferansları - Bıı

giın saat (18) tlo H:tlkevinde Ahmet 
Cevdet Bey tarafıudan " Lisan i~timaı 
vo ıniili ıııalıiyeti ,. ... h:ıkkınd:ı lıir 

konforans verilecektir. 
l\orıfl'r<Lnsı·ı, ıııilli dil 

elıl·nımiyetini iz:tlı e<.iı'rek 

tcnYir cılt•cektir. 

tuurunun 
IOCV7.UUllU 

== 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
surat, intizam, ehvenlyel 

2 Eylllı Cuma 
f ıtan bul - ( 1200 metre ) 18 gra

ııı ofon, 19,.J l>irlnci kısırıı alaturk:ı 

,,az, 20,:l a~kurl kon fora.11 s, 21 ikinci 
kı~ııu alarıırna. saz., 22 orka~trıı.. 

BUkret - ( 39! ınetrll ) :JO keıııan 
sulo, :?o, ı.; iki kişilik komedi, :!O, 13 
filitt solo, 21, 13 piraııo konseri. 

Belgrat - (429 metre) 21 milli Sırp 
şarkıları, :ıt ,HO org konseri, ~2 'l'rio 
:!.:l,~·O l,ı·ııı:rn koıı~l'ri. 

Roma - ( ı ıt metre) :::! ı, t:J orkestra. 
PraA" - ( 488 metre) ~O Hratisla.\'a

ıl.111 nakil, ~I AtPlya tiyutrosundun 
ııaklou lıir toııısil. 

Viyana - (517 ınetrıl) 21 Arı.c·rika
•l:ııı nakil, 21,l.i ı-ı~nf\ıııi, :!1 dans ha 
\".darı • 

Peşte - ( 550 ıııotrn ) ~O eılelıi lıa
lıislt•r, :W,o kenınn krınoıeri, ~1, 10 
sılıityodıL tenısil. 

Var4ova - (11 l t nıotr9) 2ıJ ,:ı;> rntlyo 
gazetesi, 21 sen Coni, 21 ,4::i m usa habo, 
~~ dans haYa.ları. 

Berlln - (lüi15 metre) 2~ Vatiıwton-
tlı..n nakil, 2:!,4:> aenfoni . 

0 

iylôl 1 

(_ç_ok_E_s_k_i_D_ ev_i_rl_e_rd_e_1_~_ta_n_b_u_l-=~ 
Şarap, Meyhane, Sef ah et 

Ve Bir Yığın Rezalet 
( Baş tarafı 1 inct sayfada) 

sarhoşlukları o vakitki şarap 

kokulu Arap edebiyatınm parlak 
~e müstesna mevzulanm teşkil 
eder. Halifelerden Abdülazize 
sonra da Yezide karılık yapan 
ve gece gündüz şarap içtiği için 
tarihte (Şarap emici kadm) ismini 
alan ( Ümmü Hakim ) in ( 80 ) 
mfskal ağırlığında altın kulplu 
zeberc~t kadehi pek meşhur· 

dur. Bu kadeh tam üç ölçü 
bade alırdı. Kabenin üstUn
de şarap içen ayyaş halife Velit, 
bu kadehi meşhur bir şiirile ebe
dileştirmiştir. Halifelerden Melik 
Nasır şarap masasında iken: 
"Ben şimdi filan kölemin havada 
uçtuğunu görmek isterim,, der, 
zavallı köle mancınığa konarak 
havaya atılırdı. Bazan şarabın 
tesirile sızdığı bir arap kızınm 
dizinden kalkarken: "Filan köle-
mın eti pişirilirken kokusu-
nu duymak isterim. ,, ar4 

zusunu izhar eder, derhal zavallı 
köle kesilerek etleri ıskaraya 
konurdu. Velit kafayı çekince 
Kuranı ağaca asbrır, okile delik 
deşik ettikten sonra: " Sen bir· 
çok ayetlerinle beni korkutuyor· 
sun öyle mi? Haydi şimdi git, 
Allahına beni Velit parçaladı 
deye şikayet et ,, mevlindeki 
şiirlerini okurdu. Memun bir 
içki aleminde veziri ( F azl 
lbni Rebi ) ile tavla oyna· 
mıştı. Kim yenilirse yüzüğü

nü galibe verecekti. YUzüğün 
birisi hilAfet, birisi de vezaret 
mührU idi. F azl yenildi. Yüzüğü 
Memun aldı. Yavaşça kuyumcuya 
göndererek F azim isminin altına 
( eşek oğlu eşek) yazdırdı ve 
tekrar kendisine verdi. Sarhoı 
vezir bunun farkına varmıyarak 
aylarca resmi emirleri mUhtirJedi, 
durdu. lıte 9 uncu asırdan sonra 
Osmanlı sarayları da bu sarhoş 
halife saraylarınm tlpahp benzeri 
idi. 

Kırk, elli bin adamın kanına 

giren Dördüncü Murat (şaribfilley
li vennehar ) bir hükümdardı. 
Bağdatta yuvarladığı her kadeh
ten sonra, biner kızıl ba' kestir· 
mişti. İstanbula döııdllğü zaman 
28 yaşmda bir genç olduğu hal· 
de içkiden hastalanmış, yatağa 
dllşmüştU. Doktorlarının israrla 
menetmesine rağmen bu içki ve 
sefahat dilşkünü Padişah daya
namadı. Bir gün Sultanahmette 
Silahdar Paşa sarayında verilen 
muazzam bir ziyafete hasta hasta 
gitti. Tarihçi Naimanın ta
birile (camı gülfam) a dayanama
yarak sabaha kadar içti. Ertesi 
günü de ölüm yatağma düştü ve 
ölüm sayıklamaları arasında: 
Ben tehidi badeyim dostlar demim 

yad eyleyin 
Türbemi meyhaM ankuile bünyat 

eyleyin 
diyerek can verdi. 

Kanuni Süleyman (70) yaşını 

geçtikten sonra kendisi içemedi· 
ği için müskiratı menetmişti. 

İşte bu sırada yani (969) hic· 
ri senesinde Ttirkiyede kahve 
taemmiim etmiye başlamıştı. f çki 
dUşkünü bir şair içiki mahrumi
yettinden şöyle şikAyet etmişti: 
Humlar tike1te, cam tehi, yok 

vücudu meyf 
Kildan eıir kahve bizi bey zamane hey 

1 Padişah yasağı üç glln sür
t dUjü için bu memnuiyet çabu-

cak kalkmış ve mahrumiyetin 
doğurduğu müthiş bir ihtirasla 
eski devir avdet etmişti. İstan· 
bul bilhasse Dördüncü Murat 
zamanında bir içiki şehri halini 
almıştı. 

Dördüncü Murat zamanında 
lstanbulda ( 100 ) rakı fabrikası 
ve ( 300 ) de mütehassıs vardı. 
Evliya Çelebi " DUoy~da o vakit 
istaubnldan daha ziyade rakı 
fabrikası olan yer yalnız Lehis
tandı ,, diyor. Üç asır evvel lstan· 
bulda ( 1425) meyhane ile (6 I08) 
meyhaneci vardı. 

O vakit istanbulun içki iş
lerini G.datada Domuzkapısında 
bulunan Hamir Eminliği idare 
ederdi. (300) kişilik bir kadro 
ile idare edilen bu eminlik, dev
lete diğer (30) eminlikten daha 
fazla varidat temin ederdi. 

lstanbulun hemen her tarafın
da meyhane vardı. Fakat en mü
tekasif meyhaneler Samatyakap1 .. 

sı, Kumkapı, yeni Balıkpazarı 
Unkapam, Cibalikapısı, Ayakapı: 
F enerkapı, Balatkapısile karşıda 
Hasköyde bulunuyordu. Hele 
Galata baştanbaşa meyhane dolu 
idi. Rumeli tarafında Ortaköy, 
Kuruçeşme, Arnavutköy, Yeni· 

köy, Tarabya, BüyUkdere ve 
Anadolu tar~f ında kuzguncuk, 
Çengelköy, Uskndar, Kadıkö
yünde de her sınıf halk için 
büyük meyhaneler vardı. O va• 
kit meyhanelerde yüzlerce ha
nende, sazende, mıtrıp ve kaşmer 
denilen rakkaslar ve civan U.biler 
bulunur, meykeşleri eğlendirir
lerdi. 

* Bu bahis çok geniştir. Yarın 
çıkacak kısımda da tarihteki 
içki ve sarhoşluk rezaletletlerinin 
diğer fasıllarını okuyacaksınız. 

