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Adliye 
• 
işe Başlıyor 

1!!1- ------

Ekmek Buhranına Sebep 
Olanlar Sorguya Çekildi 

• 
arh Bugün Tekrar Tet ik Edilecek, 
Bir Kuruş Ucuzlaması Muhtemeldir -·-8elediyenin koyduğu narbı dinlememek cür'etini gösterip şehirde 

l>irkaç gün ekmek buhranına sebep olan f mncılar hakkında tutulan 
labıt varakaları Belediyede tetkik ediliyor. Bunlar arasmda meşhur 
bir fırıncının noksan ekmek çıkardığı anlaşılmış ve iaşe kararname
ainin 9 uncu maddesine tevfikan muhakemesine bakılmak üzere Ad-
liyeye gönderilmiştir. Diğer zabıt varakalarını? da bu akşama .. kadar 
Müddeiumumiliğe verilmesi çok muhtemeldır. Bu fırıncı dun geç 
vakit Milddeiumumilik tarafından istintak dairesine gönderilmiştir. 
Orada ifadesi alınmaktadır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göro Belediye nath usulünU değiş-
tirıniye karar vetmiştir. Her zaman haftada bir defa konulan narh 
bundan sonra buğday fiati bir kuruş düştüğü veya bir kuruş fırla
dığı vakit belediye derhal ekmek narhını değiştirebilecektir Nitekim 
bugün belediyede içtima yapılacak ve ekmek r.arhı yeniden tesbit 
edilecektir. Bugün bir kuruş eksik narh konulması ihtimalinden 
kuvvetle bahsediliyor. 

Dlln lstanbula Anadoludan 28 vagon ve nyrıca 1400 çuval buğ· 
day gelmiştir. Dünkü buğday fiatleri iyi ~allar sekiz buçuk ve sekiz 
kuruş on paradır. ikinci buğday da yedı kuruş otuz beş paraya 
•atılmıştır. Zahire Borsası buğday spekUlasyonu yapılmaması mak
tadile yeni tedbirler almıştır. .... ..---------~~~-

l<anlı Ve Tüyler Ürpertici 
'Zonguldak Soygunculuğu 

-~---· .. 
45 Bin Lirayı Alıp Kavası Oldüren 

Şerirler Yakalandılar 

l•tda ıerirlerdea Haydaranh All, .olda maznunlardan Pamuk Hanım, ortada 7ukanda 
ıoyğuncunuq lılııl keşfeden Cambaz Hasan, altta katili yakallyan taharri memuru 

Abdullah vo Nasım Beyler görülmektedir 

llııı:.i 

(Tafsilatı 12 inci sayfamızda) 

.' • • • • • • "r ~": . 

• 
Tarihimize, masallarımıza ve hikayelerimize 
kadar karışan ( Timurlenk ) hakkında yeni bir 

tefrikaya başlamak üzereyiz. 

Bugün Avrupa ve !:atta dünya 
mukadderatı noktasından en milhim 
hadise vukubuluyor. lniçrenin Lozan 
şehrinde alacaklı ve borçlu devlet
lerin başvekilleri haşhaşa verecek
lerdir. Eğer bu konferansın neticesi 
boş çıkarsa çok mühim hadiselere 
intizar edilebilir. 

Burada gördüğünüz Fransız Baş• 
vekili M. Heriyo bu konferansta 
en büyük rolü oynıyacaktır. Lütfen 
Qçüncil ve beşinci aayfalarimıza bn· 
kanız. -

Bugün 

Sayfa 

Londrada Heye
canlı Bir Muhakeme - ----
Sevgilisini Öldüren Kadın 
Hüngürhüngür Ağlıyor --Londrada, bütün İngiltereyi 

şiddetle heyecana düşüren mühim 
bir aile davası 
görülüyor, maz• 
DUO 27 yaşında 
genç ve güzel 
bir kadındır. 
Sevgilisini öl• 
dilrmekle maz .. 
nundur. Mah
keme salonu 
hıncahınç, ağ .. 
lıyan kadın· 
larla dolmak· 
tadır. Maznun 
Misis Barney 
mahkeme de 
i!dde bir heyC"" Mlılı Barne7 

candan bayılmakta ve davaya 
güçhal ile deve.m edilebilmek· 
tedir. 

Mahkemede cereyan eden 
isticvaplara göre hadise şöyle 
olmuştur: 

Misis Barney zengin bir aile 
kızıdır. Üç sene evvel evlenmiş, 
fakat iki sene evvel kocası evini 
bırakarak Amerikaya gitmiş ve 
daha kendisinden haber alınama· 
mıştır. 

Genç kadın lstefan isminde .. 
24 yaşında bir gençle tanıııp 

(Devamı 12 inci ıayfada) 
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Profesyonel Olalım Mı ? 
• 

Alieddin B. T akdirsizlik-ı 
ten Şikiyetçidir. Diyor Ki: 

• • 
"Şeref Bahsini Bırakıp Biraz Da işin 

Maddi · Tarafını Düşünmeliyiz,, 
Sporda, bilhassa futbolde 

1 
amatörltik ve profesyonellik me
seleleri etrafında münakaşalar 
yapildığı ou gtinlerde tanınmıt 
aporculann fikirlerini toplamayı 
münasip gördük. Bu yolda açtı
ğımız ankete birkaç gilndenberl 
devam ediyoruı.. Bugiin de Fe
nerbahçenin ve Milli Takımı11/ 
emektar ve kıymettar uzuvları.:\ 
dan Alieddin Beyle konuştuk: 
!;orduğumuz suallerle aldığımız· 
cevapları sıra ile yaııyoruzı 

- Profesyonel olalım mı? 
- " Dünyanın ve memleketi· 

mizin iktısadl vaziyeti malum. 
Bu suali on sene evvel sormuş 
alsaydınız tek ve kat'i bir kelime 
ile size " Evet ,, cevabını ver
mekte bir dnkika tereddüt et· 
mezdim. Sporda arzu olunan 
terakkiye vasıl olabilmek, Avrupa 
ve Amerika sporculari derece-
sine erişebilmek için profesyo
ııeJliği kabul etmek mecburiye
tindeyiz kanaatindeyim. 

Fak at bir profesyonel oyun• 
cuyu her suretle yaşatabilmek 
için kulüp ve federasyonun vazi· 
yeti müsait midir, bilmem. Bu 
sebeple yarını brofesyonelliği 

şimdilik çok münasip buluyor 
ve hatta bunun üzerinde şiddetle 
ısrar ediyorum. 

•• 
Uç Meçhul 

Muallimi 

Alleddln Bef 

Amat8r oyuncu arzu olunan 
şekilde çalışamıyor. Zevk, şeref, 
kulüp muhabbeti kifi değil ki ... 
Hangi sporcumuz tam kalorisini 
alabiliyor ve üzilntllsüz yaşıyabill~ 
yor! Herhalde bu vaziyette olana. 
mız iiçU, beşi geçmiyor değil mi? 
Bilmem ben senelerdenberi sporla 
meşgul oluyorum da ondan mı 
teferrilata girişiyorum. 

Amatör oyuncuları spora teşvik 
için diğer memleketlerde birçok 
vasıtalara baş vurmuşlardır. On

( Denmı 13 üncü sayfada) 