Melek ve Elhamra sinemaları 
Senelerdenberi daima en iyi fi. 

Uınleri göstermekle halkımızın rat
betini kazanmıf olan Melek n El
hamra ıinemaları eyliilün ilk bafta-
11ndan itibaren yeni mevılme baıh
yorlar. Hiç ıüphe yoktur ki bu iki 
•İnema bize geçen senelerJnkfnden 
daha mükemmel fiJimler haıırlamak
tadır lar. Euıen Avrupa ve Amorf· 
kanm en yilkıek fHim tirketleri 
olan UFA •• PARAMOUNT bu 
müesseselerin imtiyazları dahilin· 
dedir. Diter taraftan MELEK 
ve ELHAMRA sinemaları, bliyük 
fedakarlıklar ve a:ı:im masraflar ile 
ipek filim ıtüdyolarında çevrilmit ve 
çevrilmekte olan Türkçe filimlerio 
reçeceği yeglne ıinemadır. fpekfi
Jim bu filimlerden maada yalnız Me
lek ve Elhamra ıinemalarında gÖ•· 
terilmek üzere ıe11i ve sözlü mahal
lt havadisleri l'öıterip dinletecektir. 
MeıeJa dün çekilen 30 Ağultoı 
bayJ'aml tezahüratı ile bugün çevril
mekte olan Dünya Göıellik Kırali
çası Keriman Haliı Hamının filan .. 
bula avdeti mera.imini ilk program• 
larında bu iki sinema da aynl zaman
da gösterebileceklerdir. 

Bunlardan maada PARAMOUNT 
Dünya Hnadillerl gazeteıi de her 
hafta muntazaman Melek ve Elbam· 
raoın programlarınl tezyin etmekte 
devam edecektir. Bu sinemalano 
fiatlerindo zamana uyarak tenıll 
ettiklerini ötreneoler herhalde 
memnun olacaklardır, çünkü bu ten· 
zilat aayuinde bu iki müessesenin 
göstermekte oldukları ıabemerleri 
herke• kolaylıkla takip edebilecektir. 

Elhamra ıinemım C>nümü.ıdekl 
5 eylül akşamından itiba
ren yeni mevsime başlıyor. ilk filim 
olarak haf talardan beri bütiln Pariı 
halkını ııinemaya koşturan Fernand 
Graveyin birçok güzel ve oık 
kadln artistleri ve büyük bir liya· 
katle temsil ettiği (Kadın Berberi).nl 
gösterecektir. 

Melek sinemasına gelince o da 
yeni tneV1İrue 7 eylül çarşam~a ak
şamın dan itibaren başlıyacıı. ktır. BI· 
rinci filim olarak komedi Fransezden 
Madeleine Renaud'nun şaheseri olaa 
ve Pierre Blanchar ile beraber tem-
ıil etti~i (IKI YÜZLÜ AŞK) ı tak· 
dim edecektir. Marcel Achar'an 
meşhur bir eseri olan bu filim 
tanmmıt bir ıinema yıldızının muh
teşem ve karıtık hayatını iÖıter
nııektedir. 
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O Müşküllerle Uğraş
maktan Zevkalırdı 

-----· - ----
Kadın, gözlerini pencereye 

çevirdi, gecenin sakin karanlığına 
bakışlarını kaydırdı, uzun uzun 
dalgınlaıtı, müteakıben kocasına 
döndll, içini çeke çeke muvafa
kat gösterdi: 

- Peki, dediğin olsun! 
Onlar, ba,haşa verip bir ta

kım tedbirler kurarken Tevek
kül de odasmda yüzükoyun uzan
mıştı, umulmaz bir giinde önüne 
çıkıveren kara belAyı düşünüyor
du. Annesile konuşurl<en zihninde 
sıralanan manzaralar, o debde
beli sahneler artık gözünlln önü

ne geliyordu. 
Biltün diişüncesi ihtiyar bir 

erkekle evlenmekteki müebbet 
azaba munhasırdı. Ne stl.ray, ne 
ihtişam, o muhayyel azabın mu
hammen ve ınahsüs ağarhğım 

tahfif edemiyordu. Timurun ha· 
yali, o tenha anında ilficı bulun
mıyan bir hastalık gibi onu ür~ 
kütllyordu. Gerçi muhteşem hü
kUmdarm bakışlarındaki kudreti 
unutmuyordu, sesindeki heybeti 
kulaklarından silemiyordu. Lakin 
kınalı aaçile salcahnı, içinde uz·m 
yılların bin bir çeşit hikayesi 
aırıtan yUz kmşıklaklarını ve yap
ma kamburunu dUtUndükçe ya
nık yanık haykırıyordu: 

- ihtiyar, ihtiyar. ihtiyar! 
Ayni dakikada Timur da 

ayakta bulunuyordu. Kiraladığı 
basit bir Moğol evinde bir aşağı, 
bir yukarı dolaşıyordu. Zeki adam 
TevekkUIUn tereddüdündeki se· 
bebi hemen sezmişti, fakat ne 
teesstir, ne telaş gösteriyordu. 
ÇUnkU kıyafetindeki biçimsizlikle 
vaziyetteki sadeliğin güzel Moğol 
kızını manasız tehasslislere dii
tUrdüğüne kanidi. O renk renk 
milletl~rin ruhiyatmı ve daha 
doğrusu insan ruhunu iyi bildiği 
gibi beşer kütlesinin nefis bir 
muamması olan kadınların da ne· 
den hoşlanıp neden hoşlanma
dıklarına vakıftı. Kınalı sakalla 
biçimsi1. bir kambura karşı toyca 
istikrah gösteren Tevekkiilün uz.m 
boylu, anadan doğma ipek saçlı, 
inci gerdanlıklı, elmas kemerli 
hakiki Timuru, yerinde ve küme 
insanların başında, görür görmez 
başkalaşacağma şilphe etmiyordu. 

Timur, kadın hılkatinin bu 
değişmez hakikatini bildiği için 
biç te teessür göstermiyordu. 
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cevap için ınektuplarn (6) kuruşluk 
dul ilftvaııi li\ııınclır. 

Adr~s dı>~rişlirilm~si (20) l,ııru~tur. 

Gazetcmi:ı:de çıltan resim ve yııııların 
bütün hnklnrı mnhfuı: ve gazetemize 

aittir. 

Zaten geçirdiği hayat onu, mUş

kiillerle uğraşrnıya ahştırmıştı. 

Her teşcbbüiiinde mutlaka bir 
miişkiille karşılaşmayı İ!lterdi ve 
o miişkülü yıkmakla meşgul ola
bilirdi. 

Koca cihangir, tarihte meşhur 
olduğu üzere, bu dersi, müşkül
Jerle haşa çıkmak dersini bir 
k<mncadan al:mşh : Bir gün ele 
geçmesi ınümkiinsüz göriinen bir 
kalenin öni.inde ricat etmeyi dü
şiiniiyordu. Asker bıkkın ve yıl
g ndı. Birçok hücumlara ve müt
hiş teleiata rağmen sarp kalenin 
tek bir taş ı bile düşiiriilememişti. 
Arlık serdengeçti bulunamıyordu, 
hücum kolları şevke getirilemi
yordu. Ricat emri verilmezse 
ordu, belki l<endiliğinden dağıla
caktı ve bu, istikbal için çok 
feci bir misal teşkil ed~cekti. 

işte l.1u vaziyette Timurun gö
züne bir karınca çarpt·. Mini
mini kollarına ald ğı tek bir 
buğday tanesini dört beş santi
metrelik bir tepecikten aşırmak 
istiyen zayıf mahluk, kendi cir
mine göre Hiınalaya kadar yük
sele olan o tepeyi bir tiirlü ge
çemiyordu, yarı yolda yiikii dü
şüyor ve kendisi geri dönUp ha-
mulesini yeni baştan yiiklenmek 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Timur, derin bir dikkatle bu 
hayati mücadeleyi takip etti ve 
karmcanm tam yirmi yedi l<ere 
tepeyi yarıya kadar çıkıp geri 
döndüğünü ve yirmi sekizinci te
şebbüsünde muvaffakıyete erdi
ğini gördü. Küçük mahlukun bu 
yılmazlığı kendisini hem tenvir, 
hem tcşçi etmişti. Artık ricati 
diişünmüyordu ve askerlerini renk 
renk tedbirlerle şevklendirmeğe 
girişmişti. Nihayet mürşit ittihaz 
ettiği lcarıncayı örnek tutmak 
sayesinde o kaleyi •ş ve mü-
teakıp sderleriıı de daima 
rni.irşidini l,atırlamı~tı ! 

Simdi de nyni hisle miiceh
hczdi, Tevekkül Hanımla müca
deleye ~,irişmek istiyordu. Onu 
debdebesi!e, ya şahsmdaki yük
sek hasletlerin cnzibesile, mutla
ka mağ:up edecekti. Gerçi bu 
gnlelJe, kendisine bir gönül te· 
min etıniyecekti. O yaşta bir kı
zın kalbini ele geçirmeyi müm
kiinsüz buluyordu. Lakin onun 
inadını yıkmayı, gelin elbisesine 
sokmayı, kendisine inluyat ettir· 
meyi yine zevkli ve zahmete 
değer görüyordu. 

Sahnenin blltün kahramanları 
işte bu vaziyette idiler, U) umayı 
hatarlarma getirmiyordular. Hızır 
Hoca tesbih çekip dUşünUyordu, 
Tevekklil ahlayıp pufJayıp kıvra
nıyordu, annesi • kızının sellmeti 
ve saadeti için • uğurlu ağaçlar
dan kerametli ölülere kadar bir 
sürü mukaddesata adaklar sıra· 
hyordu, Timur da derin hesaplar 
yürütuyor ve ayak Ustn kıvrak 
rüyalar geçiriyordu. 

Sabahm ilk ışıkları pencere· 
lere çarparken Tevekkülün an· 
nesi kızının başı ucunda, Hızır 
Hoca onların birleştikleri odanın 
eşiği önünde, Timur da adamla
rmın yanında idi. Maceranın bü
tün ağırlığı kızla ananın omuz-
larında idi ve onlar son hüküm 
güniine eren maznunlar gibi 
hummalı bir heyecan taşıyorlardı. 

(Arkuı Yar) 

Kaptanlarzmızln En Heyecanlı Deniz Maceraları 

Pathyacak iki Mer~i İle Derhal Deni
zin Dibini Boylıyacağımızı Biliyorduk 

Zabit, Yüzüme Baktı Bir Küfür Savurdu! 
Deniı., facia, 11a

adet 'e 1ııdıraı/ 
lrnyııağıılır. Deııiı· 

ciler ru•9eleriııi o
nun engin ufukla.1 
rında 11rarlar, ve 
ııaılıraplarını onuu' 
engin pırıltıları111' 
ıla diııdirirlor. B~ 

sittıı ıı larda, bayat-i 
ları deııb:cle ınü

eaclele, korku V• 

hoyce:ın iı;inde ge 
t;Pıı kaptaıılarıınıııt 

nıaceralarıııı keııdJ 

:ı ~11,I ıuın daıı din· 
---..~~~--~----~ 

leyoı'oksinil.. 

"Saadet,,in süvarisi Abdülbelim 
kaptan nargilesini birkaç kere 
tokurclathktan sonra anlatmıya 
başladı : 

- Bir akşam Uzeri "Ümit,, 
ismindeki vapurla Karadenize 
açıldım. Mütareke günlerini ya
şıyorduk. Gemide Anadoluya 
kaçak cephane kaçırıyorduk. Ge
ce yarısına dogru Kirempe açık
larına gelmiştik, Karşımıza iki Yu
nan zırhlası ç ktı. Bize "Dur!,, işa
reti verdiler. Biitiin tayfa ve yol
cular harikulade bir korku için-
deydiler. · 

Likiş ve T t>fne kruvazörlerin· 
den iki filika indirdiler ve gemiye 
doğru gelmiye başladılar. Çarh
çı başı: 

- Kurtuluş yok, yakalandık. 
Şu gemiyi batıralım da iş mey-

dana çıkmasın.. dedi. 
Bn fikir doğru değildi. Ge

mide kadın çoluk çocuk vardı. 
Çarnaçar merdivenleri indirdik. 
EJJeri tabancalı, süngülü askerler 
içeriye girdiler. Zabit iyi TUrkçe 
konuşuyordu. Gemiyi arıyacağız, 
dedi. 38 senelik denizcilik haya
tımda bu kadar bilyük bir .kerku 
ile karşılaşmamıştım. Tatlılıkla 
işi halletmek istedim. Zabit, hele 
bir gemiyi yok!ıyahm, sonra ko-
nuşuruz, diyordu. 

Kamaraları, öteyi beriyi arat
tırdılar. Sıra Ambara gelmiıti, 
cephanelerin Uzerine örtUğümOz 
eşyaları kaldırmak üzere idiler. 
Tam bu sırada bir kadın çıilıtı 
koptu. Zabit, askerlerle birlikte 
sesin geldiği tarafa doğru koştu. 
Gemimize çıkan ecnebi bahriye· 

Kırk Sene Sonra Kadın 
Olan Bir Erkek 

Madam Ayhenherg Hastaneden Çıkar
çıkmaz Evlenmiye Karar Verdi 

BerJin ( Hususi ) - Bir ınUd- l 
dettenueri biltün Alman matbuatı 
kırk yaşına kadar bir erkek ola
rak yaşıyan fakat bir ameliye ne
ticesi kadın olan madam Valeri 
Ayhenbergden bahsediyorlar. Ma-
dam Ayhcnbergin macerası cidden 
gariptir ve nakledilmiye değer: 

Bu kadının, erkek iken taıı
dığı isim Leondu. KUçUk yaıın· 
danberi bir kız gibi çekingen, 
bir kız gibi süslenmeyi severdi. 
Oturuş ve kalkışı, sesi, hareket· 
Ieri tamamen bir genç kızı andı· 
rıyordu. Erkeklere karşı uyanan 
ilk yabancı duyguyu 19 yaşında 
hissetmiştir. Erkek a;t"kadaşları 
tatlı maceralar peşinde koşmaya 
başladıkları bir sırada genç Leon 
bir tarafa çekilmeyi ve tedarik 
ettiği bir genç kız perukasını 
başına koyarak aynada yüzüntı 
seyretmeyi tercih etmiye başla· 
mıştır. 

Bir gUn, onun bu gibi kadın 
tuvaletine ait eşyaları sakladıtı 
yeri bulan annesile babasJ, bUtUn 
bunları ocağa atıp yakmışlardır. 
Bu sırada da Harbıumumi baş· 
lamış bulunuyordu. M. Leon aile-
sinin ısrarile gönüllü yazılmııtır. 
Çünkü cephede geçireceği bayat 
ile ihtiyacı bulunan erkekliğe 
kavuşacağı zannediliyordu. 

Fakat bu biçare, askerlik ha
yatına da bir tiirlli alJşamamış, 
nihayet yazıldığı kıt'anın mutfa
ğına yamak verilmiştir. BUtun harp 
mUddetiı i, bu delikanlı, mutfakta 
geçirmiştir. 

Harp bitip te terhis olunduk
tan sonra Berline gelmiş, Nafıa 
Nezaretinin harita şubesine inti
sap etmiştir. Aldığı maaş bUtün 

Eaklden M. Leon, flmdl 
Madem Ayhenberg 

ihtiyaçlarına mukabele edecek 
miktarda olduğu için kadınlık 
zevkı onda tekrar baıgöıter
miıtir. 

O ıuretle ki dairesinden çıkıp ta 
evine geldiği zaman hemen elbi
sesini çıkarır, haşana bir kadın 
perukası, sırtına bir kadın esvabı 
geçirir, ev itlerini görlirmüş. Bir 
erkeğin böyle her zaman kadın 
kıyafetine girmesi, komşuları 
kuşkulandırmış, polise haber ver-
mişler, uzun tetkikler ve tahkikler 
başlamış. Biçare adam, nihayet 

bu sıkıntılardan kurtulmak için 
evlenmeğe karar vermiş ,.e bir 
kadm almış. 

Fakat o vakte kadar çektiği 

azap, ondan sonra çektiklerinin 
yanında solda sıfır kalmış. Dört 

lilerden biri yolcu bir kadına &a4 

taşmıştı. Zabit nefere iki tokat 
&fketti. Ve neferi filikaya attı. 
Bu h~dise epey vakit ieçmesine 
sebep olmuştu. Yunan kruvazö-o 
rUnden .. çabuk,. sesleri ve işaret• 
leri gelmiye başladı. Acele ile 
bana döndil: 

- Kaptan gemide kaçak bu
lunmadığma emin misin? 

- Evet muhakkak •. 
Askerler ambarı kanşhrmıya 

ha,lamışlardı. Ambardar; Rumca 
bir ses yUkseldi: 

- Burada asker kaputları 
var zabit efendi! 