Şerir Bir 
Öldürdü 

~~~~~-~~~~-

Tire, 15 (Hususi) - Hu civarda feci bir cinayet yapıldı. Tah· 
kikata göre hadise şu şekilde olmuştur: Bayındır kazasına merbut 
Çırpı köy muallimi Ahmet Hamdi Bey evvelki gece yarısı yatağında 
uyuduğu bir sırada üç meçhul şerir eve girmişler ve Hamdi Beyi 
feci şekilde öldürmüşlerdir. Şerirler Hamdi Beyin baldızını da tehli .. 
keli surette yaralamışlardır. Cinayetin sebebi henüz anlaşılamamıştır. 
Jandarmalar katillerin izi üzerindedir. Şu dakikada yakalanmış olma• 
lanna ihtimal verilmektedir. 

Recai 

1 Adamına Göre Sag/iye ------... ,,_ -

- Yahu, bu sıcaklarda ne yapıyorsun? 
- Sorduğun şeye bak... Köprll altında yan geliyorum. 

. 



Halkın Sesi 1 

,. erli Şap alar 
Bu sene dünya buhranı dola
yu;ile tiftiklerimiz aablamadı. 
Tiftikçiler, tiftik Batılmasını 
temin İçin yerli şapka imali 
etrafında bir tetebbüse giriş
mişlerdir. Bu teşebbüs hak· 
kında hnlkımızın fikirlerini 
yazıyoruz: 

Ahmet Kutsi R. (Sultannhmet Firuzağa 34) 

- Tiftiklerimizden yerli şapka 
yapılma teşebbüsünü büyük bir 
sevinçle karşıladım. Bu teşebbü
sün bir an evvel fiiliyat sahasına 
geçmesini arzu ederim. Konyada 
şapka kanununun tatbiki senele
rinde tiftiklerimizden şapka 
yapıldı. 

Vesaitin iptidai olmasına rağ· 
men çok ta muvaffak olundu. 
Şapkacılar hükumet erkanımıza 
yaptıkları şapkalardan da nUmu
ne!er gönderdiler ve beyenildiler. 
Fak at her nedense bu şapkalar 
taammüm etmedi. Bilhassa Kon· 
yanın sarı tiftiğinden yapılan 
şapkalar çok zarif oluyor. Benim 
başımdaki şapka da Konya şap
kasıdır. 

Adli n. -Kum kapı Nişanca ı 12-

- Dünyada emsali bulunma
yan tiftiklerimiz müşterisiz kalı· 
yor. Biz bala çarık çürük Avrupa 
şapkalarım ve kumaşlarını giy· 
mekte devam ediyoruz. Her sene 
yalmz şapka için harice verdi
ğimiz para pek mübim bir yekun 
tutuyor. 

Memleketimizde birkaç yerli 
tiftiğimizden şapka yapacak fab
'ika açılsa eminim ki çok mu
\vaffak olur. Bulgarlar yerli lm
.maşından başka elbise giymezler
miş. Biz de yerli şapkadan başka 
şapka giymezsek hem tiftikleri
mizi istihlak etmiş oluruz. Hem 
de ithalattan kazanmış oluruz. 
Tüccarlarımızın bu teşebbüsü 
müzaheret görmelidir. 

ic 
Fuat Bey • Beyaut Saraç ishak mahal· 

Jesl 1 • 
- Mensucat fabrikalarımız he

nuz bütün elbiselik kumaşlarımızı 
hazırlıyacak kadar kuvvetli olma
dıklara için halkımızı bir kanunla 
yerli kumaş kullanmıya mecbur 
edemeyiz. Fakat bütük türklere 
bir kanunla yerli şapka giydir· 
mek çok mümkiindür. 

Bence hükumet üç senelik ik
tısat programına birkaç taşapka 
fabrikası ilave etıneli ve mesela 
iki sene sonra herkes yerli şapka 
giyecektir şeklinde de bir kanun 
hazırlamalıdır. Bu takdirde tiftik
lerimizi harice ucuz satmaktan 
ve şapka ithalinden kurtulmuş 
oluruz. Teşebbüse geçen tficcar
lanmızı tebrik ederim. 

l{avun, l{arpuz Bolluğu 
Türkiyede bu sene kapuz ve 

~nvunun bol olacağı anlaşılmak
tadır. Paris ve Bt::rlindeki bazı 
firmalar, Türk kavun ve karpuzu 
almak için şimdiden hazırlıklara 
başlamışlar ve buraya da müra-
caat etmişlerdir. 

Liselerde imtihan 
Liselerin ilk devrelerile orta 

mekteplerde dün tabii ilimlerden 
imtihan yapılmı~tır. 

c::=..::. -

AKAS 
Avrupa da 
Mukaveleler 
Yapıldı 

., 

Avrupada bulunan Takas he
yeti Varşovadan Avusturyaya 
hareket etmiştir. Heyet birçok 
devletlerle takas esasına müste-
nit mukavele projeleri imzaladı
ğından, mukavelelerin tasdikinden 
sonra Almanya, Polonya, Avus• 
turya ve Çekoslovakyaya Türk tü
tünü satılabilecektir. 

Alman haberleıe göre Türki
yenin 931 senesi tütünleri eyi ol· 
doğundan bunların tamamen sa· 
tılması çok muhtemeldir. Bu tak
dirde tütün buhranı giderilmiş 
olacaktır. Buraya gelen haber
lere göre Bulgar ve Yunan HU· 
kümetlcri f stanbulda bir tütün 
ofisi teşkili hakkındaki kararı 
derhal tatbik etmek fikrindedir
ler. Bu ofis teşekkül ettikten 
sonra ilk iş olarak hariçte pro
paganda faaliyetine başhyacaktır. 

Se <İz Kafadar 
Bir Papazın Kızını Kaçır
dılar, Sonra Yakalandılar 1 

Birkaç gün evvel Samatyada 
oturan Dimitri, Andon, Eviniki, 
Todori, Sami, Mehmet, Misak 
ve Simon namlarında sekiz ka
fadar, Samatyada (Ogeni Amalis) 
kilisesi papazt Heonid Efendinin 
33 yaşındaki kızı Uimitra Balayi 
dut yemek bahan esile Y edikule 
Tekke bahçesine götürmüşlerdir. 

Burada dut yerine rakı şi
şeleri meydana ç kmış ve kafa
darların ısrarı üzerine Bala da 
onlarla içmiştir. Kafalar bir haylı 
tütsülendikten sonra 8 kafadar 
müdafaasız kalan Balayı ölümle 
tehdit ederek tasallüt ettikten 
sonra kaçmışlardır. Dimitri, An
don, Eviniki, Todori ve Mehmet 
yakalanarak adliyeye teslim edil
mişlerdir. Sami, Misak, ve Simon 
aranmakta dırlar. 

Beylerbeyi Klübiinlin Tenezziihii 
Beylerbeyi spor klübü bu 

cuma Yalovaya bir tenezzüh ya
pacaktır. 7, 15 te Köprüden kal
kacak vapur Beşiktaş, Üsküdar 
Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengel
köy, Kandilli, Arnnvutköy iske4 

lelerine uğradıktan sonra Köprü
ye gelecek 9, 15 te kalkarak Ka
dıköy ve Büyükadaya uğradıktan 
sonra Yalovaya ridecektir. Va
purda büfe ve cazbant vardır. 

Zaro bYakalandı 
Bir müddet evvel T opanede 

Akif, Raşit ve Salih isminde üç 
şahsı tehlikeli surette yaralıyarak 
kaçan deniz amelesinden Siirtli 
Zaro, dün gece yakalan.nıştn. 

1 Son Postanın Resimli Hikô.gesi: 

J : Yolcu - Hasan Bey, şu 

hanımı görüyor musun? Doğrusu 
çok beğendim. 

1\1\. 1 1 

ı - Hanım hanımcık, kadın 

kadıncık dedikleri soydan. Pek 
moda merakhsına benzemiyor. 

Ayasofya Camiin- i R MESELE 
deki Mozaikler 

Amerikalı Profesör Tarihi Gümrükte 
Resimleri l\Aeydana Çıkardı Bir Muamele 

Ayasofyadaki mozaikleri es
ki haline getirecek olan Ameri
kalı profesör, camiin son cemaat 
dehlizinin iist kısımlarındaki (8) 
parçayı tamamen silmiş ve altın 
zemin üzerine işlenmiş siyah sa· 
lipleri meydana çıkarmıştır. Şim· 
di ·dehlizlerin cümle kapısı üze-
rindeki resimleri meydana çıkar· 
makla meşguldür. 

Burada Ayasofyaya yaptıran 
Jüstinyen ile karısı Teodoranın 
ve bazı aziılerin resimleri vardır. 
Dün Teodoranın resmi tamamen 
meydana çıkarılmıştır. Profesör 
camiin iç taraflarındaki çiçeklerin 
altındaki mozaikleri de meydana 
çıkarmak için camide dört sene 
meşgul olacaktır. Profesör her 
kısmın temizlenmesi bittikten 
sonra o kısmın eski ve yeni hal
lerini gösteren fotoğrafla birer 
albüm neşredecektir. 

Şeker Ucuzladı 
Bazı tacirler piyasaya yeni 

şeker çıkarmışlar ve kesme şe
kerleri toptan (40) liraya satmış
lardır. Bunun üzerine kesme şe· 
kerler 41,5 tan (40) liraya düş
müştü•:. 

Bir Hırsız 
Polisten Kurtulmak İçin 

Kendini Denize Ath 
Meşhur sabıkalılardan altın 

diş İbrahim, dün ak'iam üzeri, 
Azapkapıdan "geçfııekte olan bir 
madamın elinden çantasını kapa
rak Unkapanı köprüsüne kaçmı
ya başlamıştır. Peşine düşen 
polisler tarafından yakalanacağını 
anlıyan altın diş, kendini denize 
atm ış, yüzerek kaçımya başlamış, 
fakat arkasından sandal ile yeti
şen polisler tarafından yakalan-
mıştır. 

Gizli Emlô.k 
Muhbirleri1ıe 
Para Veriliyor 

Gizli emlak ve mal ihbar 
edenlere peşin ikramiye verilme
sini kabul eden yeni kanunun 
tatbikinden sonra Defterdarlığa 
yapılan ihbarların miktan (250)yi 
geçmiştir. Defterd::ırl:k bunları 
tetkik ettirmektedir. Muhbirlerden 
üçünün ihban taba ~kuk etmiş ve 
ikramiyelerinin verilmesi için Ma
liye Vekaletinden müsaade isten-
miştir. 

Neşri~•at davası 
Akşam gazetesi müsaadesiz 

bir intihar hadis ... si yazd ğı iddi
asile mahkemeye \·erilmiştir. 

İptal Edildi 
Dahilde işletmek ve işlendik· 

ten sonra ihraç edilmek üzere 
memlekete tahdit harici yirmi 
bin kilo tülbent ve mermerşahi 
ithaline müsaade edildiğini ev· 
velce yazmıştık. Bu müsaade 
gümrüğe bildirilmiştir. Fakat bu 
arada bir tacir, bazı vesikalar 
ibraz ederek hu 20 bin kilo
dan on binini çıkarmak is-
temiş ve bütün muameleleri 
ikmal ederek malları çıkarmaya 
başlamıştır. Bu aralık görülen 
lüzum üzerine milfettişler tara
fından vaziyet tetkik edilmiş ve 
bu şahsın tülbentleri çıkartmak 
için saydığı hakların bazılarından 
mahrum olduğu anlaşılmıştır. Bu· 
nun üzerine tülbentlerin çıkarıl
masına meydan verilmemiş, yapı· 
lan muameleler iptal edilmiştir. 

Bir Facia --
Genç Bir Talebe Tramvay 

Altında c·an Verdi 
Evvelki gün Fatih taraflarında 

' çok feci bir tramvay kazası 
olmuş, genç bir talebenin ölümü 
ile neticelenmiştir. 

Necmeddin Ef. isminde bir 
talebe Edirnekapıdan Fatihe ge
len bir tramvaya atlamak istemiş, 
vatman, durak yeri olduğu halde 
tramvaym yolunu kesmemiş, bu 
yüzden genç talebe muvazenesini 
kaybederek yere düşmüş ve 
hemen tramvayın altına kaymıştır. 

Kadri ismindeki bu vatman 
yolu yine kesmemiş, zavallt genç 
on beş metre kadar sürüklenmiş, 
ayakları tekerleklerin altında 
kalarak kesilmiştir. Kanlar içinde 
Guraba hastanesine kaldırılan 
Necmettin Ef. biraz sonra öl
müştür. 

Necmettin Efendinin cenazesi 
dün arkadaşlarının ve muallimle
rinin iştirakile kaldırılmış, göz• 

( yaşları arasında defnedilmiştir. 
\ Vatman hakkında kanuni takibat 

yapılmıştır. 

iktisat Meclisi için 
Bugün, Ali İktısat meclisi asli 

ve yedek azalıkları için Ticaret 
ve Sanayi odasında intihap ya· 
ptlacaktır. Bankacılar saat onda, 
Madenciler ( 14) te, Borsacılar da 
t 6 da toplanarak mümessillerini 
seçeceklerdir. Ekseriyet hasıl ol
madığı takdirde toplantı tehir 
edilecektir. 

Afyon Piyasası 
Dün Borsada Zile Afyonları 

t 2,35 lira üzerinden satalmıştır. 
İzmirden gelen haberlere göre bu 
sene afyon mahsulü az olacaktır. 

r-
1 Günün Tarihi 

Emir Faysal Hz. 
Bu Sabah Geld.ler 

Ankara, 15 ·- ( A.A. ) - "Resmi 
tebliğ " Muhterem misafirimiz Hica:ı 
ve Necit ve mülhakatı Kırah Abdili• 
aziz Alisuut Hı. nin mükerrem m::h• 
tumları Emir Eayaal Hz. ile Hicaf 
Hariciye Vekili Fuat Hamza Beyefen• 
di, Reısicümhur Hz.!tarafından kabul 
buyurulmuş1ardır. 

Müşarünileyh Emir Hz. ve Fuat 
Hamza Beyefendi ile B:ışvekil Paş~ 
Hz. ve Hariciye Vekıli Beyefendı 
aralarında müteaddit miilakatlar ol· 
mu:,tur. Bütün bu mükalemeler çok 
samimi bir bava içinde cereyaır 
ctmitlir. 

Karşılıklı itimat hislerinden il• 
ham alan bu temaslarda Yakın 
Şarkta •ulhün muhafaza ve takviyeıf 
sulh ve müsalemet içinde inkişaf 
etmekte bulunan iki tarafın menfaat• 
lerino ve halisane arzular:na tamnıneO 
uygun olduğu tebarüz etmiştir. 

Bundan maada iki tarafı gerek 
doğrudan doğruya ve gerek bilva• 
sıta alakadar eden bilumum mesele• 
ler ile iki hükumetin münaıebetle• 
rine teallük eyliyen bütün işlerde 
t~m. n mutlak bir görüş n düşünilf 
bırlığf mevcut olduğu müşahede 
olunmuştur. 

Emir Faysal Hz. Ankarayı ı:iya• 
retlerile büsbütün kuvvet bulan bd 
samimiyet havasının her iki devlet 
münasebatında idameııine ve sıkl 
temasların muhafazasına karar ve· 
rilmiştir. .. 

Emir Faysal Hı. dün akıam An• 
karadan hareket etmişler, bu sabahkl 
trenle şehrimize dönmüşlerdir, istaı., 

yonda merasimle istikbal edilmiş• 
ferdir. 

Selim Sırrı Bey Sofyada 
Sofya, 14 - Skol şenliklerine iş

tirak etmek Gzere Praga gitmekte 
olan Selim Sırrı Bey Sofyada maarif 
erki.nı tarafından karşılanmııtır. Şe• 
refine ziyafetler verilmiş ve Selirıt 
Sırn Bey spor hakkındn Fransızca 

bir konferans vermiştir. 

OarUlbeda yi Artistleri 
Anadoluda temsil seyahatine çı• 

kan Darülbedayi !.!.'yetinden bası 
artiıtlcr şehrimize dönmüşlerdir. 

Yerli Mallar Sergisi 
Sanayi Birliğinin tertip ettiA'J 

yerli mallar ıergisi bu sene 1 AğuS" 
tosta açılacak, ,5 Ağustosta lca?ıı
nacakbr. 

Sanayi Ve Maadin Banimsi 
Sanayi ve Maadin Bnnkası yr.kıd" 

da iki kııma ayrılacak, bir kıslll1 

aanayi ofisi şeklinde çalışacak, bit 
kısmı da kredi işlerile uğraşacaktıt• 

Sulh Kadınlan Gittiler 
Beynelmilel Sulh Cemiyetil11 

menaup olup fehrimize gelen kadı~~ 
lar dün Ruıyaya hareket etmişlerdıt• 

M. Balbino 
Avdet Etti 

Dün sabah şehrimize gelen ftal~ 
yan Maarif na:un M. Balbino şerefi~ 
ne Vali Muhiddin Bey tarafındıı1' 
Perapalasta bir öğle ziyafeti keşid• 
edilmiştir. Ziyafette Şükril Naili l'~ 
şa, Darülfünun Fakülte reisleri, ~ ~ 
derriıılerden bir kısmı, Vali Mua'fııı 
Maarif Müdürü, Müddeiumumi .;I 

1 
ı .• .,, 

talya sefaret ve konso!osluk er,.• 
hazır bulunmuşlardır. bff 

M. Balbino ziyafetten sonra r1' 
otomobil gezintisi yapmış, aM11 

ekıpresle ltalyaya a-,;dct etmiş~ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: J 

\l 
3 - Kimhılir ne güzel )'e· 

mekler pişirir. 

4 - Her halde kocası çok 
memnundur. 

ı ol• A~' 
5 : ı1asan Hey - pot' 

yaşa yolcu... Ayol o banıın s 
culuk yapıyor ••• 



~6 Haziran 

Hergün 
lo=an Kon/ eransı 
Müsbet Netice 
Verecek Mi? 

s. 
Bugünlerde toplanacak olan 

lozan Konferansmda iki mühim 
mesele tetkik ve müzakere edi
lecektir. Tetkik mevzularının 
birincisini Alman tamirat borç· 
lırile Avrupa harp borçları, di· 
ierini de Merkezi Avrupa dev· 
letlerinin mali vaziyetleri teşkil 
edecektir. 

Bu iki meselenin bal ve tas
fiyesi dünya buhranının nihayet 
bulm:ısında birinci adımı teşkil 
edecektir. Acaba Lozan Konfe
ransı, bunu halledebilecek midir? 

Alman Başvekili Fon Papen 'yeni 
hükümct n beyannamesini okurken 
ıelefinin harici siyasetini takip ede
cetini söylemi}ti. Sabık Başvekil M. 
llrün ing, Hover moratoryc.mundan 
ıonra Almanyanın tamirat bor ç1armı 
6dem·ye muktedir olmadığını müte
ldd:t defalar beyan etmişti. Yeni 
Alman Hariciye Nazırı Fon Nöyrat 
Londra sefiri iken, Londrada Sir 
Con Simon ile yaptığı mülakatta 
Almanyanm1 mali ve iktısadi vaziyet 
icabı olarak b\mirat borçlarını vere
rniyeccğini sarahaten bil~irmiş, ve 
Loun Konferansında Alman heyeti
nin laumgelen izahab vereceğini 

ıöylemişti. Bu noktai Nazara Alınan 

matbuatı da müttehit bir surette 
naüdafaa etmişti. 

Ayni zamanda İngiliz Başve
kili Mister Makdonald ta birkaç 
gün evvel Pariste 28 saat tevak· 
kuf ederek, Lozanda müşterek 
bir hatb hareket temini ıçın, 
Fransız Başveki!i M. Heriyo ile 
mülakatlar yaptı. Neşredilen res· 
mi tebliğler Lozan Konferansın· 
da Fransa ve lnailterenin ayni 
noktai nazarı müdafaa edecekle· 
rini göstermektedir. Fakat İngiliz 
iı adamları ve matbuatı, " Al
nıanlardan tamirat borcu almak, 
buhranın devamına çalışmak de· 
rnektir ,. diyorlar. Fransızlar da, 
Alman borçlarının ilgasının, 
kendilerinin Amerika ve lngilte
teye olan borçlarına mürtebit 
olduğunu ileri sürmektedirler. 

Fakat Amerikanın, harp borçları 
işinde hiçbir fedakarlık yapamıya
cağı malumdur. Amerika Hariciye 
Nazırı M. Stimson, tamirat borçlnrı· 
"'" sırf bir Avrupa meselesi olduğu
nu, bunların ilgasının, Amerikaya 
olan harp borçlarının ilgaslnı iıtil
a:aın etmediğini söylemiştir. 

Vaziye·t bu merkezde oldu
ğuna göre Lozan Konferansının 
tnali ve iktısadi sahada müspet 
bir neticeye vasıl olması biraz 
tnüşküldür. Ancak siyasi sahada 
bir uzlaşma yapılabilir. Yalnız 
M. Heriyo bu fedakarlığı yapar
ken Almanyanın yeni kabinesi ve 
liitlercilik cereyanı dolayısile pek 
ll'ıemnun görünmiyen Fransız ef· 
karı umumiyesinin arzusuna ayak 
lıydurmıya mecbur olacak mıdır? 

Bütün bu mütalealara ve kabil 
görüşlere nazaran Lozan Konfe-
tansm ın müspet bir netice doğur· 
lllıyacağı zannedilmektedir. 

* Merkezi Avrupanın mali va:ı:iye• 
~İnin vahim bir halde olduğu ve if
lıa doğru gittiği maJümdur. Avus

turya filen iflas halindedir. Cemiyeti 
~kvaın bir sene evvel Kredi Anştalt 
~ •nkasını iflastan kurtarmıştı. Ban-

a, bugün tekrar iflas haline tref• 
trı· • 6 
t ''tır. Polonya, Romanya, Macaris-
t'. her taraftan imdat beklemekte-

SON "POSTA 

Son Posfanzn Resimli Makalesi 

1 - Sabah yataktan kalkıp ak- ı 
ftm yatıncıya kadar hareketlerimizin 
dörtte üçil itiyatlar1mızan tcıiri 
altında otomatllı bir tarzda cereyan 

ede~ ı 

• 
' ~ 

2 Harekf'tlerini itiyat haline 
getiremiycn ler, karar aız, mütereddit, 
enditoli olurlar. Otomatikman yap
malım lazımielen birçok işler içrn 
lüzumıuz yere kafalarını vorarlar. 

• itiyat• J 

3 Dimağımız vücudumuzun 
dinamosudur. Bu dinamodan orijinal 
itler yclpmak husuıunda iltifade 
edebilmek için, itiyatları mızı çoğalt
mak, kafamızı lilzumıuz: dü,üncelerl• 
yormamak liz:ıır.dır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Mecliste Bütçe Müzakeresi 
Bütçenin Varidat ~(ısını 169.084.000, 

Masraf Kısmı 169.072.000 Liradır 
Ankara, 26 ( Husu~i )- Millet 

Meclisi hafta içinde ve kuvvetli 
bir ihtimale göre pazartesi celse· 
sinden itibaren 932 devlet 
bütçesini müzakereye ba~lıya-
cakhr. Yeni sene bütçesinin 
varidat kısm1 169,084,000 ve 
masraf kısmı da 169,072,000 lira
dır. Bütçe encümeni bu hususta 
tetkikatını bitirmiş ve mazbata
sını hazırlamıştu. Mazbatada, va· 
ridat tahminlerinde hükumetle 

mutabakat hasıl olduğu, bu hu
susta azami itina gösterildiği, 
fakat ihracatımız kıymet de
ğiştirdiği ıçın hariçten giren 

dövizin azaldığı, mahsulat kıy· 
metinin düşmesi yüzünden va
tandaşların tediye kabiliyeti 
tenezzül ettiği yazılıyor. Bununla 
beraber bütçede muvazene te· 
mini için sarfedilen mesainin hüsnll 
suretle neticelendiği beyan olun
maktadır. Encümen, hükumetin der· --

hal faaliyete geçerek bütün hizmet 
ve teşkilat masraflarını yeniden 
ve esaslı bir şekilde tetkik etmesi 
tavsiyesinde bulunuyor. Encümen, 
bütçenin borçlar kısmı üzerinde 
bazı tedbirler tespit etmiştir. Bu 
tedbirler arasında muhtelif daire· 
lerio 928 • 930 senelerine ait kar• 
şılıklı borçları ile 93 t nihayetine 
kadar tekaüt ikramiyelerinin mas· 
raf fası.odan borçlar faslına nak
li de vardır. 

Lozan Konferansı 
- -

Bir Kısım Fransız Gazeteleri, Borçlar 
Meselesinde Ateş Püskürüyorlar 

Paris, 16 (Hususi ) - Gazeteler, bugün faaliye· 
te başhyacak olan Lozan konferansına dair mühim 
makaleler tahsis etmişlerdir. Makalelerde müttefi
kan bu konferansın hayati ehemmiyetinden bahse· 
diliyor. Bir kısım gazetelerde Fransanın alacakla· 
larmdan metelik feda edemiyeceği şeklinde şiddetli 
mütalealar beyan ediyorlar. 

feransında akide ve prensip itibarile alınan vaziyet· 
lerin, mühim ve ciddi neticelerin taharri ve istih
salini işkal etmekte bulunduğunu müşahede eyle
mekte ve fakat sarahaten tahdit edilmiş bir saha 
dahilinde bulunan hal çarelerinin muvaffakiyet 
iktisap etmesinin derpiş edilebileceğini yazmaktadır. 

Başlıca mesde konferansın takdire şayan ilk 
neticeyi teşkil edecek olan bir takım sureti haller 
bulmaksızın talik edilmemesi olacaktır. Çünki bu 
sureti haller konferansın &tisini temin ve yeni gayretler 
sarf için icap eden sahayı hazırlamış olacaktır. 

Lozan, 15 ( A. A. ) - Fransız Başvekili ve 
Fransız heyeti reisi M. Heryo saat 16,45 trenile 
muvasalat etmiştir. 

Paris, 16 (A.A.) - Tan gazetesi, Cenevre kon· 

Yunan Güzeli · 
Agnarozda 

Atina, 15 (Hususi) 930 Yu· 
nan güzellik Kıraliçesij Madmazel 
Diplaraku erkek kıyafetine gire
rek gizlice aynaroza girmiye mu· 
vaffak olmuştur. 

Asırlardanbcri tek bir dişinin 

giremediği bu yere bu güzel 
ktzın niçin gittiği merak ~dilmek· 
tedir. Fakat bu hadiseye papaz· 
lar çok kızmıştır. 

lzmir Belediye Bütçesi 
İzmir, 16 (Hususi) - Beledi

ye bütçesini tekrar tetkik için 
Şehir Meclisi fevkalade olarak 

toplanacaktır. 

- -
Habeşistanda 

- -
Sabık Kıral Yüzünden 
Kargaşalık Çıkıyor 

Adisababa, 16 (A. A.) - Ge
çen pazartesi günü neşredilen ve 
sabık Habeşistan İmperatoru Lij 
Yassu 'nun tutulmuş olduğunu 
bildiren resmi tebliğ tekzip 
edilmektedir. 

Salahiyettar mehafil, muma
ileyhin hali hazırda Gojjam ha· 
valisinde bulunduğunu, serbest 
olduğunu ve takip kıtaatının 
kendisini aradıklarını teyit et
mektedir. 

Sabık İmperatorun taraftarla
rının Adisababa şehrine girme
lerini men. için şehir etrafına 
askeri bir kordon çevrilmiştir. 

)
Millet 
Meclisinde 

Ankara 16 (Hususi) - Millet 
Meclisinin bugünkü celsesinde 
Hariciye Vekili, Türk-İran hudut 
mukavelesi hakkında izahat vere
cektir. Bunu müteakip, irtişa me· 
selesinde ismi geçen Meb'uı 
Hasan Bey hakkında meclis tab· 
kikatı liı:ım gelip gelmediğine 
dair karar verecek olan beş kişi· 
lik encümen seçilecektir. 

Bir Nazır Oldu 
Londra 15' ( A.A. ) - Maarif 

Nazırı Sör Donald Maklean öl· 
müştür. Mumaileyh şimdiki kabineye 
liberal naZlr ve serbest mübadele 
taraftarı olarak girmiştir. 

= 

Sayfa 3 
========~=-====~· 

Sözün Kısası 

Hastalık Maltiln 
Devası Da Belli. 
Fakat İlaç Acıdır ,.,________________ A. ~ __ _. 

Alman Başvekili Fon Papen 
iktidar mevkiine geçer geçmez 
neşrettiği beyannamede: 

Muh:m~brden sonra gelen hil
kOnırtlcr devleti bir 1ır1vi şefkat mU- . 
esseı;esi haline getirdiler vo bu s uretle 
milletin mnııevi kuvvetlerini zayıflat

tılar. > demişti. 

* F ransanm maruf devlet adam-
ların dan M. Kayyo ise daha g .. 
çenlerde neşrettiği bir makalede: 

ll<'r dc,·letin bütçe inde teka
ildir<·h~rle, talı i atlarla, ikramiyolerle 
IJir Hl'falıat yolu açılmıştır ,.e hu su· 
retle ınillt>tl rr azim bir c mütekabil 
yardım crııniyeti > halin<' getirilrni9tir. 
Fikrini nıild:ı.fıı:ı etti. 

Jf 
Alman başvekili bu vadyetia 

devam edemiyeceği mütaleasın
dadır. Fransanın devlet adamı 
da ayni fikirdedir. .. 

Alman başvekili hiikümdarbk 
taraftarı bir asılzadedir. Ve bu 
vaziyete nihayet vermek için ken
disinde eski Prusya an'anelerin-
den kalma bir usul vardır. Mu
vaffak olacaktır, yahut olmıya-
caktır. Bu ayn bir meseledir. Fa· 
kat çekinmeden, tereddüt etm .. 
den tiddetle harekete ıeçeceji . :; t 

muhakkaktır. :: · .. : 

~ 
Fransız devlet adamı ise 

climhuriyet taraftandır ve bir 
defa, devletin müptell olduğu 

'• . ·. - . .... . . :--

öldürücü hastalığı keıfettikten ·· • 
sonra kendisini ıu iki ııkkm . . 
karıasında bulacaktır; I : 

'
1 

- Milletler mahjv ve harabı : 
içinde erimek, yahut kendilerini -
ıslah etmek yollarından birini :-
tercihe mecburdurlar." ;J : 

" Kendimizi ~slah etmek,. di~ ' ~~
de kolaydır: Filhakika bi:e icap := · 
eden ıslahatı kat'ı şekilde gös· -
termek, sonra da bunu zorla ka· 
bul ettirmek IAzımdır. Zira mil
letler hatalarını kendi kendileri· 
ne tashih edemezler. Alelhusus 
bu hatanın bir de cezası varsa!. 

* Bence Fransız devlet adamı, 
devletin, adedi ve iştihası git
tikçe artan bir sürii halkı doyut
mıya mahsus bir inek hAline 
geJdiğinil söylerken yeni bir ke
şifte bulunmuş değildir. 

Daha faydalı şey bizeı 
-

11Bu vaziyete nihayet ver· 
mek için bunu yapmak lazımdı,, 
demek oluyordu. Halbuki M. 
Kayyo: 

- Kendi kendini ıslah etmez; , 
~en halin yamandır. Demekle i~ 
tifa etmiştir. 

Fakat bir defa dUıftnUnllzı 
- Bütçe ziyafetinden lıiue 

alan adedi sayııu misafirleria 
kendiliklerinden bu fasla nihayet 
vereceklerini dUtüomek kadar 
büyük bir kalp saflığı tasavvur 
edilebilir ·mi 1 Bu l davetlilere 
cebri bir f edakirlığı yllklemiye 
gelince; Kabul edersiniz ki bu, 
yapılamıyacak kadar gilç bir 
iştir. 

Sözün kısası ; Hastalık uıa· 
lumdur, devası da bellidir. Fakat 
hastaya bu acı ilacı içirtebilecek 
doktor Fransa ile Almanyada 
henüz yoktur. 

Hakimler Kanunu 

''"er. Merkez:i Avrupaya yardım 
~dcbilecek yegane devlet Fransadır. 
ı...r·ansa bu muaveneti yapabilecek 
... ldir? r 
trı Bu sualin cevabını ancak, tamirat İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 

Ankara, 15 - Millet Mecliai Ad· 
liye Encümeni Hakimler Kanununa 
ilave edilen fıkralara ait layihayı 

müzakere etmiştir. Bu liyibaya göre 
irtikap \•e irtişa maznunu hikimler 

b· el •lesinin hal şekli, hal sureti vere-
1 tcokı· ır. 

Bulgar Gazetecileri ., 
ı~tlŞehrimiz:e gelen Bulgar gazeteci
• ve artistleri dün muhtelif yerleri 
••ıı:-· 
t' ··••flerdfr. Artiltler burada milli 

trı · ı . 11 ler vereceklerdir. 

Buğday fiatleri yüksektir diye fırıncılar ekmek 
çıkarmamıya başlayınca, belediye bir taraftan tedbir· 
ler aldığı gibi, bir taraftan da ekmek fiatini 9 buçuk 
kuruş olarak tesbit etmiştir. 

Halbuki Zahire Borsuında eknıeğin ıekiz buçuk 
kuruşa satılabileceği anlaşıldığı gibi, ~az:ı fırıncılar, 
narhın dokuz buçuk kuruş olmasına rağmen, ekmeği 
sekiz: buçuk kuruştan aabyorlar. Bu ekmeklerin nok
san olması da muhtemel olmadığını ıöylüyorlar. 

iSTER /NAN, iSTER INAN.4/AI 1 

nlecburi tahvile tibi tutulacaklar ve 
üçüncü defasında iakat edileceklerdir. 
Encümen, mahpulların umumi hi&· 
metlerde çalıştırılmalarına ait liyi• 
hayı da müzakere etmektedir. 



4 Sayfa 

Tarihi Fıkra 
( 

Test 
Ve Testi! 

Yeni terbiye ve tedris cere
yanları, memleketimize çeşit çeşit 
nazariyeler değil, birçok kelime
ler getirdi. Mukabilleri buluna
madığı için aynen dilimize mal 
edilen bu kelimelerden biri de 
" Test ,, tir. Bazan muayene, ha
zan tecrübe diye tercüme olunan 
bu kelime, yirmi gündenberi ilk
mektep çocuklarının da ağzında 
dolaşıyor. Çünki Maarif Müdür
lüğü o mektepleri de •• Test ,, e 
bağladı! 

Çocuklar, şüphe yok ki, ilkin 
" Test ,, ten · testiye intikal et
mişl~rdir. Yalnız çocuklar mı ya? 
Birçok babalar ve tahsil görmüş 
anneler de testin öyle bir nesne 
ile münasebetini tevehhüm etmek
ten geri kalmamışlardır. Nitekim, 
mülkiye mezunu bir zat, test için 
çocuğunun başka bir mektebe 
çağrıldığını hekaye ederken şu 
ıözleri söyledi: 

- Test! Birdenbire anlama
dım. Oğluma da cehlimi anlat
mak istemediğim için kızardım. 
111 Ha, evet, iyi birşeydir ,. falan 
deyip yavaşça kütüphaneye ya
naştım. Lügate bakt,m. Mafiş 1 
Larusu açtım, latince " testum ,, 
dan alınma bir .. teste ,, buldum 
amma bunun da terbiye ve ted
ris ile alakasını keşfedemedim. 

Halbuki oğlan başımdan ayrılmı· 
yor, mutlaka izahat istiyor. 
Onu meraktan, kendimi hicaptan 
kurtarmak için kafamı zorladım. 
Hatarıma tarihi bir fıkra geldi: 

"Oğlum, dedim, vaktile alim, 
fazıl, filozof bir zat vardı. Adına 
lbnülcuzi derlerdi. Ona birkaç 
adam gelerek sordular: Henüz 
kulJanılmıyan bir testiı~in ıçme 
ilk defa su konulunca bir ses 
çıkar, sebebi nedir?. Filozof ce· 
vap verdi; Testi ateşte pişirile· 

rek o hale getirilmiştir. Soğuk 

suyu görünce fırmda yandığı 

demleri hatırlayıp inliyor, işitilen 

o iniltidir!.. İşte "test,, dediğin 
de bu sual ve cevap giqi im· 
tihanımsı bir şey olacak. Fil
hakika ıyı bulmuşum. Oğ
lum, testleri görüp anladıktan 

sonra eve gelince boynuma sarıl· 
dı: "Doğruymuş baba, dedi, teset 
düpedüz imtihanmış. Fakat içinde 
teati yok! ,, •• 

lıkmekteplerin üçüncü ve be
şinci sınıf talebeleri için tertip 
olunan t~stleri biz de merak edip 
gördük ve çocuklara: İçine ilk 
defa su konulan testinin niçin 
inlediği sorulmamakla beraber, 
tarihten, coğrafyadan, tabiiyat
tan, riyaziyattan, felekiyattan, 
felsefiyaltan, içtimaiyattan, hava· 
iyattan sorulmadık hiçbir şey bı
rakılmadığını anladık. 

Eğer test bu ise ve bu şe
kilde tertip olunan testlere 
9-11 yaşındaki çocuklar • henı de 
lemhatiilbasarda - mükemmel ce
vaplar veriyorlarsa bizde ilk tah
silin adını "mucizevi tahsil,,e çe
virmek lazım gelir! 

.. i' 

Bir Boğulma faciası 
Geyve (Hususi) - Kasaba

mızda bir boğulma faciası oldu. 
Hüseyin isminde bir genç, yıkan
mak için Sakaryaya girmiş, fa
kat yüzme bilmediğinden suların 
cereyanına kapılarak boğul

Uluştur. 

SON POSTA 

• MEMLEKET HABERLER/ 

Silifkede Ucuzluk! 
Etin Okkası On Beş Kayısının Okkası 

Üç Kuruşa Satılıyor 
Silifke , (Hu· 

susl ) - Bu se
ne bu havali 
hakiki bir bol· 

luk ve ucuzluk 
içindedir. He
men herşey be
dava denilecek 

derecede ucuz
dur. Hele eti 
hiç sormaymız. 

En mükemmel 
ve semiz etlerin 
okkasını on beş 
kuruş:ı almak mümkündiir. J 

Mersinde henUz turfanda 
bulunan domatesin okkası üç 
liraya satıldığını işitiyoruz. 

Fakat şehrimizde turfanda 
domates seksen kuruşa satıl-

dı. Şimdi ise okkası 40 kuruşa 
kadar inmiştir. Tabii kısa bir 

müddet sonra daha çok ine
cek ve ucuzhyacakttr. Sebzelere 
gelince; kabak diğer sebzelerin 
yanında ucuzluk rekorunu kırmış 
gibidir. 

Bir kucak körpe kabağı beş 
kuruşa alıyoruz. Salatalık ta bol 

Slllfkenln umumi manzara~• 

ve ucuzdur. Bamya ilk turfanda 
günlerinde altmış kuruşa satıl· 

mıştı. Fakat şimdi bu güzel seb

ze de otuz kuruşa düşmüştür. 

Diğer yaz sebzeleri de piyasaya 
çıkmıştır. Tabii bunların da di-

ğerleri gibi çok ucuz alınıp 

satıldtğım söylemiye ha~et yoktur 
sanırım. 

Esasen bizim Belediye ihtikA.· 
ra meydan vermemek hususunda 
ciddi davranmaktadır. Bu sebep· 
le haJk istediğini kolayca ve eh-

ven fiat]e tedarik ediyor. Meyva
lara gelince; size bu hususta en 

Dinarda Digarbekirde 
. -- .. . Panagi1 

Hamı yet Numunesı Diyarhekir (Hususi) - Şeh-
B •• } Ql rimize on ktlometre mesafede 

oy e ur bulunan lmamakıl köyünde geçen 

Afyonda çıkan (Son Haber) 
gazetesinde okuduğumuza göre, 
Dinar kasahasuım içme suyu çok 
fena ve sıhhate muzırdır. Bunu 
nazarı dikkate alan Dinarlı fab
rikatör dede zade hacı Mustafa 
Efendile oğlu Dinar belediye 
azasından Nuri B. bütün mas
raflarını kendileri vermek üzeı e 
kasabaya iyi ve temiz su getirt
miye karar vermiş!erdir. Bu ha
yır seven vatandaşlar yakında bu 
hususta faaliyete geçeceklerdir. 
Şimdi Dinar belediyesi, tesisat 
için lazım olan su bon~larınm 
gümrükten vergisiz geçirilmesi 
için teşebbüse girişmiştir. 

Erbaa da 
Bu Sene Tütünler Çok 
Mükemmel İşlenmiştir 

Erbaa, (Hususi) - Taşova 

ismile meşhur olan bu havali 
tütünleri bu sene gayet iyi bir 
şekilde işlenmiştir. Fakat piyasa 
düşük olduğundan tütüncülerimi· 
zin istifadesi az olmuştur. Bazı 
denkçiler Tütün İnhisarmın aldığı 
tütünlerin burada işletilmesi için 
müracaat etmişler, fakat henüz 

• cevap gelmemiştir. 

Af ~onda Şehir Plam 
Afyonkarahisann şehir planı 

hazırlanmıştır. Plan, mütehassıs 
bir mühendis tarafından tetkik 
edilmektedir. 

iki ihtilas 
Zonguldak belediyesinde iki 

ihtilas meydana çıkarılmış, tahki· 
kat neticesinde 8350 lirahk açık 
bulunmuştur. Bu iki hadiseden 
dolayı Halit ve Hamit EfendHer 
isminde iki tahsildara işten el 
çektirilmiştir. 

cuma günü bir panayir kurul
muştur. Panayire civar köylüler 
birçok eşya getirmişler ve mühim 
miktarda satış olmuştur. Ayni 
zamanda Halkevi azasından bir 
kısmı panayire gelerek köylülerle 
temas etmişlerdir. Ayrıca bele
diye doktoru da panayirdeki 
köylüleri muayene etmiş, hasta 
olanlara ilaç vermiştir. Ertesi 
gün şehrimizden yüzlerce kişinin 

iştirakile akşama kadar eğlence
ler tertip edilmiş, davul ve zurna 
çalınarak hoş vakitler geçiril
miştir. 

Çekirge Mücadelesi 
Soma (Hususi) - Kazamızın 

Boncuklu kariyesinde gayrimez
ru arazide İtalyan çekirgesi zuhur 
ettiği haber alınması üzerine ma
halline kaza Ziraat Fen Memuru 
Ekrem Bey giderek mücadele 
tertibatı alınmtş ve mücadeleye 
başlanmıştır. 

Bereketli Yağmurlar 
Soma ( Hususi ) - Dün kasa

bamız civarına bereketli yağmur
lar yağdı; bir aydanberi yağmuru 
dört gözle bekliyen çiftçilerimiz 
çok sevinmiştir. 

Adapazarında 
Futbol Maçı 

Adapazarı, (Hususi) - Davet 
üzerine kasabamıza gelen İzmit 
Bahriye Takımı ile Adapazarı 
Gençlerbirliği birinci takımı ara
smda cuma günü bir maç yapıl-
mıştır. Kalabalık bir seyirci kilt
lesi huzurunda oynanan oyun çok 
heyecanlı geçmiş ve 2 - 2 ye be
raberlikle neticelenmiştir. 

meşhur meyvayı 

misal getirmekle 
iktifa edeceğim: 

Burada kayı