Buı kesilmiştim. Zabit yüzüme 
baktı ve bir kUftlr savurdu. ~n· 
dan askeri malzeme ambardan 
çıkarılarak filikalara yükletildi. 

Derhal: 
- Haberim yok. Her halde 

bu iı gece yarısı benim malu
matım olmadan yapılmııtır ! de• 
dim. Zabit gemiden çıkıp gi
derken: 

- Zırhlıdan sana vaziyeti 
bildiririz, dedi. 

Biz büyük bir korku ve en-
dişe içinde bekleşiyorduk. Patla• 
yacak iki mermile denizin dibini 
boy)Jyacağımızı biliyorduk. Va 
bile bile bu akıbete intizar edi
yorduk. Fakat bizi bu azaptan 
kurtaran bir emir verildi: 

- Serbestsiniz 1.. l 
H. ş. 

Sözün Kısası 

Aptallık Bulunmaz 

Bir Nimettir 
._ ________ A. E. 

( Baş tarafı 3 üncU 1ayfada ) 

diği için, miltaleaları enteresan 
olanlardan cevap alamamak leh• 
likcsine maruzdur. 

Filhakika hiçbir erkek zevce• 
sinin kendisinden akıllı c.lduğunu 
teslim etmiyecek, hiçbir kadın da 
zevcinin zekaca kendisine faik 
olduğunu kabule yanaşmıyacaktır. 

Her ailede budala, mutlaka 
6bUrUdUr. 

SözUn kısası: Bence en tehli· 
keli şey, zeki görünmek, en klrJa 
ıcy de aptal telAkki edilmektir. 
Zira birinci takdirde karşınızdaki 
kafese girmemek için gözUnl\ dört 
açacak, ikinci takdirde ise ılıi 
kafese sokacağı zannile hareket 
ederken farkında olmaksızın 3k· 
•eye basacaktır. 

defa evinden kaçmıya mecbur 
olmuş. Fakat her defasında da, 
bir cehennem zebanisi gibi har .. 
ket eden karısı tarafından kolun• 
dan tutulup eve getirilmiş. Ka· 
rısına niıbetle daha zaif olduğu 
için bu her dönüıün bir de sun• 
turlu dayak faslı olurmuş. Niha4 
yet bundan bir sene evvel karılt' 
6lmUf, o da methini duyduğu 
maruf bir operatöre milracaat 
etmiş, dtrdini anlatmış, geçen glln 
lAzmıgelen ameliye yapılmış ve 
kırk senelik Milsytl Leon şimdi 
Madnm Valeri Ayhenberg olmuı· 
tur. Yakında, -\iği bir adamla 
evlenecektir. at garip değil 
mi? Madam Va1eri, sevdiği adamla 
evlenmek için tek bir şart koş• 
muştur: Sakal koyvermek. 

ÇiinkU Valeri Ayhenberg sa· 
kal ve bıyıksız erkekleri beğen· 
miyor, onları kadınlaşmış buluyor. 

lflf. 
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AK ALE 
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Harpte 
Telefat 

Çok Fazla 
Verilmişti 

Esklkale, SeddUlbahlr ve Anadolu ·•ahlllnln 
141 rakımh tepeden görUnUtU 

Border Regiment kıtaatına, ol- rını inkiıaf ettirerek X teki kuv-
dukları yerde siper kazarak yer- vetlerle irtibat tesis etmesi uı-
leşmek emri verildi. zumunu bildiriyordu. Fakat bu 

İnniskilling taburunun bir bö- emri tatbik etmek zamanı geç· 
lliğü sağ cenahtaki dairevi cep- miştl. Çünkü Türkler Y sahiline 
beyi ikmal için gönderildi ve mü· hücuma başlamıılardı. 
tebaki kıtaat ta ihtiyat olarak V sahilindeki efrat aydınlık 
alakonuldu. devam ettiği müddetçe iltica et-

Böylece W sahilinde olduğu tikleri siperlerde tutundular. Bun· 
gibi X cephesinde de lngiliz kıtaa- ların bulundukları feci vaziyeti 
ta, karşılarındaki düşmana adeden gözlerile gören bahriyeliler hiçbir 
kat icat faik oldukları halde 25 şey yapamadılar. Queen Elizabett, 
nisan akşamına kadar mndafaa Albion ve Cornivallis zırhlıları 
halinde kaldılar. Cesurane ve bütün gün top ateşile Türk mü-
cür' etkarane bir mukabil hücumla, dafaa mevzilerini aradılar, fakat 

Türkler, ihraç kuvvetlerinin harekata- yağdırdıkları mermilerin hiçbir 
nı tam bir felce uğratmış ve tak· tesiri görülmedi. lngiliz kıtaatı 
vlye kıtaatı gelinciye kadar cep- harekete geçmiye teşebbUs eder 
he gerisinde yeni yeni mevziler etmez Türk ateşi yeniden baş· 
hazırlamak için vakit kazanmış· lıyordu. 

lardı. Bu açık sahilde giindUz vakti 
Akşam saat 6 da Jeneral ileri har'!kAta icra edilemiyeceğini 

Marsball artık o gün W ve V hala takdir edemiyen Jeneral 
uhillerinden V

0

aki olması takarrilr Hunter - Weston, sahilin sol 
eden ileri hareketinden ümidini tarafındaki siperlerin zapte-
kcsti ve Jeneral Hunter • Wes- dilmesinde ve W sahilindeki 
tona haber göndererek olduğu kıtaahn 138 rakımla tepeye ya-
vaziyette mi kalmasını, yoksa elin- pacaklara hücuma yardım edil-
deki kuvvetlerle tek haşana Y mesinde ısrar ediyordu. Bu ısrar 
sahilindeki kıtaat ile rabıta tesis üzerine Kolonel Carrington-Smit-
etmiye mi çalışmasını sordu. 

Maamafib Y sahili ile rabıta 

iesis etmiye kalkıştığı halde X 
sahilinin çok mfidafaasız kalaca-

ğını ve X ile Y arasındaki hat
tın çok zayıf olacağını da ilave 
etti. iki saat sonra gelen cevabi 
emirde jeneral Marsball olduğu 

yerde kalması ve ertesi sabah 
25 nisan tarihi için tekarrUr 
eden plinın tatbikine devam 
edilmek Uzere hazırlıkta bulun
ması bildirildi. 

Ayni .saatte ve koJonel W ol
ley-Dod tarafından W sahilinden 
jeneral Marsballe gönderilen di
ğer bir fırka emirnamesi, Y 
sahilindeki kıtaatın sağ cenahla-

c 
Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Talılatlniı.I «ığrenınek iııtiyorunıı 

fotogr:ıfınııı 5 ado~ kupo :ı ile bir

lik ltt gönderinlı. Fotuğ'ra.fınu sı r.ıy _. 

tAblJit ve iıı.ıle ediluıeJ. 

--~--~----~~------·-----
lsirıı , meslek 
' cyıı san 'atı' 

Bulundu~u 

ıncmlokot 

Foto..,r.ıt lntip~ 

cdf'cek mi ? 

----

roto~rafın kllttıjf 30 kuru~! u!t 

Ptııum kabilinde gvııderilobil ı:. 

hin müstacel bir raporunu hamil 
bulunan Bahriye Mülazimi 
Morse saat 2,30 da karargaha 
geldi. Raporun meali şu idi: 

"lık iki emriniz mucihince 
hareket etmiye çalıştım. F ad:at 
karaya efrat çıkarmıya teşebbllı 

edilmedikçe fazla telefat verildi. 

Dlişmanın V sahili civarındaki 

mevzileri çok muhkemdir. Te
lörgü tertibata müthiştir. şimdiye 

kadar atazi .hakkında yapılmak 
istenen keşif ameliyatı semere 
vermedi. Telefat çok ağırdır. 
Jeneral Napier ve liva binbaşısı 

maktuller meyamndadır. Benim 
mevzileriınin şimali garbisindeki 

yükst:k arazi zaptedilinciye kadar 

nıevkiimi muhafaza etmiye mec·· 
burum. Ancak karanlık bastık
tan sonra 141 rakımlı tepenin 
zaptına teşebbüs edeceğim. 