smın okkasını 
Uç kur1.1şa yiyo· 
ruz. lstanbulda 
çok pahalı . o
lan bu cennet 
meyvasının bu
rada bu kadar 
ucuz 
:;iten 
lular 
bizi 

olduğunu 

İstanbul
kimbilir 

ne kadar 

1 kıskanacaktır. Fakat şunu da söyliyeyim ki 
bu ucuzluk köylünün lehine de-
ğildir. Esasen bu ucuzluğun se
beplerinden biri de ihracat ya
pılmamasıdır. 

Eğer civar şehirlere, yani mey
va ve sebzesi geç yetişen ve 
bol olmıyan şehirlere ihracat 
yapılsa, füıtler biraz pahalı ola
caktır. Fakat bu yüzden köylünün 
cebine daha çok para girecektir. 

Size bir haber daha: Urfa 
sabık Müddeiumumi muavını 
Emin Ali B. şehrimiz Müddei
umumiliğine tayin edilmiştir. 

Necdet 

Bitliste 
Altı Okka Kömür 

On Kuruşa 
Bitlis, (Hususi) - Son gün· 

lerde şehrimizde kömür fiatleri 
epey ncuzlad,. Şimdi burada 
altı okka kömürü on kuruşa alı
yoruz. Hcrgün pazara yüzlerce 
yük ve arabalar dolusu odun, 
çalı ve çırpı gelmektedir. Bura· 
dan Erzuruma mühim miktarda 
kömür gönderildi. Bundan başka 
diğer maddeler de ucuzdur. Me
sela on altı okka buğday otuz 
kuruşa satılıyor. Yumurta, süt ve 
yoğurt fiatlerinin ucuzluğu ıse 
hayret edilecek derecededir. 

Sürmen ede 
Ziraat Bankasını Soyanlar 

Mahkemeye Verildi 

Trabzon, (Hususi) - Geçen
lerde meçhul kimseler Sürmene 

Ziraat Bankasının kasasını açarak 
içindeki on altı bin lirayı çalmış· 

)ardı. Bu çirkin hadiseden dolayı 
zan altına alınan Şevket ve 

Mehmet ismindeki iki genç, ban
ka idare Meclisi reisi Mustafa 

Ef, . He bir kadın buraya getiril· 
mişlerdir. Yakında muhakemele· 

rine bakılacaktır. 

Edirnede Talebe Müsameresi 
Edirne (Hususi) - Pazar ak· 

şamı ortamektep talebeleri sene 
sonu olmak münasebetile bir mü-

samere verdi. Bu müsamere sırf 

talebelerin emeklerinin mahsulü· 
dür. Her talebe aldığı rolde 
umumiyetle muvaffak olmuş ve 
seyircilerin alkışlarını toplamışlar-
dır. 

Haziran 16 
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Homo 
Sum 

Nufullah At' 
Bugünlerde eski Yunan şair 

lerinin eserlerini - pek azını yeni· 
den, çoğunu ilk defa olarak • 
okuyorum. Maatteessüf asılJarınl 
değil, Fransızcaya tercUmelerini. 
Bir gün bizde de Yunanca me• 
tinleri tetkik edip kendi dilimize 
çevirenler bilmem yetişecek mi? 
Hiç ümit etmiyorum, çünki buu\l 
isti yenler bizde zah.n azdı, gün .. 
den güne de azalıyor. 

Doğrusu zaman da bümanism 
fikrini, orta zamanda gnrüldüğü 
gibi yine birkaç asır olsun, dur• 
masına doğru gidiyor. Hakikati 
keşfettiğini, geçmiş asırlardan 
kat kat üstün olduğunu zanne

den bir devirde yaşıyoruz. Maddi 
medeniyetin ha.rikulade eserleri 

karşısında hayran kalan bugü
nün insanı, onlardan istifade 

edemiyenlerin kendisinden çok 
başka, çok geri olduğunu sa--

nıyor. Hem insan, yaptığı ge
çıcı eserleri, makineleri yalnız 

ebedi eserlerine, yani felsefeye 
san'ata değil, kendi kendine de 

tercihe başladı. Bugünün insanı, 
dindar olsa da, olmasa da, 

bilha.F~a dindar olmadığı zaman 
son derece fatalistti. Birtakım 

yeni icatların, yeni felsefi ve b~ 
dii cereyanların adeta kendilikle-

rinden, yani insana pek muhtaç 
olmadan zühur ediverdiğine ka· 

nidir. Avrupalılar bile mazilerini, 
tabiatin ve kaderin esrarına kap

maya çahımıf ve bunda 
vaffak olmuş şanlı mazisini in· 
kar edip tabiate, kadere esir 
olan Şark'a meylediyor. 

Prome tevs "gökten dehayı 

nan çalan kahramanın,, dünya• 

ya gelmesini imkansız sayan 
devrimiz ferdin, ne kadar yüks~ 
lirse cemaate, cemiyete o kadar 
kendini veren ferdin şanını söy• 
liyen medeniyetlerden başını 
çeviriyor. Fakat bunun neticesi 
olarak iki üç asra kalmadan 
elindeki makinaları da kaybed~ 
cek. Kendisinin değil, o maki· 
nalarm üliihiyetine kani; haliksiz 
kalan makina birgün ölüverecek 
ve insan o zaman hayretle yine 
kendini keşfedip humanisme dö
necek. 

Bütün Kurunu-Ula medeniyeti
ne Renaissance'tan umumi harbe 
kadar gelen Avrupa medeniye
tini, Latin şairi Terentius'un şu 
sözü ile hulasa etmek kabildir: 
"Ben insanım, insani olan hiçbir 
şeye likayt kalamam. ,, Bugilniin 
adamı ise: " Ben falan cemi• 
yetin bir cüz'üyüm, o cemi· 
yetin olmıyan hiçbir şeye alaka 
gösteremem,, diyor. 

Dünyada hala. T erentius ile 
beraber " Homo sum ,, diyenler 
her devrin, her memleketin insa· 
nını ögrenmek istiyenler var. Fa
kat bunların adedi: " Ben yirmin• 
ci asrın bütün ha!cayiki keşfet· 
miş insanıyım; geçen devirlerin 
kitaplarını ya}{ arım, çünkU 
onlar ya yalan söyliyor, ya· 
hut benim esasen bildiğim ha• 
kikatleri tekrar ediyor " diyen• 
lere nisbeten pek azalıyor. 

Gurur kibir c 'evrindeyiz. İn• 
sanın ke~di kendisi ile değil, 
cemiyeti ile iftihar ettiği devirde. 
Hümanisme, tevazua davet edell 
eski kitaplara nasıl bakabiliriz.? 
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Balkanlarda 

Yunanistanda 
Ekalliyef 
Mektepleri 

1 

SelAnikte çıkan Progre gaze.· 
tesinde okunduğuna göre, Yunan 
hükumeti yeni sene maarif büt· 
çesine, Yunanistandaki Musevi 
Cemaati mekteplerine verilmek 
Uzere 900,000 drahmi tahsisat 
koymuştur. Bu tahsisat geçen 
•eneye nazaran yllzde kırk nok
sandır. Bu münasebetle lskeçede 
çıkan (Yeni Adım) gazetesi geçen 

•ene, 62000 kişiden ibaret olan Mu· 
IJl-Vİ cemaatinin mekteplerine bir 
buçuk milyon drahmi verildiğini, 
buna mukabil 104 bin kişilik 
Tnrk cemaati için 150 bin drah
mi verildiğini yazarak nazarı 
dikkati celbediyor. 

Yunanistanda Grev 
lskeçede çıkan ( Yeni Adım ) 

yazıyor: 

Selanik, Sere.z, Drama, Ka
nla ve lıkeçedeki tütün amele
leri grev yapmışlardır. Grevciler 
yeni metalip listesi vermişler ve 
bazı gürültüler yapmışlardır. 

Yunanistanm Borçları 
Yunanistanda Fırka reisleri, Ma

liye nazırının, harici borçlara dair 
muhtırasını tetkik ettikten sonra, 
başlıca noktalarım aşağıya derce-
deceğimiz bir proje hakkında 
anlaşmışlardır. Vadesi Mayısta 
hulul eden kuponları.n bu mali 
sene zarfında tediyesi zaruri olan 
1150 milyon drahmilik bir yekün 
üzerinden takriben 600 milyonu 
istihsal işlerinin temdidine tahsis 
olunacaktır. 

Bakıye ise memleketin iktasa
df vaziyetini teşdit etmemek için 
ecnebi dövizine tahvil olunma· 
dan ecnl\bi i stikrazah için husu· 
ai bir hesaba vazedilecektir. Bu 
•enenin bütçe fazlalığı da husu· 
al bir hesaba geçirilerek, ıene 
nihayetinde bu mebaliğin tahvi· 
IAt tabiplerine nakli usuHeri 
tetkik olunacaktır. 

Bu!garistanda 
Bulgaristan Milli Bankası, 

Maliye Nazırının mUsaadesile şu 

kararı neşretmiştir : 
932 senesi zarfanda Milll Ban· 

ka, itha1A tçılara - tüccar veya 
fabrikatör - 931 senesindeki it
balit kıymetinin % 50 sini tecavüz 
etmiyecek meblağ mukabili ec
nebi dlSvizi verecektir. 

931 de emtia ithalatında bu
lunmıyan tüccara gelince, ancak 
Bulgaristan Milli Bankasının ve· 
receği hususi karar üzerine ken· 
dilerine döviz ita olunacaktır. 
Binaenaleyh, döviz talebinde bu
lunacak itbalAtçıların 931 sene
•İndeki ithalatları kıymetini gös· 
termeleri ıarthr. Bu husustaki 
hatalar, Bulgaristanın ecnebi dö
viz ticareti kararnamesi mucibin· 
ce tiddetle tecziye edilecektir. 

Romanyada Ecnebi Parası 
Romanya hükumeti, memleke

te ecnebi banknotlarmm ithalini 
meneden bir kararname neşret· 
miştir. Bu kararnamenin mühim 
noktaları şunlardır: Bu kararın 
tatbikine memur edilen gümrük 
müdüriyeti kabzedeceği evrakı 
nakdiyenio hlkas dairesine tevdi 
olunan °o20 sini tediye edecek
tir. Eğer bu irsalata intizar eden 
kimseler, üç gün zarfında takas 
dairesine müracaat ederlerse, bu 
kanunnamenin neşrinden sonra, 
on S,?iin zarfında gelecek ecnebi 
banknotları takas dairesi tara
fından tam kıymetlerine göre 
tediye olunac.ıktır. 

SON POSTA 

-Dünyada Olup Bitenler
Amerikada iki ·sinema Yıldızının Ço
cuklarını Kaçırmıya Teşebbüs Ettiler -·-Amerika 

Hükômeti 
Ceza 

Kanununu 
Tebdil Etmiye 

Mecbur 
Oldu -· Bir hafta evvel Amerj. 

kada Los Ancelos Polis 
MüdürUnUn telefonu çal .. 
mış. Tanınmıyan bir ıeı: 

- "Dikkat ediniz. Si· 
nema yıldızı Harding ile 
Helen Hayns'ın çocukla
rım kaçıracaklardır.,. De
miş ve kendisine •ual 
ıorulmasına meydan bı· 
rakmadan telefonu kapat· 
mışl 

Polis Müdüriyetinde 
zuhur eden tclaşm dere
cesini tasavvur edebilir
ıiniz: Öyle ya Lindbergin 
çocuğunun kaçırılması ve 
6lüsünün bulunması üze-
rinden aylar geçtiği halde 
katilleri bir türlll tutulama-
mıştır, bütün Amerika ga· 
zeteleri Amerika polisini kangren 
olmuş olmakla itham etmektedir. 
Şimdi hidise yatışmadan ortaya 
yeni bir mesele çıkacak olursa 
rezaletin önüne nasıl geçilir? Loı 
Angeles Polis Müdiriyeti sivil ve 
resmi birer müfreze otomobilini 
bu iki sanatkarın evini mubasa· 
raya memur etmiş, kadınların ve 
çocukların arkalarına da bir sürü 
hafiye takmış beklemiye baş

lamış! 
Bu şerait altında bildirilen 

hAdise bittabi vukua gelmemiş, 

fakat Anerika efkirı umumiyesi· 
nin nazarı dikkati tekrar çocuk 
kaçmcıların tizerine dikilmiş! 

Buglin her ağızda ıu cümle 
vardır: 

- Zabıta 2engin çocukları• 
nm hepsini de ayrı ayn muhafaza 
altında bulunduramaz. 

Bu gibi teşebbüsleri kökün
den kazımak lazımdır! 

Evet, fakat ne suretle? 
- Bütün zabıtayı baştanbaşa 

değiştirmeli, yerine yenilerini ika
me etmeli, diyenler bile vardır. 

Çocuk Kaçıranlar ... 
Bu münasebetle çocuk kaçır

mayı aan'at edinenlerin teıkilih 
hakkında muhtelif ve mufassal ma
lumat verilmektedir. 

Siz bu teşldlah bütlin Ame
rikaya şamil bir tek gizli cemi
vel zannetmeyiniz. Hayır helki 

Çocuğu kaçırılma tehdidine maruz kalan 
bir ıinema artisti 

her şehirde, her kasabada, yek
diğerinden tamamen ayrJ bi
rer hırsız çetesi vardır. Fa-
kat bunların teşkilatı yekdi· 
gerının hemen hemen ayna-
dır. Yalmz hırsız çetesi denilince 
gözlerinizin omme başlarında 

kasket, dudaklarının kenarında 
sönmUş dir sigara, elleri panta
lonunun cebinde, bir sürü külhan 
beyi gelmesin! Hayır, bu herifler 
tertemiz giyinen, muayyen bir 
servete ve mevkie malik görünen 
insanlardır. Bir misal ile anla
talım: 

Haydut Reisi 
F arzedelinı ki Bil Harman 

ismini taşıyan bir adam mevcut
tur. Elli yaşlarındadır, beşinci 
caddede muhteşem bir apartı
manda oturur, güzel bir zevcesi, 
pahalı bir otomobili vardır, sof
rası her zaman stislü ve her 
zaman misafirle doludur. 

Kendisine iş adamı derler. 
Filhakika güzel bir yazıhanesi 
vardır. Her nevi maden \'eya 
hububat alım satımı ile meşgul
dür, fakat hakikati halde başlıca 
meşgalesi " Çocuk kaçırmak ,. tır 
ve bir teşkilatın reisidir. 

Bunu halinden, tavrından ve 
münasebetlerinden anlamak kabil 

değildir. Evine ve yazıhanesine 
şüpheli bir adamın geldiği gö
rülmez, konuştuğu ve kabul etti

ği misafirler hep temiz pak ın

sanlardır. 
Bununla beraber Mister Bil 

-·~ 
Çocuk 
Kaçırma 
Cürmü, 

Neticesiz 
Kalsa Bile . ~ 

idam ile 
Tecziye 
Edilecek 

--il 

Harmanın evinde değil, 
fakat yazıhanesinde kabul 
ettiği adamlar içinde tek 
bir kişi vardır ki muavi
nidir, sağ koludur. 

Mister Bil Harman ki-
min çocuğu kaçırılacağını 
tayin etti mi, bu muavi-
nine söyler, şeklini, taf
silatını verir, sonra hiçbir 
şeyden habersiz gibi köşe
sinde intizara çekilir. 

* Teşkilatın muavini ar-
tık işe başlamış, derhal 
tertemiz giyinen insanlar
dan mürekkep arkadaş-

larını toplıyarak işe girişmiştir. 
Hareket şekli basittir: Kaçırıla

cak olan çocuğun itiyatları belli
dir. Filin saatte nerede buluna
cağı malumdur, en tehlikesiz, en 
tenha zamandan istifade edile
cektir. 

* Amerikada "fidyei necat" ile 
para kazanmıya çalışanlara ç 1-

cuk kaçıranlar ismi verilmekle< ir. 
Fakat hakikati halde bunlar ço
cuk kaçırmayı en son çare telAk· 
ki ederler. Tercih ettikleri kadın 
da değil, fakat aile babasıdır. 

Alelhusus t"rkt:kler muhafaza al
tmda değildirler, sık sık kendi
lerinin kullandıkları otomobil 
ile şehir haricine çıkarlar. Bun
ları yolda sıkıştırarak yakalamak 
nispeten kolaydır. Erkeklerin 
tercih edilişlerinin bir sebebi de 
bunlara tazyik ile ailelerine mek
tup yazdırmanın kolay oluşudur. 

-tc 
Haydutların gözlerine kestir· 

dikleri adamı yakaladıktan son
ra takip etlikleri yol basittir: 

Adamı tenha bir köşke kaparlar, 
tazyik ederler, döverler, aç bıra· 
kırlar, elinden istedikleri şekilde 

bir mektup alırlar, sonra ailesi 
ile münasebete girişirler. Eğer 

bu münasebetten netice çıkarsa 

adam serbest bırakılır, eğer ne
tice çıkmazsa öldürülilrf 
ı .... 

Haydutların tutuldukları tak-
dirde yiyecekleri cezaya gelince: 
Eğer orta~a ölüm hadisesi yok 
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Kari ~Jektuplnrı 

Ortaköy 
Aksaray 
Tramvayı 

Tramvay şirketinin eski 
bir Aksaray Ortaköy hattı v 
Son günlerde bu hat IAğve 
Sabahları talebe için işliyerı 
kaç araba istisna edilirse a 
Ortaköy - Aksaray tramvay! 
göremez olduk. Bu iki sedl 
birinden diğerine gitmek isti 
bizim gibi binlerce yolcu, 
Bayazıt - Ortaköy tran1~• 
binmek mecburiyetinde kal 

Bu suretle hem iki trsıtl 
parası veriyor, hem de vaki 
kaybediyor. Tramvay Şirketi 
büyük sermayeli ve büyük t 
lath müesseseler, sade üç b 
kuruş kar peşinde koşrna 
biraz fakir halkın da hal ve 
ziyetini düşünmelidir. En ço~ 
sirini bizlerde gösteren "buhr 
bu müesseseler de biraz hi 
seler ne iyi olur. 

karin İS 
Şefik 

Bir Malulün Ricası 
Ankarada Harp Zayiat 

misyonu Riyaseti Aliyesine : 
sen~yi mütecaviz bir zaman 
beri malfıliyetimi muhtevi etJ 

Jarım hakkında menfi ve nıii 
bir cevap alamadım. Hakkı 
ne yolda muamele oluo 
lazım gelirse Jütfeıı ve merh• 
ten icrasile neticesinin bild 
mesi rica olunur efendim. 

Davulpaşa la1'clul kurl:ıünde !{ 
ilyas mahnlle.ı;iadc mür~tl iP 

Ömer Vasfi 

Bu Doğru Mudur? 
Karamanda Belediye dokt 

muz, kabilemiz var. Fakir 
kadın hastalanmıştı. Keıı 
muayene için doktorun ayak 
na gitti bir şırınga yapmak 
500 kuruş istediler. 

Fakir bir kadından bu k 
para istenmesi doğru mudur? 

Karamanda I{• 
M. Eml11 

Ha yatı Ucuzlatmak fçiP 
Hayat pahalılığının ye~ 

sebep ve menşelerinden bir' 
dükkan kiralarının pahalılığ. 
Kiralarm pahalılığı şüpheS1 

dükkincıda kalmıyor, alıcıya 

rediliyor. Hayatı ucuzlatmak 
acil tedbirler almak lizımdır· 
nun için de evvela dükkan "e 
kiraları makul bir hadde irıd 
meli, sonra da havayici zar 
fiatleri tabii bir hafe tenzil 
melidir. Tabii bu i~tc vesaiti 
liye paralarının fahişliği de 
önünden kaçırılmamalıdır. 

1 
Karilerlııi1' 

i. H. 

15 Saat ÇahşıyormuŞ 
Bu1 asırda sekiz saat t1

1 

düoyanm her tarafmda ~· 
edilmiştir. Fakat Tarsustak1 

ameleler işe sabahın sa«t 
dünde başlar, akşam saat t9 
çıkarız. Bu itibarla günde 
saat çalışmaktayız. İş bıJ11 

kalmamakta 280 kuruş ye , 
yemizde 180 kuruşa indiril"' 
tedir. 

Tarsus: Bit ~ 

ise 5 ile 35 sene arasında I·~ 
cezasıdır. Ölüm varsa idat11 

1f. 
Amerika RPisicümhı.ır~ 

verdiği karara göre ceza " 
nunun bu maddesi değiş.~iri: 
çocuk kaçırma cürmü öluoı 1 

ticelense de, neticelenme ,j 
mutlaka idam cezası ile te 
edilecektir. 



OCUK SAYFASI 
Bir Hokkabaz Oyunu 

• 
Yüzüğü Çıkarınız 

@f--. 
/ 

·V 

ıı 
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, Hani kırtasiye mağazalarında kalemleri, detterıeri tutturmak 
1~n halka şeklinde bir takım küçük lastikler kuUanırJar. Bu las
tiklerden birini bir ipe geçiriniz; ipin uçlarından birini bir arkada
llnıza, diğerini öbür arkadaıanıza tutturunuz : Şimdi ylizüğü ipltm 
pkaracağınızı söyleyiniz. Tabii arkadaşlarınız bu işe şaşıp kalacak
(l:rd1r. Bunun üzerine arkadaşlarınızdan bir kibrit isteyiniz. Ve bu 
ıqbtiti (2) numaralı resimde görüldüğü üzere ipe geçirin. Sonra bu 

unu seyreden arkadaılannıza kibriti çekip çıkarmalarını söyleyiniz. 
rit çıkınca lastik yüzük te çıkıverecek. Herkes şaşır p kalacak. 
Fakat bu iş nasıl oldu? Şimdi de size bu oyunun sırrını anlatay,m. 
Siz avucunuzda ikinci bir lastik yüzük sakhyacak ve bunu arka· 

~larınıza göstermiyeceksinİL Kibriti ipteki lastikten geçireceğiniz 
~~an, avucunuzdaki lastiği çıkarıp kimseye göstermeden kibritle 
1""ttireceksiniz. Aul yOziiğQ de elinİ%İn içinde ipin ucuna çekecek 
~~ bu suretle ipin bir ucunu da siz tutacaksınıL Arkadaşlann z 
::!,~riti çekince, yalmz kibrit sayesinde duran ikinci yüzük tabii 
~"tCcek ve herkesi hayrete dllıilrecektir. · 

l' atilde Ne Yapacağınızı 
Biliyor Musunuz? 
Size Program Veriyoruz 

~ Yaz geldi. Şimdi artık kırda, ' 
'nizde. bahçede oynamak za

--.n, geleli. Fakat bu yaza fay dala 
;:.. eğlenceli geçirmek istiyor 
~ unuz? Size bir program yap
ı,,; Bu programı yapmaya ça· 

tıız. 

-.._ İlkmektep birinci sınıfta iseniz 
Titlllıarı yapmız: 
~ -- Gezintilere gittiğiniz za· 
"ıt. alınan fotoğrafileri saklayı· 
>• Bunlardan bir kollebiyon 
t l>•nız. Bir taraftan da elinize 
ti t.;en resimleri toplayıp kollek-

)011 yçınız. 
~ ... 2 - Yanınızda daima kalem 
i' ~t bulundurunuz ve her gitti-
~erin resmini yapınız. 

3 - Bahçede, kırda rast-
geldiğiniz çiçekleri toplayıp hep
sinden birer tanesini k·taı:lanmz 
arasında kurutunuz. 

4 - Kırda, deniz lkenarmda 
hoıunuza giden ne varsa, bunları 
toplayıp bir kolleksiyon yapınız. 
Bunlar hakkında büyüklerinizden 
malümat isteyiniz. Herbirinin 
üzerine isimlerini yazınız. 

5 - Bebeklerinize elbise, şap
ka, yatak, ve saire yapmıt' ve 
onlara oyun oynatinıL •:.>ı 

6 - Kibritlerden, tahtalar-
dan, mukavvalardan oyuncaklar 
yapınız. Araba, otomobil, tren, 
sandalye filin gibi. 

7 - Bahçede kendinize bir 

AFRİKA DA 

--ı't-

~
.,· 

\ : .... 
•' iti • 

!Şimşek 
Çaktığı Zaman 
Ne Yaparsınız? 

Yaz gelince gök gürler, şim
şek çal·ar. Gü:-ültülü bir yıldırım 
sesi işittiğin·z zaman ihtimal ki 
korkar, annenizin arkasına kaçıp 
g;ı.lenirsiniz. 

Böyle korka'llara gülerler. 
Çünkü ortada kcrkacak bir şey 
yoktur. 

Çünki yıldırım gökteki bulut
ların çarpışmas.ndan olur. Bulut
lar çarpışınca elektrik hasıl o!ur, 
bizim ı=.ördüğüınüz şey bu elek
tri ... tir. Fakaf bu elektrik ye e 
düşerse yakar. Bu müddetlerde 
kendimizi korumakhğım z lazım
dır. Yıldmm zamanında ne yap
rnalj? Kapalı bir yerde isek, elek
trik geçirmiyen bir yere gitme
liyiz. Sıcak hava, duman, elek
triği çabuk nakl ~der. Keza de
mir ve madenden yapılın ş şey
lt r !e elektriği naklederler. Onun 
için ocak yanında da durma
malad r. Keza pencere yanında 
durmayınız. ;_ıynalar çok tehlike
lidir. Yıldırım zamanında bir oda
nın en tehlikesiz yeri ortasıdır. 

Eğer dışarda isek, bir ağacın 
altına gidip yağmurdan korunmı· 
ya çalışmak tehlilcelidir. Çünki 
ağaç yıldırımı kendine çeker. 

* Toplantıda Oyn1nacak Bir Oyun 
Hir evde toplandığınız zaman 

kendi aran zda oynıyabileceğiniz 
bir oyun ararsanız, şu oyunu 
oynayııuz : 

Arlcadaş1ar iki kısma ayrılı
nız, oyuncular yuvarlak bir masa 
ettafında birleşir lcr. Birinci kısım 
masanın bir tar f.nda, öteki kı
sım diğ~r tarafında oturur. Bu 
oyunda Jizım olan şey bir kırk 
parıa V!ya bir yüz ıktür. 

Şimdi oyunu iyice anlatmak 
içir- ikiye a} nlan çocukların bi
rİHcİ kısmına ( A) ikinci kısmına 
(B) diyelim. A kısmı yüzüğü alıp 
masa altında bir elden bir ele 
geçmr. Fak at bunu yaparken 
yuzugun hangi eJe geçtiğini 
hissettirmez. Sonra (8) kısmının 
amiri eUer yukarı diye bağınr. 
Biitün eller masa üstüne çıkar. 
Yalnız yüzilk kimin elinde 
ıse, hi~settirmiyecek surette 
oııu avucunun içinde saklar. 
( B ) tarafında bulunan ço
cuklar, öteki çocaklarm ellerine 
bakıp yüzüğün kimde olduğunu 
tahmin ederler. isabet ettirirlerse 
oyunu kazanırlar. Bu defa yilzilğil 
onlar saklarlar. Bulamazlarsa, 
tekrar eller aşağı iner ve gürültil 
rahrdı arasında yüzüğü elden ele 
geçiriı. karşı tarafı şaşırt rlar. 
işte oyun bu suretle devam eder. 

-- ' 
yer ayırtınız, or"ya !-ıebze ve çi-
çek ekiniz. 

8 - Deniz kenarından eve 
dönerken kovamda kum getiri
niz. Ve bahçenizde kendinize 
bir kum bahçesi yapınız. 

9 - Kedi, köpek, kanarya 
gibi bir kuş veya hayvan alınız. 
Bunu besleyiniz ve büyütünUz. 

10 - Kuşlardan birinin yav
rularını nasıl büyüttüğünü takip 
ediniz. 

11 - Bakkallardan bazı şey-

Bu Haftaki Bilmecemiz ----· 
Bu Resimde Ne Var? 

- F 

Bu resimde bir hayvan resmı vardır. Fakat ressamımız bu resmi 
makasla dokuz parçaya bölmllş ve parçaları dağıtmıştır. Şimdi siz 
bu parçaları ayrı ayn kesiniz ve o suretle yanyana getiriniz ki vahıi 
bir hayvan meydana çıksın. Hayvanı bulduktan sonra bu parçalan 
bir karton üzerine yapıştırıp bilmece memurluğumuza gönderiniz. 

Hayvanı bulanlardan yilı kişiye güzel hediyeler ve bir kişiye de 
bir adet iş Bankası kumbarası verilecektir. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

• 
2 haziran 932 tarihli nDahamııda 

neırolunan bulmaeamııdakl bet 
çlzrl ile biribirlnden apılac:alıı: on 

[bet eYi dotru ayıranlardan hediye 
alac:aldarın i•imlerial •t•l•J• yaıı
yoruı. 

Hediye alacak karilerimlıdea 

latanbulda bulunanların pazartaıi, 

perıembe ai'nleri C>tleden •onra 
biuat idarehanemize gelerek hedi
yelerini almaları llzımdll'. 

Biızat taırada bulunan karlleri
mizin hediyeleri adreılerine poata 
ile ıönderillr. 

Birer albüm alacaklar: 

lstaııbul 44 üncü llkınektcbi ikinci 
sınıf 488 Isa, D:ırülşşafaka mektebi ta
lelıosindcn 98 Mehmet, Kumk:ıpı 1''ransız 
mektebi bctinci sınıftan Selma Hıza, 

Nişantaşı Kıı. Ortaınektebi talebesinden 
Jfret .Fethiye, Jstan bul Ziraat Bankası 
Muhaberat sen isinde Leman, Ankara 
!ıfnarif Vcklleti Teftit heyeti katibi 

leri siz alınız ve parayı bozdur
duğunuz zaman gerisini tam 
alınız. 

12 - Yemek pııırmeyi sever 
misiniz? Mutfakta annenize yar
dım ediniz. 

Süleyman Bey kızı NecJ:\, Kayseri fı· 
metpata llkınektebi talebesinden 71 
Turan, Aydın San'at mektebi talebe
ıindcn 155 ll. Hilmi, Beykoz Polcneı 

köy mektebi talebesinden Alet Bey 
ve II:ıııımlar. 

Birer hiklye kaitabı alacaklar ı 

Davutpa9a Ortamektcbi talebesinden 
249 'furgut, Ada.na Elektirik tirketin
de Postacı Şuayyip, Sultanabmet Na
kıl bcnt mahalJcsi Uğul sokak numara 
1 Rifat, Uskiidar Muallim Hatim Caa 
Boy kızı GOzin, Jımit Hacı Hasan ma· 
halle i TüysUı sokak 13 Ihsan, Kayse
ri ('ınkılle zade Nuh Efendi mahdumu 
t:clalcttin, Çorlu Dava vekili Abdurra· 
lıim Boy oğlu Davut, Ankara Maarif 
Vekaleti Teftiş heyeti kaleminde Azmi 

Bey km Nedret, Söke Ziraat Bankasındı 
İbrahim, Balll kazası Maliye varidat 
kfttibi Halil lbrahim 1-~fendi kızı HClı· 
niye Hanım ,.c Beyler. 

(Arka11 var) 

13 - Sabahl~yin kaç saatte 
giyinirsiniz? Hergün bunu bir 
taraf4l yazınız, bakalım günden 
gilnc bu müddet azalacak mı? 

[ Gelecek nüshada ikinci sınıf 
çocukları için program) 

NE GÖRÜRLER 

. . . 
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.ti Nnk,da iki seyyah birgün bir göl kenar111da 
ıaleniyor ve iska:nbil oynuyorlardı. 

Derken göldea bir timsab çıktı ve ıeyyahua 

birini yuthL 

Öteki seyyah ışın fark ı a bile varmadı, 
- Oynasana yahu, diyordu. Fakat bir de kar· 

tısında timsahı görünce, korkusundan, yer'! yapışta. 



Haftada iki Defa Spor 

s p o SPOR 
----

Pertembe ve Cumartesi Gönleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyı;nuı: ... 

Amerika kadınlarlle bir boks turnuva•• yapacak olan lnglllz kızlarma boks ööretlllrken 

10 arı 0 Sa aş a ) ar Yarın lstanbul yine canlı 
apor hareketlerine ıahit olacak
tır. Evvela öğleden evvel ama• 
törler arasında ilk defa olarak Boks, Kadınları 

Son zamanlarda tiyatro kum
panyaları, bilhassa Londra Re
vUleri kadınların mücadele spor
larile çok para kazanmaktadır. 

Evvelce tecrübe edilen kadın 
a-üreşleri kadın endamını kalın
laştırdığı ıçın şimdi kadınlar 
boksa heveslenmişlerdir. 

Filhakika boks sporu bUtün 
aporlara, vücudün güzelliği itiba· 
rile faiktir. Boks, güreşte 
olduğu gibi kolların, bacakların 
ye boyun adelelerinin fazla ol· 
masına ihtiyacı olmıyan bir spor 
olduğu için kadınlar süzgün vü
cutlu olabilmek üzere gür~şi bı
rakmışlardır. Yalnız boksun da 
mahzuru yüzü ve bumu biraz 
bozmasıdır. 

Kadın boksörler ıçın buna 
da çare bulunmuştur. Henüz 
resmi bir spor teşkilatına mer
but olmıyan kadın boksu için 
hususi nizamnameler yapılmıştır. 
O nizamnamelere göre, bazı 
yerlerde kadınlar yüzlerinin bo
zulmaması için siperlikle boks 
yapmakta, bazı yerlerde de yilze 
yumruk vurmamak şartile döğüı
mektedirler. Yalnız her yerde 
ayrı bir usul tahtında yapılan 
kadın boksJarında kat'ı bir mad
de vardır ki, her tarafta aynen 
tatbik edilmektedir. O da göğü
ıe yumruk vurmak memnudur. 

Mütehassıs doktorlar, kadın· 
ların göğüslerine yumrukla hü-

, cum etmekteki sıhhi tehli-
keleri nazarı dikkate alarak 
belediyelere müracaat ettikleri 
lçin mmtakası dahilinde boks 
yapılan belediyeler, tiyatro kum· 
panyalarına, bu hususta tebligatta 
bulunmuşlardır. Kadın boksunda 
göğse yumruk vurmak memnu 
olduğu halde bazen dövüşün 
harareti içinde k .. zaen memnu 

Güzelleştiriyor 
darbeler vurulduğundan febrika· otomobil yarışları yapılacaktır. 
lar buna da bir çare bulmak Yarışların mükemmel ve munta
üzeredirler. · 

lngilterede ıpor levazımı ya• 
pan bir fabrika kadınlara mahsus 
bir göğfis Sllspansuvarı icat et
miştir. icat edilen bu yeni sUspan• 
ıuvar yapılan tecrübeler netice• 
sinde matluba muvafık görfilmUı· 
tllr. Bundan ıonra kadın boksör• 
lerin göğüsleril!e takacağı bu 
muhafazalıklarla hiç müteessir 
olmadan en şiddetli yumrukları 
göğüslerine de alabilecekleri ta
hakkuk etmiştir. 

Eskişehirde 

Eskişehir (Hususi) - .Şehri
mizde sporun hemen her fUbesi· 
le meşgul olunuyor. Bu arada 
güreş hususunda da faaliyet 
gösteriliyor. Resmini gönderdi
ğim Ertuğrul ve Seyfettin Beyler 
Demirspor klübii mensupturlar. 
ikisi de kendi sikletlerinde ka
bilh·et 2österiyorlar 

zam olması için yerler tahsiı 

edilmiştir. 

Seyircilerin, yarışların bütlln 
teferruatını görebilmeleri temin 
olunmuştur. 

Yarın öğleden ıonra iıe Ka
dıköy sahasında Selanik muhte
liti ile Galataıaray ve Fener 
muhteliti arasında ilk karşılaıma 
yapılacaktır.Misafir takım oyuncu· 
ları yarın 1abah gelecek vapurla 
şehrimize çıkacaklardır. Yunan 
takımile ikinci müsabaka pazar 
gUnU yapılacaktır. 

Vater Polo 
Dosseldorf, 13 ( A.A.) - Va· 

ter Polo maçında Alman takımı 
Fransız takımını 2 sayıya karşı 
3 aayı ile mağlup etmiıtir. 

Fransa - Romanya Maçı 
Bükreş 13 (A.A.) - Fransa 

Romanya takımları arasındaki 
futbol maçı, 10.000 seyircinin ve 
Bükreş hükumeti erkanından bir
çoğunun huzurunda icra edilmiş
tir. 

Hava sıcak olduğundan dola
yı oyun ancak saat 19 da baıla
mışbr. 

Birinci haftaymde Romanya 
takımı sıfıra karşı 3 sayı ile ga
lip bulunuyordu. Romanyalılar 
oyunu 3 e karşı 6 sayı ile kazan
mışlardır. Oyun, bazı anlarda 
çok sert olmuştur. 

Bugünkü Maçlar 
lstanbul futbol heyetinden: 

Bugiln Taksim ıtadyomunda icra 
edilecek milsabakalar: Saat; 18 
Vefa Kumkapı Kasımpaıa 
üçüncü takımlara. Hakem; Şahap 
Rey. 

r----------------------------

R 
Ga.ıelemis fİrnden aonra perıembe •• cumar· 

tesl rünlerl olmak üzere haftada iki ıpor .. yfuı 
nefredecektir. 

Per,embe gOnkU spor uyf&11nda dilnya ıpot 
hareketlerini, memleket •por hldlaelcrloi 
okuyacakaınız. 

Cumartesi aayfuında Cuma ı-ünkii maçlana 
tafılllhnı bulacaksınıa. 

l 40 Milyon Liralık Bir 
At Koşusu 

Avrupada at koşuları ve Kon· 
kur Hipikler mevsimi en hara
retli günlerini yaşıyor. 

Fransa, ltalyC} ve lngilterede 
bir taraftan husust mahiyetteki 
Konkur Hipikler devam ederken 
en büyilk mükAfatla at koşuları 

da yapılmaktadır. Geçen hafta 
lngilterede lrlanda hastahaneleri 
menfaatine yapılan Derbi yarış· 
ları hasılat itibarile bu senenin l 
rekorunu yapmıştır. 

Hastahaneler menfaatine ya
pılan bu yarıım hasılatı umumi
yesi bilAnço mucibince tam 
4. 128. 486 lnıiliz lirasına balii 
olmuıtur. 

Bu yekfın bi1ıim paramızla 40 
milyon Ttirk lirasına yakin bit 
miktar tutmaktadır. Bu yarışın 
mükifat yektinu da 2,801,643 
lıagiliz lirası tutmuştur. Bu para 
da bizim hesaba göre, 20 milyon 
Türk lirasına baliğ oluyor. 

Milyonların d6ndüğil bu yarış· 
ta birçok kimseler zengin olmuş-

lardır. Geçen sene ayni koşunun 
birinci ikramiyesini çalgıcı bir 
ltalyan kazanmııtı. Armonik ça· 
larak hayatını kazanan o ltalyan 

j ! 

L 

Atim duvardan atlatan 
mahir bir sUvarl 

çalgıcısı koşu ml\kAfatını kazana· 
rak milyoner olduktan sonra ga" 
zetecilere verdiği beyanatta zeQ"' 
gin olduktan sonraki hayatın• 
şöyle tasvir ediyordu: 

Şimdiye kadar başkalarını eğ'" 
lendirmek için armonik çalıyor
dum. Bundan ıonra kendimi eğ" 
lendirmek için çalacağım. 

Meşhur He .en Vils Tekrar 
Galip eıd· 

Amerikah Helen Vlla ile Frans:z Mm. Malyö tlnal maçmdal'1 
evv 1 el sıku~ırken . 

Teniste meşhur olmuş kadın besile şöhretini temin etoıişl:;~., 
ıanıpiyonlar içinde iki kndm Bu sene Fransı:ıda yapı , 
"en güzel tenisçi,, şöretini al- beynelmilel tenis şampiyon~s~~r-
mıştır. Bunlardan biri Avru· İspanyol güzeli iştirak etme~ış·ıel 
pah ikincisi Amerikalıdır. Avru- Son haberlere göre beyn~ 0~15 .. 
palı

1 

güzel kadın lspanyoldur. şampiyonam~. kadınlara t:isçisi 
Madam Alvarez ismindeki bu mında en guzel kadın. e frnll" 
lıpanyol kadını bilhassa gözleri- olan Amerikalı Helen Vıls, öY" 
nin güzelliği ile meşhurdur. A- sayı temsil eden ~ad~ın Ms1tJuğ" 
merikah Vils ise, dün de bilmü- galip gelerek guzelh d~. ? ciliftl 
nasebe kısaca bahsettiğimiz gibi, gibi, şampiyonlukta da .,,arın 
tenasübüniln ve harekatının cazi- almıştır. 
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-----------------------------... • ; "'Son Posta,. Holivutta huausi muhabiri "Son Poıta,, haftada iki defa sinema 

-.,ıfaaı yapar. Bu ıayfalarda dünyanın 

ea yeni sinema haberleri, artistlerin 

t..yata ve sinema 
c~reyanlarmdan 

alemindeki aanat SiNEMA 1 
bulunan yegine Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

' gönderir n •inema aleminin içyilrünü 
bahsedilir. 

Size Çok Çok Selim! 

Janet Gaynor bugün Amerikada kendisinden en çok bahsedilen 
bir yıldızdır. Janet Amerikahd r. Fladelfiyada doğmuş ve tahsilini 
Şikagoda yapmıştır. Janetin bugün tamam dört tane otomobili var
dır. Çalgıyı çok sever, bilhassa cazbanda bayılır. Bu güzel ve cici 
kızın en bUyük eğlencesi ihtiyarları kızdırmaktır. En çok kızdırdığı 
lrtist Mari Dresler' dir. Burada fotoğrafı bizzat kendisi imzalamış ve 
lnuhabirimiz vasıtasile bize göndermiştir. Ayni zamanda okuyucula
l"ınuza çok çok selamı vardır. 

Tuhaf Şey! 
Bir Falcı Liipe Velezi 

Heyecana Düşürdü 
Sinema artistlerine ve bil

hassa güzel yıldızlara dünyanın 
her tarafından milyonlarca mek
tup gönderilir. Hepimizin bildi
iinıiz bu hakikati burada tekrar 
~ınekten maksadımız .şudur: 
l\.ısa bir müddet evvel meşhur 
lıldızlardan Lupe Velez akşam 
liıeri evine döndiiğü zaman ma
~sınm üzerinde yığılı duran zarf-
ara bir göz atmış, içinden en 
~Üyük zarfı alarak açmıştır. Güzel 
t ız mektubu okur okumaz hayret· 
en hayrete düşmüştür. Çünkü 

bir falcıdan gelen bu mektupta 
hı cümleler vardır: 

"Güzel kız, şirin yıldız. Boşu
rı.a zahmet ediyorsunuz. Artık 
'

1nemadan vazgeçiniz. Çünki ha
l'atınızın son günlerini yaşıyorsu-
tıuz. Aı:tık öleceksiniz, hem de çok 
hkın. Belki bir hafta ve belki de :n beş giin sonra öleceksin. Gü-
t) vücudün toprağa gömülecek." 
. Lupe mektubu okuyunca deli 
~~i olmuş ve derhal zabıtaya 