Bunu yapabilmek için bana 
boş fıçılardan yapılmış sal gön
dermeniz lazımdır. Zira sabih 
iskelemiz karaya kadar yetişmi

yor. Sahilde birçok yaralı efradım 
var. Karaya çıkmamış ve gemide 
bekliyen 900 kişi vardır. Dublin 
taburunun Camber'de karaya çı
kan yarım bölüğünden ancak 
25 kişi kalmıştır. Munsler tabu
runun zayiatı 200 kişidir. VI 
markalı cephaneye ihtiyaç vardır.,, 

( Arkaa& var ) 

• 
Güze i Istanb·ula Dünya 

Girerken Şunları Söyledi: 
En Büyük Heyecanı Şimdi Duyuyorum 

Dünya Güzeli Keriman Hanı- ! Aksaçlı büyük an:ıe, içini 
mın Türk hududu dahilinde en çekerek cevap veriyor : 
heyecanla dakikaları Y eşilköyden - Ah, sorma evlAdım, ben 
itibaren bqlamışbr. GUzelimizle bu kadar teessür duyacağımı, 
Çatalcadan buraya kadar ayni saadetimin bana b:.ı kadar yorucu 
trende vo ayni kompartımanda sevinç vereceğini hiç zannetml· 
gelen muharrirlerimiz intibalarını yordum. 
18yle anlatıyorlar: - Bu, sizin için ebedi bir 

Trenimiz Y eşiJköye hareket yadigir olacak değil mi efendin -
ederken filimciler tekrar işe gi- - Pek tabit.. insanlar, ancak 
riıtiler. Bu sefer filmin kompar· bu gibi fevkalAdo hidiselerde 
tımanın salonunda çekilmesi icap hatıralarını zaptedebilirler. 

etti. Operatör, sağa ıola birkaç T' B k ksc d · 
w • ıren a ır uy en geçıyor •• 

rica dagıttı. Herkes yerme yer- H lk · h 'b' k l . .. . a yıne ma şer gı ı a !\• 
lf'şti. Halk Evı Reisi Hamıt Bey, b l k y· bi ı b" · u tU l 

N 
a ı .. ıne r ırı s ne yıgı -

pencereden dışarıya bakan a- · tt 
kiye Hanıma seslendi: mıı vazıye e: 

- Hanımefendi, şöyle gel· Ferhunde Hanımefendiye ıor-
len. dum: 

ıze ... 
Nakiye H. gözlerini açarak - Fatoşu niçin getirmediniz 

yUzUnli buruşturdu: Hanımefendi? •• 
- Aaa, yok.. Size dargınım - Rahatsız olur, üıUlllr, diye 

ben... Bir kere daha filme girdim korktuk.. Çilnkn geceleyin biz 
de, ne halde olduğumu gördilm. bile uyuyamadık., Bittabi hep 
Vazgeçtim bu işten.. halecandan., 

Israr ettiler ve kandırmağa 
da muvaffak oldular. 

Bu sırada güzel kıraliçemiz 
de gelmişti.. Lacivert beresi ve 
lacivert kostUmile muhteşem ve 
cazip bir güzellikle parlıyan Keri
man Hanıma bir koltuk uzattı

lar, oturdu. Makine işlediği za
man güzelimize şu sual soruldu: 

GUzellmlz 

biseleı i içinde gara dolan gen~ 
kız, k.ıdın ve çocuk kalabalığı, 
boydan boya blltiln istaal• 
yonu kaplamıştı. Çığlıklar bir 
anda patladı. Çıplak kollar 
kalktı, mendiller sallanmıya, bat
lar gerimizdeki pencerelere doğ
ru çevrilmiye başladı. 

Hakikaten F erhunda Hanımın 
gözleri uykusuzluktan kızarmııtı •• 
Söylediklerine göre ancak iki 
saat kadar dahvermiıler, ıabahın 
betinde uyanıvermişler •• 

Keriman Halis Hanımın bll
yUk anneleri F atoı meselesini 
tekrar tazeledi: 

- Ben onu getirmeyi çok 
lıtiyordum. Hatta Ferhundeye 

, 

- Artık lstanbula yaklaşıyo
ruz. Şu dakikada, neler, hisse
diyorsunuz ? 

- Çok büytik bir heyecan 
içindeyim. İstanbula, Türkiyeye 
ve aziz milletime kavuşacağım 
için büyük bir siirur ve halecan 

· Bir gazeteci arkadaş, kom
partımanın kapısını açtı: 

- Keriman Hanım, sizi bek· 

sıkı sıkı tenbih etmiştim. Fakat , 
UzUlUr, diye vaıgeçmtf .• 

hissediyorum, 
Mükaleme devam etti ve bitti. 

Bu sırada operatör Keriman Ha
nıma rica ediyordu : 

- Şöyle, pencere yanına, 

ışığa durur musunuz, Keriman 
Hanımefendi? 

Halis B. derhal işe müdahale 

etti : 
- İnsaf azizim.. Nefes aldır .. 
Ve sonra Kıraliçaya dönerek 

seslendi: 
- Sen biraz istirahat et 

Keriman.. dedi. 
Derhal ipekçi Fahir Beyle 

Halis Bey arasında bir münakaşa 
başladı. Kulak kabarttım: Halis 
Bey, Fahir Beyin omuzunu tuta
rak mınldanıyordu: 

- Canım, sen de hotbehot 
insanı oynatıp duruyorsun.. Vaz
geç bu İJten.. Başka bir güne 
bırak.. Fahir Bey israr ediyordu: 

- Bu kalabalığı, bu şenliği 

nasıl buluruz? .. 
- Bas bayağı .. , Be11 yine bil

tlin bu azayı kiramı davet ede
bilirim .. Böyle daha iyi olmaz mı? 

Münakaşa birdenbire yükse
leceğine hafiflemişti. Neler konu
şulduğunu duymak, anlamak is
terdim .. 

Trenimiz bütlin süratile yeşil 
çayırlara geçti ve uzaktan Y eşilköy 
göründü.. Hat boyuna küme 
~küme insanlar toplanmıştı.. Elile-

rindeki değnekleri, mendilleri 
salhyarak bağırıyorlardı : 

- Heyyy!. Kıraliça yok mu?. 
Yan penceredekiler cevap veri

yorlardı: 
- lçerdel. İçerdeJ .. 
Tren istasyona girerek müthiş 

ve mahşeri bir kalabalıkla kar· 
tılaıtı ... Bin .bir renkte yazlık el-

liyorlar .. 

Kıraliça, o cazip ve harikulAde 
güzelleştirmek kudretini haiz olan 
lacivert bere ve kostümile pen
cerede görfiniince, kalabalık bir 
anda dalgalandı. Başlar hep bir
den Keriman Hanıma döndil 
ve çığhklar duyulmıya başladı. 

- İşte dünya güzeli .. Bu .. Bu •• 
LAcivertli mi'~ 

- Evet .• 
- Yanındaki 

kız kim? 
Bilmem .. 

siyahlı genç 

Ah vre, ne güzelsin sen!.. 
Ka Allah yaratmıştır, ne-

dir? ... 

Kalabahk dalgası bir anda 
coşmıya, biribirini çıgnemiye, 
biribiri üzerine çullanmıya baş

lamıştı. ihtiyar bir kadın keskin 
bir çığlık kopararak genç kadın 
başlan arasında kayboldu.. Al-

kış, istasyonu çınlatıyordu. Keriman 

Hanım, bir kuş kadar nazlı ba
oını sallıyarak selam veriyor, 
teşekkür ediyordu. Pencereye 
güçhalle bir buket getirdiler ve 
Kıraliçaya verdiler. 

Tiren yavaş yavq kalkmıştı. 
Diyebilirim ki, Y eşilköyden Sir
keciye kadar, bütün hat bo

yunca blltün evlerin pencere

sinde ikişer Uçer kadın vardı. 
Ve her pencereden ya keskin 
bir "yaşa Keriman!,, sesi geliyor, 
yahut heyecanla sallanan mendil
ler eller görünüyordu. 

Artık İıtanbula yaklaşıyoruz ... 
Yanımda Keriman Hanımın an
nesi Ferhunde Hanımla büyUk 
annesi var.. Beraber konuşu-
yoruz ... 

- Şu anda kimbilir ne büyük 
ne vecdedici bir saadet içinde
•İnizdir, değil mi Hanımefendiler? 

Bu sırada Haliı Bey biru 
ilerimizde bir zatle konufuyor ve 
anlatıyordu: 

- Ne idi o "Spa,, daki çıl
gın alkışlar, bağırmalar, haykırır 
lar ve "yaşasın" lar... Kızım ku
cağına atlastan Türk bayrağını 
aldığı zaman hUngl\r hilngllr ağ
lamıştım. Ben o gilnü unutaJ 
marn azizim unutamam... Atla• 
beyaz kırmızının dalgalanması 
benim için en büyUk bir hatı• 
radır. 

Tren hızla Yedikuleyi geçi• 
yor. Halk bağırışıyor .• 

. - Dur makinist, Dur!.. Dur!.. 
Kerimanı görelim! 