Uracaat etmiştir. Fakat polisler 
~ektubun altındaki imzayı tetkik 
b· ~rek bunun meşhur falcılardan 
ı, rı taraf andan gönderildiğini an
t(illıışl.ar ve bu asırda falcı sö
._ne ıtimat edilemiyeceğini anla
İt "jk giizel yıldızın korkusunu 

' e etmişlerdir. 

1 

Bir Haftalık 
Sinema 
Haberleri· 

Maruf sinema artisti Jorj Me· 
taksa Londradan Holivuda git
miştir: Artistin Londradan bera· 
ber götürdüğü eşya şudur: 46 
kostüm, 3 smokin, 3 frak, 10 

' palto, 100 frenk gömleği, 80 
boyunbağı, 100 çift çorap, 24 
çift iskarpin, 24 pijama vesaire! .• 

lf iktısadi buhran her .tarafı 
kasıp kavurmkata olduğu halde 
son bir ay zarfında yeniden 15 
filim müessesesi teşekkül etmiş· 
tir. Bunlar şimdi harıl harıl filim 
çeviriyorlar. Fakat acaba seyirci 
bulabilecekler mi? 
~ Meşhur komik Löi Holi

vutta yeni bir filim çevirmiye 
başlamıştır. Filmin çok güzel ve 
ıimdiye kadar görülmemiş şe
kilde olması için çalışılmaktadır. 

lf lngilt~rede yeni yapılan 
(Şekspir) tiyatrosunda yaz mev-
siminde filim çevrilecektir. Fakat 
bir kısım İngilizler bu tiyatroda 
filim çevrilmesinin doğru olmıya
cağı şeklinde itirazda bulun
muşlardır. 

lf Holivudun bUtUn artistleri 
tayyareci Lindbergin uğradığı 
felaketten dolayı çok mUteessir 
olmuşlardır. Şimdi Holivt Adeta 
matem içindedir. Bilhassa bazı 
meşhur yıldızlar derhal trene 
atlayarak Madam Lindberge git
mişler ve ona taziyet beyan 
etmişlerdir. 

Joan Kravfort 
Bu glizel yıldız şimdi Katalina 

adalarında yağmur isminde bir 
filim çevirmekle meşguldUr. Fil
min mevzuu bir ölüm faciasıdır. 

anlabr. 

Haftada 30 Bin Lira 

{un da size sarışm Amerikalı yıldızlardan Jan Blondelin b. 7.Zat 
n Posta ) için imzaladığı bir resmini görüyorsunuz. Bu güzel1 kız

uan geçenlerde de bahsetmiştik. Bu sefer çok bir şey ilave edecek 
değiliz. Yalrıız şu kadar söyliyelim ki, şirin Blondel son zamanlarda 
keşfedilen yıldızların en cicisi ve en temiz kalplisidir. HenUz 23 ya· 
şında olan bu gilzcl yıldız, şimdi haftada 15 bin dolir, yani 30 bin 
Türk lirası kazanıyor. Halbuki evvelce çok fakir ve muhtaç bir 
halde idi. 

Ah Gazeteciler! 
Bir Gazeteci Robert Mont .. 

gomeriyi Nasıl Atlattı? 
Maruf artistlerden Robcrt 

Montgomcri geçenlerde Holivut
tan Nevyorka geçmiştir. Robert 
birkaç filim birden çevirdiği iç"n 
çok yorulmuş ve sıtmaya tuhı'

duğunu 7.annederek yatağa yat· 
mışhr. Robert muvafık bir tedb"r 
olmak üzere bir de doktor ça
ğ rtmış ve ona ilk sual olarak 
demi~tir ki: " Do:dor, hiç 
saklama. Hastalığımı açıkça 
ıöyle! ,, Doktor bu söz fize-
rine gülümsemiş ve: " Azi-
zim . Boşuna merak ediyor-
sun. Hiçb:r şeyin yok ,, cevabını 
vermiştir. Doktor işi daha ziyade 
alaya dökerek Roberte Holivut 
havadisi sormuştur. İkisi bir müd· 
c et havadan, sudan konuştuk

tan sonra Robert uykuya dalmış 
ve doktor da çıkıp gitmiştir. 

F alcat ertesi gün çıkan Am~ 
rika gazeteleri hep bir ağızdan 
şayanı dikkat ifşaatta bulunmuş· 
ar.:I r. Çünki artisti muayene 
ec:.en adam sahte bir doktordur 
ve sadece bir gazetecidir. Ro
but Nevyork gazetecilerine mü
lakat vern·ek istememiş ve açık· 
göz bir gazeteci de hizmetçi ile 

anlaşarak, o sıralarda muayene· 
hanesinde bulunmıyan bir dokto-Garri Kuper 

\tk ~ uzun boylu ve mavi gözlU 
fili e bu yaz mevsiminde hiç 
bitı:n Çevirmiyecek ve Holivudun 
fal61: ilerisinde bulunan Malibü 
'tlJ rında uzun müddet deniz 

•nce!erile meşgul olacaktır. 

Son senenin yıldızlarından AnnabellA biç Umit edilmedik bir muvaffakiyet kazandı. İlk zamanlar bu 
güzel kııa kumpanya direktörleri ve bilhassa rejisörler hiç ehemmiyet vermemişlerdi. Hatta bir rejisör 
bu şirin yıldıza şöyle demişti: "Yalnız gUzellik yıldız olamak için kafi değildir!,, gibi manah ve yüreğe 
işliyen bir söz söylemişti. Fakat hayatım muhakkak ıurette kazanmak ve meşhur olmak ihtiyacında olan 
bu kız, şimdi, en meşhur yıldızlar arasında sayılmaktadır. Burada bu giizel kızı Alber Prejan ile oynadığı 
(Am,..·"kah Çocuk) filminde görüyorsunuz. 

run vaziyf".tini takınmış ve maruf 
artistle mülakat yapmak fırsatını 

icat etmıştir. Robert hadiseyi 
duyunca sadece şöyle demiştir: 

u - Ah şu gazeteciler! •. ,, 



( SON POTA) ka4t•ları .,. pnç klılan (SON POSTA) da Hanımtegze bütün 

gençlerin lı:alp ve atk itlerlnde en •'mimt dert 
ortağıdu. Ailenize, doatlarını:r:a aöyliyemediğl"lz 
•fk dertlerinizi Hanımteyzeye yuınıL Hanım· 
tey7e ya her gunkü sütunda veya huıuıt mek
tupla ce•ap yerlr. Hanimteyzenln fikirleri, birçok 
gençleri büyük mlitklillerden kurtanyor. 

K AD 1 N 
allkadar etlen menulara her şeyden fa-Ua 
ehemmiyet vermektedir. 

Şlaıdea ıonra haftada bir defa Kadın ear 
famız olacak ve bu sayfada şunlar bulunacaktır: 

Gllzelllk muelelerf, son modalar, çocufu• 
nur:un terbi7 .. t, evfnlzla gUzelUff1 eY lılerf, 
el işleri •• aalre ... Dertlerinizi Hanımtegzege Yazınız 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
Ellerinizi 
Beyazlatmak için 

Hıyarın yalnız salatası, caciği 
yapılmaz. Onun bir de tuvalet 
işlerinde işe yarayan kısımları 
vardır. Hıyarın suyunu çıkarınız. 
içine biraz gülsuyu veya çiçekau
~ u atınız. Bu suyu yflzüntize ıft· 
rünüz. 

Yahut hıyarı salata için keser 
gibi parça parça kesiniz. Parça· 
larm üzerine süt siirlip bırakınız. 
Sabah kalkanca sıkıp suyunu çı· 
karınız. Bu su ile ellerin'zi yıka· 
yınız. Elde edeceğiniz neticeye 
bayılacaksınız. Fakat bunu bersılln 
taze taze yapmalıdır. 

* Çilleri 
Çıkarmak için 

Yazın giineşli ha•alarda yllz· 
de husule gelen çilleri çıkarmak 
için maydanozun faydalı oldu· 
ğunu biliyor musunuz? Sabah er
kenden toplanmış tue mayda· 
nozu bir çaydanlık içinde ıuyu 
yarıya ininciye kadar lkaynatanız. 
Fakat hafif ateşte. Bu suyu fille
rinize sürünllz ve bütün gece öy· 
lece bırakınız. Ertesi sabah bir 
şey kalmaz. .. 
Çilek Suyu 
Neye Yarar? 

Çilek mevsimi bitmek Uzere• 
dir. Fakat çilekten istifade ede-
bilirsiniz, ç·leği alıp dişlerinize 
sürUnüz. Sonra yahnız. Sabah 
kalkmca dişlerinizi içine karbo· 
nat ablmıt su ile yıkayınız. 

Keza çilek suyunu yanakla· 
rmıza slirllniiz. Sabah kalkbjınız 
zaman cildinizin kadife gibi yu· 
muşak olduğunu ıörec<:ksiniz. 

lfo. 
Sinekten 
Ve Sıcakatan 
korunmak için 

ı Yağı sıcaktan muhafaza için 
bir toprak kap içinde tutunuz, 
ainek konmasına mini olmak için 
de üzerini tülbentle örtünüz. 

Süt ve yağı, içinde kömür 
tozu bulunan bir kaba koymak 
daha doğrudur. Balık ve et üze
rine de kömür tozu serpmek 
faydalıdır. Kömür tozu et ve 
balığın kokmasına, bozulmasına 
mani olur. Kolaylıkla da yıka· 
nabilir. Sineklerle şiddetli müca
dele ediniz. Mu•fakta sinek bı
rakmayınız. 

Soğuk 
Cay 

* 
Yazın s•cak çay sevmiyeqler, 

Rus usulü çaylarım soğuk yapa· 
bilirler. Bunun için çaydanlığa 
kaynamış çayı koyduktan sonra 
içine su koyunuz ve limon par· 
çaları kesiniz. Birlikte bir saat 
kadar kaynatınız. Sonra çıkarıp 
soğutunuz. Hatta içine buz atınız. 
Haraı eti teskin için biitün gün 
evde soğuk bir şey bulundurmuş 
olursunuz. 

Sinek 
Sivrisinek 
lsınğına karşı 

Çocuğunuzu sinek veya sivri· 
sinek ısırdığı zaman sıcak suya 
biraz karbonat atınız ve ısırılan 
Y· "" •ınla siliniz. 

Deniz 
Gömlekleri 

Sinema artistlerinin 

lU sene giydikleri de

aiz gömleklerinden bir 

nümune. Bu yaz mayyo 

1abn almadan enel 

sevdiğiniz artistin may
yoıunu görünllz. 

N• Yemek Yapsam/ 
-

Enginar Tavası 
Enginarın yalnız g&beklerini 

ilik gibi pişirmeli, birkaç tanesi-

ni ayırıp diğerlerini gilzelce ez· 
meli, içine biraz ıoğan, tuz, bi· 
ber mümkünse biraz da et suyu 
koyup karıştırmalı. 

Tavada kızmış sade yağnın 
içine hepsini birden c ökünilz. Al· 
tını ve üstünü nar gibi kızartınız. 
Sonra tabağa çıkarınız. Di-
ğer enginarları ya tamamile 
birlikte veya dörde böllip yumur· 
ta ile yapılmış un bulamacına 

bulayarak sadeyağda kızartmalı. 
Ezmenin üstüne koyup üstüne 
ince piyaz serpmeli ve limon 
suyile çalkanmış ı:eytinyağı 

dökmeli. 

Kiremit Kebabı 
Şimdi palamut mevsimidir. 

Palanıutu alıp iyice temizleyiniz. 
Sırtı yarılmamak şarlile baştan 
kuyruğa doğru karnını yarı· 
mz. Tuzunu, biberini koyduktan 
sonra kiremidin içine arkası üstü 
yatırıp üstüne, kenarlarından taşıp 
akm:yacak miktarda, zeytinyağı 
tuz, biber, domates salçası koyu· 
nuz. Sonra fırına veriniz. Çıktık• 
tan sonra iistüne limon sıkınız. 
Pek nefis olur. 

Yaz Elhisesi 

içeriye krep 
döşinden hafif 
Ye zarif bir yaz 
elbiaesi 

Deniz 
Gömlekleri 

Sinema artistlerinin 

bu sene kullandıklan 

deniz gömleklerindea 

diğer bir nilmune. Bu 
yaz mayonuzu alma• 

dan evvel bu model· 

leri ıı&zden geçiriniz. 

Her Çocuk 
Annesi Neler 

Bilmelidir ? 
çocuğu 

kiiçültmeyiniz. 
Çocuk haddi zatinde neıell, 

korkusuz, macera sever bir mah• 
liiktur. Çocuğun bu esasla meziy• 
yellerini muhafaza etmek en bO-

yllk meseledir. Çocuğun dimağı 
o kadar ha11as ve naziktir ki, 
hariçten dokunacak bir el onu 
rencine edebilir. 

Çocujıı korkak 
yapmak Kfinahbr. 
vücutta hastalıklar 

bilir. 

ve sıkılgan 

SıkıJganlık 

tevlit ede-

Hayatta muvaffakiyet vBcutça 
ve dimatca sıhhatli olmamıza 

baihdır. insan kendisi ile muhi
ti arasında bir ahenk tesia ede-
bilmelidir. işte çocuğun dimaği 
bu ıekilde terbiye edilmelidir. 

Bu mesele o kadar mllhimdir 
ki, çocuğunu korkak, ııkılgan, 

kftçlik yapan ana baba tecziye 
edilmelidir. 

Çocuk kendisi için yepyeni 
bir dünyaya doğar. Çocuğun ilk 
hayretini devet eden şey, dOşlip 
başını wrmasıdır. Böyle hadise-
lerde tellt ve heyecan içinde 
feryat eden anne, çocuğuna en 
büyük fenalığı yapıyor demektir. 
Çocuğun düşüp kalkması tabii 
bir şeydir, her dilıüp kalkmada 
çocuğu kendi kendine bırakmalı· 
dar. Tiki hayalın bir dtiıilp kalk· 
madan ibaret olduğunu anlasın 

ve düşünce, kendi kendine kalk· 
masmı öğrensin. 

Çocuğa zorla hiçbir şey öi· 
ret meyiniz. 

Yazın Güzelleşmek için Hassas 

Ne Yapmalı ? Ç~~=~ hauaı çocukıar•t•r-

Yaz, kadınlar için aıkıcı bir mevsimdir. Çünkl tuvalet yapmıya 
müsait değildir. Sıcak havalar çehreye sürülen yağları eritir. Cildin 
rengini bozar. Bu sebeple yazın yüz tuvaletine fazla itina lazımdır. 

Evvela cildin esmerleşmesi fena değildir. Fakat cildin yanmaması 
için arada sırada vazeJin sürünüz. 

Ci~dinizin güne, banyosunda yanıp kızarmasma müsaade etmeyiniz. 
Yazın kullanılacak pudraların da rengi değişir. Buna da dikkat 
etmek lazımdır. 

bi1e edip yetiştirmek çok güçtür. 
Evveli bu çocuklnrm havaya, 
temiz ve bol havaya tiddetle 
ihtiyaçları vardır. 

imtihanlardan çocuğunuz za· 
yıf çıkmışsa korkmayınız, endişe 

etmeyiniz. Doktora, hastaneye 
gitmiye ihtiyaç yok. Çocuğun 

muhtaç olduğu şey bol hava, bol 
giineştir. Ona muntazam güneş 

banyosu )&phrınız. Ayni zaman· 
da çocuğun sıhhatine, gıdasına, 

uykusuna azami derecede itin• 
ediiıii. 

Çocutun mlimkün olduğa 
kadar zamanım dışarda, aç•k ha· 
vada geçirmesini temin edioiı. 
Elbiseler hafif ve ince oluıah. 
çocuğun güneş ve havadan istifa
de etmeıine mini olmamalıdır. 
Çocuğun koşmasına, oynamasına 
mini olmayınız. Bilakiş buna 
teşvik ediniz. Yorulunca içeri 
girip dinlenmek IAzımgeldiğini 
öğreniniz. 

Zaif bir çocuk çabuk ıoğu~ 
kapabilir. Buna dikkat etmelı, 
ıoğuk rllzgArlı yerlerde bulunlll•" 
masına adikkt etmelidir. 



=I 
Kibar Spor ' 

1 
Supbi Bey kibar bir zattı, 

dosllumı kibar insanlardan inti
hap eder, şık giyinir, kibar sos
Jetelere devam ederdi .. 

Musikide Şopeni tercih eder, 
ıiııemada AdoJf Menjudan hoşla-
111rdı.. Bunlarla beraber az çok 
ber şeyden anlardı.. Suphi Beyin 
alakadar olmadığı yalnız bir şey 
vardı: Futbol. Bu oyunu bir 
hayağıhk addeder, maçlara git
m~ futbolcülerle ahbap olmaz, 
gazetelerde futbolden bahseden 
yanlann yüzüne bile bakmazdı. 
Arkadaşlarına merak olmuştu, 

Lir gün sordular: 

- Suphi, sporu sevmez misin? 
- Severim, fakat kibar ol-

mak şartile. 
- Peki futbolü nıye sevmı· 

yor:sun? 

- Ne yapayım? Yara çıplak 
adamlar, bir topun peşinde ko
ıuyorlar. Biribirlerine bağırıyor

lar, kibar değil efendim kibar 
değil. 

- Peki amma boks daha mı 
kibar, senin bokstan hoşlandığım 
.c>ylediler •. 

- Tabii efendim, boks ta
mamile kibar bir oyundur. 

- Camın; boksun lcibarJığı 

•eresinde? .. 
Suphi Bey etrafındakileri is

tihfafla süzdü .. 

- Tabi, kibardır, boksörleri 
g6rmediniz mi, oyun esnasında 

bile ellerine eldiven giyerler. 

Hesap Puslası 
Senin gözünde haatahk mı 

Yar, niye giSzlük tak1yorsun? .. 
- Gözlerimde bir şey yok, 

fakat bu gözlük her şeyi küçük 
aösterir de onun için takıyorum .. 

- Ne demek istediğini anla
madım! 

- Anlaşılmıyacak kadar güç 
ıey değil, terzinin hesap pus
lasını okuyacağım, gözüme küçük 
ıözüksün diye takıyorum. 

Ek silmişler 
Miyazi Bey otelin lokantasında 

yemek yiyordu.. Bir aralık ka
ımmıya başladı. Garsonu çağırdı: 

- Garson bu ne hal? Yarım 
aaat içinde üzerimde sekiz tane 
tahtakurnsu bnldu-:n. 

Garson memnuniyetle cevap 
verdi: 

- Sevinmeniz lazım Beyefen
di, odanıza çıktığınız zaman daha 
az rahatsız olacaksınız, ıEilnki 
ıekiz tahtakurusu eksilmiş ~ldu. 

- &aiamon, 
lll"erım ki: 

bah•a 

Hesapta Hata 
Jlakinı, ekiz ldşiyi oto'

nıobili alıımfa czıııekJ,. ith:ım 

edlll'n şcıför<' f!ordıı: 

l)pırırk Hd 4'1H' v.arfrn
da f'n f.('kİ'l. ki h-i l'7.diıı ... 

Ha~ ır pfcın Hın. ~ nlaıı, 

yo<li kıişi. •. 

• 'asıl \oıli kişi olur, 
r:ıporl:mla "f'kiz di~ or .. 

'ı nl:ın t•fı nıliııı. sc·kiz 
<1..,~it, Y• ıli. ll'!c·rindeıı birini 
iki d..,fa •·zıni-;tiı ı ••ir ) aza<'~ık 
yı rdf' ) .ıııl17tıkla iki ) R'l.1111,

l:ı r. 

Resim 
AI. Her tirkin ad:uııdı. lıfr 

fotogmhuı t:ıkartmı tı, ark.t
da.şı N. Bı ~ P go krdi .. 

Bal,, ıır fcu.t re im 

~eki~or, IJPııİ t1pla ına muııa 

lıf'llZl t lllİ~. 

• •. Bı \' dil,htli dikkatli 
fotograf:ı bal, 1 ı: 

Haklmıız 'ar :ıziziın, 

~ok t cet rik .. iz.miş. in :ııı hil' 
olnıaz"a lıir;ız rôtu~ 3 aı•ııı 
in ana bl'ıııt tir .. 

Yaş Meselesi 
- A7.ir.iııı uıiıı hu ~ n~ 

l!lt;~de .. iıw hiç :ıkh ırı crıııi

) Or. C<; f:.<'lll'llir otuz altı ':ı· 
ıpnııfa~ ıın tli~ or uıı. 

~l' ~:ıp:ı)ıııı t>ni iııan

dırıııak i~hı ı ıH dir hc·p 
aJııi "l"\İ -ii~li,ornııı. F.ıknt 

~ İtı<' lıir ııırlıı iıı:ııınıt) oTsııtı. 

• 

Kadın ve Komedi 

- Sahneye çıkıyormuşum diye benimle 
evlenmek istemiyor ••• 

- Sanki hayatta komedi oynamıyan kadm 
varmış gibi ••• 

Mevzu 
- Şu SC'JIİU ikind roru:ı

nın yok mu iistat, JLPfİS şey 

vP elim. lle\•z.uunu neı·edeıı 
aldın? .• 

Bir iki ay evvel ~a'T.e.
tolerclcıı hirj ndn bir hek!\yc 
&kmnu~hım . . Ond1ln aldını .. 

Bu hika) c~ i kim yaz
oı1ş11? 

}\iıııin yazdığını bilmi
yorııın, fakat lıenim birinei 
romaııırndaıı intihal edilmişti. 

Unutmuş 
Bugün seni rahatsız 

gor·ıyoruuı, neıı var!. 
Çok fena oldu aziziııı, 

hani benim ıengin bir aın

(\nıı vardı, birdenbire ha -
talandı. 

1~; ya öliirso mir.ı"a 
koıı:ı ·.ık ın 1:1c111cktir .. 

Ornsı i.ıylo :ımma. aın

c~ıı 1111 h:ıst.ı.lı~ı heyin huın

ııuı ı, biittln lıildikleriııi 

uuuttu .. 

Daha eyi soylcdin y:ı. 

s~ııiıı \~fa ıılıgını da unut
muştur .. ?llir:ı 111dan mahrum 
et ıııiycı kalk ınaı! 

Keşke mirasından mah
ruııı etseydi, bir yolunu bu
l ur ) ine ele geçirirdik, fak t 
şiıııdi mııcaın lıiriktirdiği pa
ralarım ncroyo sakladığını 

u ıı utlıı .. 

- Budalahk etme! Ben de sevdiğim zaman çok ıstlrap çektim, çok ağladım. Heden sonra 
farkına vardım ki dı,ım a§rıyormuş. 

AZ TAMAI-1 

- Denizde senden fazla 
kalabilirim .• 

- Görallm 1 

ÇOK 

il 

il 
/ ı 

- Beş lira 
,alım' 

ZARAR GETİRİR 

tutu-

~ 
~~~~ ?,. '/~ (.f 

S. • .. ( \ 1 1 "'·'' ~ \..;' .. ~ l ;1':) .. :i .. 

- t ~bul ... 
.. _ Kcso ıt. .• 

1 
Boşun~ Sevinç 

1 
Kadıköy vapurunda karşıkar

Jıya oturuyorlardı. Kadın glizel 
erkek yakışıklı idi. Kadın erke
ğin yüzüne, erkek kadına baktı, 
uzun uı:un bakıştılar .. Biribirlerine 
bir şey söylemek istiyor da cesa~ 
ret edemiyorlar gibiydi.. Kadın 
daha cesaretli çıktı .. 

- Beyefendi, size birşcfer 
söylemek istiyorum ... 

Kadın sözünü bitiremedi, er
kek, sevindi acaba seviyorum mu 
diyecekti .. Kadm gülerek devam 
etti .. 

Cesaretimi affedin, aiz bel
ki farkmda değilsiniz. Yüzünüz
de kocaman bir mürekkep Jekesi 
var, maskaraya dönmüşsUnliz! 

Anlaşamamazhk L 
Bazı eşya vardır ki, daimi 

surette yükselip alçalmaktadırJar. 
İktasadi bir bahisten konuşu

yorlar zaıınile söze karıftım .. 
- Bilhassa buhranlı zaman

larda .. 
İçlerinden biri: 
- Zannetmem, dedi, asan• 

sörün buhranla ne alakası olacak. 

lmkam Yok! 
Bir mecliste Son Postayı ka· 

rışlırıyorduk. Genç hanımlardan 
biTi sayfalardan birine dikkatli 
dikkatli baktı, ben de baktım. 

Bu sayfada şöyle bir serlavha 
vardı : " Resminizi bize gönderin 
size tabiatinizi söyliyelim 11 

Genç hanım birdenbire: 
- Aman, dedi, ben de Son 

Postaya resmimi göndereyim; ba
kalmı tabiatimi söylesinler. 

Yür.üne baktım .. 
- Nahak yere göndennesenİ• 

hanımefendi.. 

- Niye, anlıyamıyorlar mı ? .. 
Yanlış mı söylüyorlar ? 

- Değil, fakat bu kadar cin• 
boya altmda sizin hakiki simanızı 
görmiye i~kin yok ta !.. 

Fark 
İki dost konuşuyordu: 
- Sizi ilk tanıdığım zanıaa 

büsbiitün başka türlü bir insan 
tahmin etmiştim, şimdi anfodun 
ki siz yüziinüzün gösterdiği ka
dar budala bir insan değilsiniz. 

- Evet doğru, zaten ilômizia 
arasında yalnız bu fark var. 

Hakkı Yok 
Efendi uşağa çıkıştı : 
- Olur şey, değil. Bir mek

tu hu postaya ver-nek için iki 
saat buradan uzaklaşasm. 

- Affedersiniz Beyefendi, 
darılın:) a bakkın:z yok, me' .tup 
biı' dc{!il i idi. 

- ......... . 
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-idris Ağanın Baskını! 

Peçelerin Altından Çıkan Sakallı Bıyıklı Erkek Çehreleri! 
İdris. Karadağ Tabancasını Çekti. Ve .. 