Halis Bey baba yalnız kalm11-
Derhal yanına yaklaşıyorum. 

Kıraliçanın babası rllgArla 
dağılan kır saçlarını düzelterek 
güldü: 

- Son Postayı blltnn kalbim 
ve samimiyetimle tebrik ederim .• 
Kızımın ve ailemin prüzsüz hus~ 
siyetlerine mUdahale etmiyen ga· 
zetenize çok müteşekkirim •. 

Kumkapıya ielmişlik. Halis Beye 
- Artık, lstanbula ve istira· 

hale kavuşuyorsunuz. Dtdim. 

- Ancak birkaç glln sonra ••• 
Dedi. 

Nihayet Sirkeci görUndll. BiD" 
lerce kişi Kıraliçayi bekliyordu. 

Keriman H. tekrar kompartı
man penceresine çıkmıştı. Bir an'd 
büynk garı bir uğultu halind• 
kaplıyan alkış ve çığlaklar mut
tarit ahengile devam ediyardlJı 

Herkes Türkiln ve dlinyamn g& 
zelini, kıraliçayı arıyordu. Bando 
başladı. Kıraliça merdivenleri 
indi. Bilyük halk kütlesine, ken" 
di kütlesine katıldı. Uzaktall 
onun yalnız lacivert beresini 
tatlı rengi sıörünüyordu .. 

Ragıp Şevki 
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Bir Hırsızın Başlndan Geçen Vak'alar: 

Parasız Milyoner! 1rf u hllrrlrf : 
Arnold Galopa11 

-15-

Derhal Şüphelendim: istintak Hakimi, ihtiyar Amerikalının Zevcesi ile 
Hususi Surette Konuşmuş Ve Her Şeyi Öğrenmişti 

Temenni ederim. Fakat ı 
çalınan paranın geri gelmiyece· 
ğinden eminim, düşününüz bir 
defa: Tamam sekiz yüz bin 
franklı. 

Mister Hugo Çenser büttin 
Amerikalılar gibi mübalağaya 
kapılmaktan kendisini kurtarama· 
mış ve kaybettiği parayı bir 
misli fazla göstermişti: • 

- Hakikaten mühim bir paral 
Ciimleı:::i ile mukabele ettim. Fa· 
kat bu kadar mühim bir parayı 
bankaya yatırmıyarak evinizde 
saklamanın sebebini anlıyamadı· 
ğımı da itiraf ederim. Doğrusu 
büyük l>ir ihtiyatsızlık etmişsiniz!. 

- Hakkınız var. Bu benim 
için bir ders teşkil edecektir. 
Her ne ise.. Haydi bakalım, 
yolcu yolunda gerektir, t derler. 

Birkaç dakika sonra otomo· 
bil ile Ekervilli şatosuna doğru 
uçuyorduk. 

* Kısa bir yolculuktan sonra 
mahalli maksuda vardığımız za· 
man ( Versay ) adliyesini bizden 
evvel gelmiş bulduk. İstintak 
hakimi ev sahibini l:ulamayınca 
zevcesi ile konuşmuş ve hizmet
çileri uzun uzadıya isticvap 
etmişti. Gözlüklü, kısa boylu vo 
çenesinde küçük, sivri sakallı bir 
adamdı. Selamlaşır selamlaşmaz 
Amerikalıya: 

- Başladığımız tahkikat şim· 
diye kadar hiçbir netice vermedi, 
dedi. Maamafih pek yakında 

elimize mühim bir ip ucunun 
ıeçmesi muhtemeldir. 

Mister Çenser : 
Temenni ederim, diye 

mukabelede bulundu. Y oks::. bi· 
risinden şüphe mi ediyorsunuz? 

- Bu dakikada hiçbir şey 
ıöyliyemem 1 

Bu kısa boylu adamın csra-· 
rengiz tavırları beni şüphdendir
miye başlamıştı. Alelhusus birkaç 
dakikadanberi bana ısrarla ba
kıyordu. Şüphesiz kim olduğumu 
anlamak arzusunda idi. 

Ve nihayet birdenbire bana 
dönerek sordu : 

- Siz detektif misiniz? 
- Evet! 
- İsminiz? 
- Con Reed! 

Amerikan mı? 
- Hayır, İngiliz! 
- Ya, peki, Pariste mi çalı· 

fıyorsunuz? 
- Şimdilik evet, fakat çağı

nlan her yere giderim. 
- Anlaşılan hırsız şatoya 

- Ağlebi ihtimal! 1 
- Peki, Rikovskiyi meslekten 

yetişmiş bir hırsız mı farzedi· 
yorsunuz? 

- Bunda şüphe var mı? 
- O halde miste Reed, mil· 

saade ederseniz söyliyeyim: 
Yanılıyorsunuz! Rikovski zan· 

nettiğiniz adamlardan değildirl 

- Ya? 
- Evet! 
- O halde burada gece ya· 

rısı ne işi vardı? 

Mustantik cevap vermedi. An· 
laşılan Thora ile konuşmuş
tu ve Thora aşıkının masumı
yetini anlatnıak için, mahrem 
kalması rica sile herşeyi 
anlatmıştı. Maamafib işin içyU-

züoü ben de biliyordum, fakat 
bildiğimi söyliyemezdim: 

- PekalA, mademki Rikovski 
hırsız değildir, o halde size göre 
parayı kim çalmıştır? dedim. 

( Arkası var ) 

r Resminizi Bize Gönderiniz, 
~ .. }#- • 
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52 KUtahyada A. Nurettin B.: 

Sanı imi ve 
mütevazı dır. 

Kendini göste· 
rici hareketle
re lakayt ka· 
lır, olduğu gi· 
bi görünmiye 
temayül eder. 
Fiil ve hare
ketleri manalı 
ve kapalı de

ğilair. Dertleşuıekten hazzeder. 
Boğazını sever, rahatına pek düş
künlük köstermez. Rüfekasının 

şakalarına kırıcı ve gücendirici 
mukabelelerde bulunmaz, uysallık 

gö:sterir. 

• 55 Eskl,ehlrde ( ••• ) e. 
ve işgüzardır. 

Em retnı ekten 
ve bir işte baş 
olarak çalış
maktan hazza 
<ler. Başkala· 
rına ıııinne\. 

etmekte müs• 

tağni davranır, 

Ta hak küme, 

Cebbar 

~~,.--~~-

sert muamele
ye ve tenkide tahammül 
derhal mukabeleye 
eder. 

Holivut 

edemez, 
tamayül 

Bundan böyle her çarşamba 
çıkacak olan Holivutun 1 eylül 
nüshası muhtelif renkli resimler 
ile intişar etmiştir. 

49 lstanbulda A. Rıza e.: 
ve mağrurdur. 
Fazla konuş. 

maz, benliğini 
fazla sever. 
B a ş k a 1 a rına 

minnet etmek
te müstağni 

dananır. Sert 
m ua me leye, 
tahakküme ta
hammül ede

Ciddi 

mez, menfaatlerinden başKalarını 
da istifade ettirmiye mütemayil·' 
dir. Bir işte baş olarak çalışmak 
ister. 

• &O Kurbahda AH B.: Dikkatli 
ve intizampcr
verdir. Parayı 

israf etmez vt 

mal sahibi ol
masını bilir, 
tutum 1 u dur. 
Başkalarına az 
itimat eder, 

teşviklere ka· 
pılmaz, kendi 
hesabına ve 
menfaatlerine uygun bir tarzda 
hareket eder. Sokulgan ve müca
deleci değildir. Çabuk samimi ve 
ahbap olmaz. 
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·. · me.cmua ve _kitap .. .· girdiği zaman burada bulunuyor· 
muşsunuz, tutulmasına yardım 

etmişsiniz? 
r Be} oğlu \ 

·.:~- ··>· -- - -.. ; . .· ' •o( 

Her~ nevi kırtasiy~ eşyaıi . 
v.e mektep levailml· 

- Eveti 
- Fakat bu hususta sıze 

)'ardım edenler de olmuş 1 
- Evet, fakat aksi halde de 

adamın kaçması gene mümkün 
deği1di. Zira üzerine ateş etmiş
tim. Vakıa kurşun rastgelme
ınişti, fakat ikinci üçüncü elde 
ınutlaka yaralıyacaktım ! 

- Bu mesele hakkındaki 
fikriniz nedir? 

- Hadiseyi çok basit görü· 
Yorum : Mademki Rikovskinin 
n, erinde para bulunmamıştır. o 
halde parayı alıp götüren bir 
feriki cürmü var, demektir ! 

- Bu ıeriki clirüm ıato 
balkmdan mıdır? 

ttalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
Yeni ('ar~ı, Toıntoın sokak 

Cuma ve Pazarlardan maada her• 
gün sabah W-12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydolunur. 

Kulak, Boğaz, Bururı Mütebasstsı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep sokak 1 Tel: 2493 

~ •. . . ' . 

H~r türİü · F~to~ar~·:; 
levazunı: makineler .:,··. 

ve · amatör i~Jeri 

. ;.~ . ~Etem. Pert~v ltriyat(r:\'. 
;• ,. . . . 

.... Kütahya-~ inileri 

±±±2 tS&& r •= "*!i'3ES 

f stanbul Belediyesi İlanları 

Beher metremurabbaına beş lira kıymet konufon Beşiktaşta 
Cihannüma yangın yerinde 59, 69 metremurabbaı Belediye malı 
arsa satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
tafsilat almak için Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek 
için de 26,5 lirahk teminat makbuz veya mektubu ile 5 • 9 - 932 
pazartesi günü saat on bet• kadar Daimi Encilmeno müracaat 
~melidirler. 

-.aıı. Çocuk velilerinin ehammiyaUe nazarı dikkatine: 
5 EylOI pazartesi gtindü:z ve gece. 

Şehzadebaşı FERAH SiNEMADA 
Vefa, Kumkapu ldınan Yurdu tarnfındaıı tertip edilen 

Muhteşem Sünnet Düğünü - Sabaha Kadar 
Tiyatro· Bando· Hokkabu - ince aaz: - Varyete· Cambu 

MUAZZAM ve ZENGiN PROGRAM. 
Kayıt muamelesi devam ediyor. Sabah ve akşam yemekleri de 

• dahil olduğu halde tekmil l1cretli hitan yalnız iki liradır. 4 

Mahalle ve mevkii Sokağı No.sı Cinsi Müddeti icarı 
B~şiktaş Şenlikdede Yeniyol 37 Hane 933 mayıs ga-

yesine kadar 
Galata Okçumusa Cami hariminde Meşrutehane " " istin ye Neslişah camii 
Bakırköy 

Meşratehane .. .. 
Zeytinlik 6 Hane " " Üsküdar Ağaha- lskenderbaba Tekkenin se· " " 

mamı Jamhk dairesi 

" • r ekkenin ha- " " rem dairesi. 
Tahtakale Rüs· Papazzade 12 l\ı1ağaza 

" " tem paşa hanı altında 

" " Papazoğlu 22 " " " Çarşı Sahaflar 57-59 Dükkan " " 
" Ağa 53-51 " " " 
" Hacımemiş 9-11 ,, 

" " 
" " 24 " " " Kumkapı Tavaşi Sü- Çeşme 41 u " 

,, 
leymanağa 
Çelebioğlu Ala ettin Tahmis 78 Ardiye: ,, 

" 
G<1lata Sultanbayazıt Yenişehir 40 Dükkan iki sene 
Beyazıt Sekbanbaşı Simkeşhane 89-93 
Yakupağa " " " 

Galata da Mehmet Ali 29 Yazıhane " " Paşa hanı alt kabnda 

o" ,, " 41 ., ., ,, 
sküdar Selimiye Tekke 22·24 Baraka il " 

Fatih Kirmasti Fatih cami Muvakkithane Üç sene 
karşısında mahalli 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarmdaki 
mliddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 
Eylulün 3üncü cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Ta1iplerin 
yevm ve saat: mezkura kadar Çemberlitaşta Evkaf Müdüriyetinde 
Akaret kalemine müracaatları. 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazır lıyan mekte. 
blmize yeni talebe kabul edilecektir. 

Tahsil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iskan v~ iaşesi giyimleri Hilaliahmer Cemiyeti tarafından 

temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. 
Kabul şartları : 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukarı o1mamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak ( Sıhbt muayene mektepte yapılır. ) 
5 - lık tahsili ikmal edenlar imtihanla, orta tahıili ikmal edenler 

imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında ha1talıktan gayri bir sebeple mektebi terke

denler ve şahadetname aldıktan ıonra beş senelik mecburi hizmeti ifa 
etmiyen?er tahsil masrafını ödiyeceklerine dair Noterden uıunddak bir 
taahhiltname -:ereceklerdir. 

7 - Mecburi hiımet esnasında evlenemezler. 
Bu şartları haiz olan hanımların hnviyet cOzdanı, a,ı n mektep 

tehadetnamelerini, ve mahallesinden hGınübal ilmühaberini beraberine 
alaral< 15 ey:ule kadar Akurayda Haseki caddesinde mektebimizc rnü· 

racaatleri. 

------------ RESiMLi ŞARK._ 
~ • ı ~ Mecmuası (Eyliil) nüshuınd« "Piri 
.... ... Reiıin Amerika h~tırası,, nı neşre• 

1
• .............. diyor. Dok istifadeli olan (Res"mli 
~.. .. • L Şark) ı kitapçınııdan arayınız 

N.,~rdeo ı ' ISlNAN '1••h•••• 
1 o 

Bugün 

• 
• 81.:uı N A l 1 M 
H1KMET .,. ıeçtlft 
bu ratılo• t•lno F'N 
s1-:voıcı .,,rı~,.d1r. 

NEŞRiYAT EVi 
, 1 

Çıktı 
Kitap Sergisinde Sinan Neş· 

riyat Evjnden alınız. 

Zayi - İstanbul yedinci ilkınek

tepten 928 senesinde aldı~ım 9aha
dotnameyi zayi ettim. Yerıisini ala

cağımdan bllkmll yoktur. 
Uakaparunda Yaw%erslnao m.aballHıade 

D•ilrmea aokak 21 No. Sadi 

A~liye Vekaletinden 
Bilumum İcra daireleri ile 

Ayniyat Muhasipleri için ta· 
bettirilecek olan (67) kalem ev· 
rakı matbua ve defatirin tabı 
hususu münakasaya çıkarılmıı 
olmakla şartnamesi vcçhile 
muhammin bedelinin %7,5 nis· 
betinde {265) lira teminatı mu• 
vakkate akçesinin depo edil· 
mesi veya bu miktara ait Ban· 
ka mektubunun ibrazı lizımgel· 
diğinden taliplerin yevmi ihale 
olan 21 Eyliil 932 tarihinde Ve
kalette müteşekkil Mubayaat 
komisyonunda hazır bulunmala· 
rı ve şartname ile numunele

rin İstanbul Müddeiumumiliğl 
ile Vekalette mubayaat komis
yonundan istenilmesi lüzuınu 
ilin olunur. 
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KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZ ON MEYVA Tuzu l 
Mide ve Bar•akları agrı vermeden temizler. 

BASURU kökünden keser. 

taamı JD.tif vo zevkle içilebilir bir gaıoı suyu verir. l 
"MAZON TUZU., ndanmemnun kalmıyanlara Bahvo-

kapıda it Bankası arkasında MAZON BOTTON 
ecza deposundan bedell iade edilir. MAZPN i mine 

rlikkat edini-ı. BUyUk tioest tOO kuruı. 

Dr. A. KUTiEL 
CUt •• zQbrevl lla•tahklar ted .. 

•ihıneal Karakö1 Barokçl fanna 
aır11anda 34 

• 
·L-~.i~_i v.vee_~_t_ea_ı:A .. • inkılap Liseleri _t_i~_:,_k_~~_;2_._~~.~ ... 

Müessisi: N EBIZADE HAMD t 
Resmi den programlarım tamamen tatbik edcr. lngilizce ve Frannı:ca tedriHtl ecnebi mekteplerine kat'iyycn 

ihtiyaç bırakmıyacak derecededir. Çok kıymetti ve gü:ıide muallimlerinden mürekkep bir talim heyetine 
maJiktir. Ana ve babalar yavrularını lnkılip Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teallm edebilirler. 

Lise mezunu i'ençlerin hayat aahasında hemen bir if edinebilmelerA için bu sene meccani olarak 

TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 
-.._ da tertip edecektir. lstiyenlere mufassal izahname gönderilir. Mektep Nuru Oımaniyededir. Telefon 20019 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve jngiltereye ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yenipostaoe karşısmda 
Eskizaptiye 

)ıııı caddesi No. 20 

Zafiyeti umumiy., ltlihHı:ılık ve kuvvetsizlik 
f aied n teıiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasa~ı 

Kullanınız.. Her eczanede satıhr 

[ 
Piyano Muallimi 

Budapefte Konservatuvarında Çalaşmıf 
lstanbul Mekteplerinde veya aile çocuklarına mUsııll şeraitte Piyano deralerl Yermek 

İ•tedlğlnden arzu" edenler, Ankaraı P. K. 1 5 Madam A. Flrtmnna mllracaat 

Yeni Türkiye Mektebi 
YUVA, iLK 

Şişli, inkılap Müzesi karşısında 
Ecnebi dili kur!arı vardır. Talebe kaydına başlanmıştır. 

Meıısucat Santral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
iPLiKLERiNi 

Boyar, büker, kasarlar, parlahr (mereserize ederJ 
grizet yapar, ütüler. bezleri genişletir. 

Meneucat va Trikotaj Fabrlkalarınln noksanlarını 

Santral Tamamlar 

#-"' K&racljier. mide, barsak, taş, kum hastahklarına 

TUZLA iÇMELERi 
Snbahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

VEREM 
Göğü lcrı ıa) ır olarıl nlakı ök ırukloro l;iyuk 

ehemmiyet vcrınulidir. K \.TR \.N H.\l\KI EKRF .. M 

1.(tblikeuiu öuuue rcer. ao ıenu!ilt tecrub~. 

'[)"!.!,~ -~ ~.~, !.~, ~·~ilıl 
emil Llldvi.;in şaheseridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
nu defaat ile okumaktan mUs
tağni değildir. 
·rercfııne: Haydar Rlfat Beyindir 

150 kuru~ fiatlı~ h(lr kihpçıda 
bulunur. 

Dr. HORHORUNİ 
:l.fllırevt 'o Bevlt hastalıklar fcdavi-

hanc i ·Beyoğlu Mulonruj 
zaml.ıak sokak No. 4l. 

Dr. Celal Tevfik 
Zü~revt ve idrar yolu 

Hastalıkları miltobass1ııı 
Sirkeci: Muradiye cadde•I No. 35 

lstanbul OUrdUncU icra me
murluğundan: Tuın unınıı. flç bin 
otuz sekiz lira kıymet takdir cclilon 
lst.anbulda Zincirllkuyuda Eftalıado 
ııuı.ballesirıtn Niıancı caddesinde c ki 
2G, ) eııi 9 ıı umaralı 1519 zirıı. torbıin
do bir J,ıta nr a olup derununa cari 
tlç çuvaldız ınnllezizi lıavi tn~tan '"a· 
pılmıf iki maa tavan bir odalı ga)ri 
ıııenkulfin tnınaı111, ve ) ine. Tamnnıı
rıa altı yıız on altı buçuk lira kt) ıııet 

ta~ dir oclilon J tan buld L Zin cirliku u· 
da Atikıılip·lşa ınahallcsiııin eski 
Mohmctng:ı. ) •ni Arifofoncli E'>kağında 
eski 8 mlikcrror yoııi 8 numaralı 411 
'liralı ar anın tamamı açık nrttırmıya 

rnzodilmiş olup Hl 9 93.! tarihinde 
şartnameleri dh an haneye hı.ilk Nlilo
r<ık G 10 932 tarihine ıııUsadif perşo:n

bo gUn il ı:1· at 14 ton 1Ci ya l adar hı

tanbul DordUııcU lcra daire inde .ı~·ık 
• \rttırma urotilo atıl l'llktır. 

Arttırı ıalar:ı. i tirak için l llZde 
) t'di pey akçe i alnıır, ınUtorakim 
,·ergi bel<> li) e, vakıf kar(lsi mi ştori
\'O aittir. 

icra \O lrl!\ Jrnı ununun 11!) uncu 
madcle~ino tM·fikarı haklnrı tapu skil
lerile !ıabit olmıyan ipotekli :ı.lacaklı

l.Lr ile diğer alf\kml.muıın ''0 irtifak 
hnkkJ sahiplerinin bu haklarım , e 
husu ilo faiz \'O m.n.s:ırlfo dair olan 
idclialarını ll.m t.-ırilıiııden itibaren 20 
~tın lı;indcı evrakı m Usbiıelorilo bil· 
dirınclcri Hb:ıınclır. 

Ak i kaldo lı:ı.kl:ırı tapu sıciılorilo 
saba olını) ıılar atıt bedoliııiu 1,, y· 
ıa, tırıl nıasrnda u hariç. kalırlar. · 

Alftkaclarların itbtı maddoi kaııuııi

ye alıldlıın ııa göre t edik i hareket ot
moleri \'O daha fazla malumat almak 
istiyenlerin !l32 6 W dosya rıumarasllo 
ıncmuriyetimizo ınOracaatları ilAn 
olun ur. 

lçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Miclo, lıar ıı.k, böbrek 

clflşkfinHlgO ne 

Fenni 
Korsalar 

l tİ) onlcro ölçU 
<!Tile i gönderilir. 

Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Son Posta Matbaa•ı 

Sıbibi: Ali Ekrem 
Ne1ri7at Müdilrü: Halli Lutfi 

1, Y elkencİv•Sadıkzade 
Miittehit Vapurları 

ı Eylülden itibaren Karadeniz hathna her hafta 

Pazar, Sall, Perşembe 
Günleri olarak Uç posta yapılacakhr. 

1 EylOlden itibaren on beş gun zarfında 
hareket edecek vapurlar: 

1 EylOI Perşembe Dumlupınar f l I EylQI Pazar SAKARYA 
4 ,, Pazar ERZURU~~ ı ı a S I SAMSUN 
6 ,, Sah INONO " a 1 

8 ,, Perşembe VATAN 15 ,, Perşembe DumluPma 
••• 

PAZAR ve SALI PERŞEMBE 
Postaları Postaları 

BiZlye BOPlye 
kadar giderler . 

Fazla tafsilat için Sirkecide Yelkene\ Hanında Y elkencl vapurları 
acentahğana Telefon 21515 veya Sirkecide Meymenet 
Hanında Sadık Zade acentalağana Telefon 22134 

Müracaat edilmesi 41 

11~=:::....;;~..,ı MUtehnaauı Alman doktorların 
IControlU altındadır. 

Ec.zabanelerden urarla doktor Sandow'ı markaıını arayııuz. 

Pertevniyal Vakfından: 
Şiolldo Meşrutiyet malı:ı.llosinde Ebokıı1 so. Valdo auart 9 ve 10 No. 

dalrelorJ b "ror son o mil idotlo. 
Sarıyordo Ort:ıçeşmode 22 No. lu dOkknn ar :ı ı 1 seııe müddotlo. 

., ,, :?O No. lu bU\ Ok dilkkll.n arsası 1 sene müddetle . 
11 ı 3 No. hı ınulıtcırik b:ıhçe 1 sene müddetle. 

Aksnrnyda Alenıl ey mahallesinde Pert vııiynl eo. 8 No. hane 1 sene 
mllddotlo. 

KöprObnşında \ aldo Hanı köıe inde 1 38 No. malınll<>bicl dnkkl\nı 2 
sene rnüddotle. 

Dal!ida muharrer olup l'erte,•ııi) :ı.I ,.akfı ak.~ratıııdan olan crnlalı: hizıı
lnrrnda gostorilcn mılddctlo ve a~ık uttırınl\ surctile yirmi gün için müza· 
) cdoyo konulmuştur. l~ira ilo tutmak isti) on t:ıllplerin mflzııyode gfinü olan 
EylfılfJn 22 sino mClsadlf perşembe gUn U s,uü 16 ya kadar letanbul Evkaf 
Miıdiriyetinde Pl)rtcvniyal '\akfıua "<'Yn Jdaro Eııcümenino miırncaat etmeleri. 
--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--

Kız ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 
A ınett Hay ,,t moktebi Maarif \ ekulotiııin tasdikine iktiran e<lerek 

2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
1!:e:~~!~r Lise kısınma: 0~ıı:~=~~p kabul edilir. 

AMELi HA YAT TiCARET LİSESi 
Memleketin iktısadi ve ticari anhaaında en muvaffak unıurları yetiş
tirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine sqn derece 
kıymet vermiştir. Mekttbin yeni dereceaine göre mezunları ali ticaret 

tahsiline devam edebilirler. 
Kayıt muamelesine 1 EylOl'de ba7lanncaktır. Kayıt günleri: Cumartesi 
~ Pa:ıarteıi ve Pcrşe:nbc saat lO dan 16 ya kadar 

.. Kız ve rekek • Leylı ve Nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün aınıflnrı mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
Cumarteıl, Pauırtesi, Çarşamba günleri anat 10 dan 18 e 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
T elefoıı 22534 