Mulıarriri * 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-36-

Telaşla koridorları geçti. Da
lrei Hilmayunun önüne geldi. 
Kapıda tesadüf ettiği musahiplere 
zatı şahanenin nerede olduğunu 
sordu. O esnada Abdülhamit, 
akşam namazı için abdest almak
la meşgul oluyordu. Sait Bey, 
derhal huzura kabul edilmesini 
rica etti. Abdüihamit ile yarım 
saat kadar görüştü. Yine ayni 
telaş ve heyecanla odasına av
det ederek sabırsızlıkla bekliyen 
zaptiye nazırı ile yatsı vaktine 
kadar uzun uzun istişarede bu
lundu. 

Bu hadisenin üzerinden iki 
gün geçmişti. Bir akşam 

Sultan Muradın ikamet ettiği da
irenin kapıcısına iki kadın müra
caat etti. ( Valde Sultan ) ı 

görmek istediklerini söyledi. Ka
pıcı yUzü sımsıkı peçelerle örtülü 
olan bu kadınlar1 nezaketle kar· 
şı1ıyarak: 

- Hele şu odaya buyurun, 
oturun da harem dairesine haber 
gönderelim. 

Dedi ve kapının iç tarafın
daki küçük odayı gösterdi. Ara
dan birkaç dakika geçer geçmez, 
lrnpalı bir araba geldi. Sarayın 

kapısından beş on hatve kadar 
ilerde durdu. Arabada iki kadın 
bulunuyordu. Bunlarm da yüzleri, 
kalın peçelerle örtülü idi. Bir 
tanesi, arabanın arkasındaki kü
;uk pencereden, sarayın kaptsını 

tarassut ediyordu. 
Birdenbire sarayın ağalar ko

ğu:;.;u karmakarışık oldu. Sekiz 
kişi dışan fırladı. Dört kişi, ka
pının yanındaki odaya, dört kişi 
de sok~ğa atılarak arabaya koş
tu. Ktmıldamalar:na meydan 
verın eden gerek odadaki ve 
gerek arabadaki kadınlar, tevkif 
olunmuştu. 

Kadmları, hep bir araya top
ladılar. Yüzlerini sımsıkı örten 
peçeleri açtılar. O zaman ağalar, 
evvela hayret ve sonra hiddetle: 

- Vay canına yandığımın 
kerataları .. 

Diye haykırdılar. Ve peçelerin 
altmdan çıkan sakallı bıyıklı 
erkek çehrelerine bakakaldılar. 

Bu baskını ,idare eden İdris 
Ağa ismindeki Arnavut, boğuk 
bir sesle etrafındakilere he mur
~andı: 

- Hiç kimse, vık demiyecek. 
Kimse sesini çıkarırsa, geberdiği 
giindür ha ... 

İdris, bu emri verirken elini 
belindeki Karadağ tabancasmın 
iistüne koymuş ve tehdidini der
}ı,ıJ icraya hazırlanmışb. 

O anda ağalardan biri, ora
da duran arabaya atladı. 
Hayvanları çatlatırcasına sürdü
rerek Dolmababçe sarayına yol· 
landı. Saray kapısındaki nöbet
<;ilere arabacının tevkif edilme· 
ımu eöylcdikte;ı E<>nra I:cştu. 
))~ .. ,at Mahr.aut ı;aşayı buldu. 

1 
Cereyan eden hadiseyi olduğu 
gibi anlattı. 

Şimdi sarayda, yeni bir 
tertibat başlamıştı. Derhal Zap· 
tiye Nazırı saraya celbedilcli. 
Başkatip Sait Beyin odasında 
kendisine birçok emirler verildi. 
Nazır, bu emirleri alır almaz, 
Beşiktaş karakoluna avdet etti. 

Üç dört gündenberi, Beşik
taş karakolundaki memurların 
adedi, tezyit edilmişti. Al:ıttur· 
ka saat ikiye doğru, karakolun 
arkasına sessizce bir müfreze 
asker getirildi. Tam saat 
il<ide gerek bu memur-
lar ve gerek askerler, Zaı=-
Hye Nazırmm emri altında hara
ket ederek muhtelif koJlardan 
Kıhcali mahallesine gil ti. Evkaf 
Müsteşarı, İzzet Efendinin oğlu 
Aziz Beyin oturdıığ'u evi abluka 
elti. 

Ev, basıldı. Selamlık dairesi
nin bahçeye nazır odasmda, ev 
sahibi Aziz Beyden başka, Sultan 
Muradm ikinci Katibi Hüsnü 
Bey)(", KıhcaJi mahallesinin imamı 
ve daha birkaç kişi vardı. Bunlar 
derhal tevkif edilmekle beraber, 
evde inceden inceye taharriyat 
yapıldı. 

Birçok muhabere evrakı ya· 
kalandı. 

Burada bu vak'a cereyan 
ederken, Sultan Muradın sarayın
da mevkuf bulunan kadın kıya

fetindeki dört erkek le Dolma
bahçe sarayına getirilmiş, damat 
Mahmut Paşanın ka::ş•-::ma sıra
lanmıştı. 

Mahmut Paşa, en başta duran 
uzun sakallı kadını isticvaba baş
ladı. Meğer bu. Ingiltere sefareti 
ikinci tercümanımn biraderi İslav
ridis isminde bir Rum imiş. İkin
ci kadının, Adliye nezareti me
murlarından Üsküdarlı Mehmet 
Bey .. Üçüncü kadın Maliye neza
reti ketebesinden Hüsnü Bey .• 
Dördiincii kadın da Mehmet Be
yin uşağı olduğu anlaşıldı. 

Bu isticvap devam ederken, 
KıhcaJi mahallesinde basllanlnr da 
getirilmiş, bunlar da sorguya çe
kilmişti ... Tahkikat, üç dört gUn 

devam etti ve şu netice husule 
geldi: 

Her ne pahasına olursa olsun 
oğlunu tahta çıkarmıya karar ve-

f 
rinden olan İskalari Gırlandi is· 
mindeki Yunanlı ile gizlice sevi· 
şirJermiş. Gırlandi, Nakşı Fende, 
delicesine meftun olduğundan, 
kaç kereler Yunanistana firarı 

teklif etmiş. Gayet gözü pek, 
cür'etkflr, kurnaz elinden her şey 
gelebilen bir adammış. Nakşı 
Fent, Şevkefza kadına bu itiraf
ta bulunduktan sonra: 

- Eğer bir vesile ile.. Sanki 
ben, bir gadaba uğramışım gibi 
saraydan çıkarılırsam, bu adamla 
buluşur.. Elbette Efendimizi icla
sın bir çaresini bulurum. 

Demiş. Valde Sultan bu fikre 
çok memnun olmuş. Nakşı Fende, 
sarayda geçimsizlik ve Hakanı 
Sabık Hazıetlerine hürmetsizlik 
isnat olunmm~, guya saraydan 
kovulmuş... Knkşı Fent, Aksaray 
taraflarında hi( ev tutmuş. Beş 
on gün, hiçbir harekette bulun· 
madan, sükunetle orada otur· 
muş. Sonra giziice (Gırlandi) 

ile buluşmuş, aşk, diğer taraf
tan menfant, bu iki vücudu biri· 
birine daha sıkı bir surette bağ
lamış. iki şeytani zeka, hummalı 
bir faaliyetle çahşmıya başlamış. 

Gırlandi, büyük roller oyna
rnıya hazırlanmış. f stanbul sokak
larına beyannameler atmak, du· 
varlara yaftalar yapıştırmak gibi 
basit ve adi teşebbüslerde hiç· 
bir semere hasıl olmıyacağım 
tahmin ettiği için, işe ecnebi 
parmağı sokmayı düşünmiiş. Ta
rihi bir vak'a yaratacak bir plan 
hazırlamış .. 

Ark.ı'lt \ .H· 

=-
Londraaa Heye
can ı Bir Muhal<eme 

ıBaş t. rafı 1 i ıc i snyfada) 

sevişmiştir. B~1 genç hafı-ada bir 
iki defa sevgilisinin evine gel
mektedir. 

Va 1~'a vecesi bir lokantada 
o 

yemek yemişlet, sonra bara gi-
dip içki içrni~lcr, sabaha karşı 
eve dönmüşlerdir. Odalarına 
girer girmez İstefanın St:\:diği 
bir kız yilzüı\dcn aralarında kav

ga Laşlam:ştır. 
Bu kavga neticesinde kız yas-

tık altında bu~unan rcvelv~rini 
çıkararak genci öldürmüştlir. Öl
dür(lükten sonra pişman olmuş, 
üzerine yatarak hüngHrhüngür 
ağlamıya başlamıştır. 

ren (Şevkefza) kadın, bu emeli- Bir Mektup 
nin husulüne çare ararken, sultan Muhterem gazetenizin 14 - 6 • 
Muradın (hünkar cariyelerinden 932 tarihli nüshasımn 8 inci say• 
ve kendisinin de gözdelerinden fasının dördüncü sütununda Şelı-
Nakşı Fent ismindeki saraylı im- reminiodeki fmmmdan 105 noksan 
dadma yetişmişti.. Bu kadın ekmek müsadere edildiği yazıl· 

mışbr. Halbuki fmnımdan bir tek 
meğer; Sultan Muradın daha ekmek bile müsadere edildiği 
efendilik zamanında, Kurbağalı- vaki değildir. Binaenaleyh tashi· 
dere köşkünde, sabahlara kadar hini rica ederim. 
işinuş alemleri devam ederken, Fırıncılar Ctmiyeti Rei•I 

bu alemlerin daimi müdavim!e- = A. R~l--Z=A=== 

~Da Bugün matinelerden itibaren 4-.,. 
,,,..--------- M A J 1 K SINEMASINDA ---~ 

lamel Pqa Huretlcrlnin Moıkuva scyll!1atleri, nutuklar ve tereflerbıe 1 
yapılan muau;am kı.ııl ordu geçit reıml 

DiLENCiLER OPERASI 
Parlste 36 hafta go•tertlen bllylik film. 
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Alıp avası O d ··ren 
Yakalandı ar 

o 
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Şerirler 
Zonguldak ( Hususi ) E-

reğli şirketinin Kelebek ocağı 
amele ticretlerine ait olan 45 bin 
liranın, yolda birkaç şerir tara• 
fından bir muhafııı öldürdükten 
sonra nasıJ gaşpedildiğini tel· 
grafla bildirmiştim. 

Hadisenin tafsilitım bildiri· 
yornm: 

İşin iç yüzü, tüyler ürpertici 
zabıta romanlarına taş çıkarta
cak kadar heyecan ve facia ile 
doludur. Vak' anm tasmim ve tat· 
biki sahasında ön planda gelen, 
Dersimin Haydaranh aşiretinden 
Ali Çavuş Ereğli şirketinin eski 
ve emektar bir işçisidir. Fakat 
bundan bir müddet evvel kendi· 
sine yol verilmiştir. Bu vaziyetten 
fevkalade müteessir olan Ali 
Çavuş, derhal müessese aleyhine 
bir fazla saat davası açmış ve 
bir de vekil tutmuştur. 

Ali, kafasına yerleştirdiği bu 
muzlim işi Dersimin " Al hanlı ,, 
aşiretinden, Ebuzer, Şükrü, Ali 
ve Hüseyin ismindeki dört arka
daşına açmış ve bu beş şerir 
Kelebek ocağının para postasını 
soy~ağa karar vermişlerdir. 

işin bütün safhat ve tefenil· 
atı kararlaştırıld&ktan sonra, Ali 
hazırhklarma başlamış, bir Al· 
man mavzeri tedarik etmiş ar· 
kadaşlarma da muhtelif çapta 
tabancalar vermiştir. Ali ve ar
kadaşları şirketin eski birer işçisi· 
dirler. Ay başlarında paranın 
hangi yoldan hangi saatte ve ne 
şekilde kimlerle yollandığını pek 
iyi bilirler. Binaenaleyh bu şerirler 
vak'a günü Zonguldak - Kelebek 
.şosasının en sarp yerinde pusu 
kurmuşlardır. 

Ereğli şirketinin 45 bin lira· 
sını hamil olan iki kavaa ve iki 
tediye memurundan mürekkep 
bir heyet, saat yediye doğru yo· 
la çıkmışlar, saat dokuzda şerir· 
lerin kucağına düşmüşlerdir. 
Havd.ıtlar silahlarını 45 bin lira· 
yı t aşıyan kavasa çevirmişlerdir. 
Kavas, üzerine çevrilen namlular 
karşısında şaşalamış eli gayri· 
ihtiyari para torbasına ve taban
casına gitmiştir. Tarafeyn ara· 
smda kısa bir ateş teatisi olmuş, 
kavas: 

- Atma Alil ... 
Diye haykırdıktan sonra şerir 

herifin kurşunlarile gözünden ve 
göğsünden yaralanarak atından 
yere yuvarlanmıştır. 

- Canilerin bir kısmı yara· 
lanan kavasın yanma diğerleri 
de sahibi vurulduktan sonra sır· 
tındaki para torbalarile beraber 
başı boş orman içine koşan 
atın üzerine saldırmışlardır. Ya
ralarmdan akan bir kan gölcüğü 
içinde can çekişen ı.avalh kavas, 
can havlile mel'un herifin tü· 
fengine sarılmış lakin şerir der· 
hal bıçağını çıkararak zavallı 
bekçinin her iki elinin bilek 
şiryanlarıruj kesmiştir. Haydutlar 
bu menfur işle meşguller iken 
ilerde bulunan kava~ ve, geriden 
gelen tediye memurları iki muh· 
telif istikamete, Kelebek ve Zon· 
guldağa doğru dört nalla kaçma· 
ğa başlamışlardır. Haydutlar 45 
bin liranın kağıt olan 43 bin 
lirasını almışlar ve hendeklerden 
su arklarmdan geçerek .. Ko
kak su ,, dağlarına inmişlerdir. 
Haydutlar geceyi burada geçir .. 
dikten sonra dnayet semerele
rini aralarında paylaşmışlar ve 
herbiri bir tarafa dağılmışlardır. 

Zabıta derhal tahkikata baş· 
Jamış, karada ve denizde her 
türlü tedbiri almıştır. Fakat or· 
tada tek bir emarej bulunamamıştı. 
Yalnız maktulün "atma Ali!,. şek· 
lindeki kısa ifadesi vardır. Za
bıta tahkikata hummali bir şe
ldlde devam ederken şehirde ne 
kadar serseri, şüpheli şahıs var
sa topluyor " Ali ,, isimli kimse· 
ler üzerinde ısrarla tevakkuf 
cdiycr, bun~ı sJkı bir süzıeç· 
lca iC\·ir~y«du. Hi.iseyin çavuş 

is.11iudeki zat, Ali çavuşun vakti· 
le, " şirket bana bu işi yaptı •• 
Ah, elime bir martin geçirirsem 
ben de şirkete öyle bir iş ede· 
yim ki gazeteler de yazsın .• 
tarih te ... ,, Dediğini zabıtaya ihbar 
etti. Filhakika, zabıta, tahkikatmı 
bu yeni iz üzerine teksif edince 
Alinin ayın 31 inci günü Kelebek 
ocağında görünmüş olduğunu 
öğrendi. Zabıta artık Aliyi arıyor· 
du. Şerirler, kanla suladıkları soy· 
gunculuğu yaptıktan sonra para-
ları taksim etmişler ve neticeye 
intizaren saklı kalmayı münasip 

bulmuşlardır. Bilhassa Ali, ismi et .. 
rafında uyanan şüpheleri ve zabıta· 
nın izine diiştüğilnü anlar anlamaz 

iki yüz fişekli mavzerini omuzuna 
vurarak dağa tırmanmıştır. 

Cinayetin altıncı günü Kozlu 
sırtlarındaki fındahklarda gezi· 
nen A!i o civarda oturan "Cam· 
baz Hasan,. isminde bir gUmrük 
hammalına rastlamışlar. Ali, Cam
baz Hasam yanına çağırmış ve ona: 

- Arkadaşl Demişlir. Seni 
zengin edeceğim, dediklerimi 
yaparsan seni paraya boğarım! 

Cambaz Hasan, eli silahh, 
gözleri kanlı olan şeririn karşı· 
sında itidalini kaybetmemiş ve: 

-Emret ağa! Diyerek yanına 
yaklaşmıştır. Ali, evvela yiyecek 
istemiş sonra cinayet arkadaşı A 
hanlı Ali ve dostu .. Pamuk,,Hanımı 
buiup kendisine getirdiği takdir
de kendisini zengin edeceğini tek 
rarlamıştır. Cambaz Hasan, katile 

bütün kuvvetile emniyet telkin ettik· 
ten sonra çarşıya inmiş ve ilk işi 
zabıtaya koşmak olmuştur. 

Bu ihbar üzerine taharri me
muru Nazım ve Addullah Efen
diler haydudun saklandığı çalılığa 
ihtiyatla yaklaşmışlar ve "davran· 
ma r" ihtarile beraber tabanca· 
Jarmı herifin alnına dayamışlar· 
dır. Ali, mukavemetin fay· 
dasız olacağını anlayınca tes
lim olmuş, kıskıvrak bağlanarak 
jandarma kumnndanlığma getiril· 
miştir. Şerir herif cürmiinU itiraf 
etmiş ve arkadaşlarını da haber 
vermiştir. Zabıta hemen ogün 
canilerden Albanlı Aliyi ve dos
tu Pamuğu da ya'·rnlamıştır. 

Cani!erin soyduğu paradan, 
Pamuk Hanıınm dostu Alhanla 
Alinin hissesine düşe~ on beş bin 
lira, Pamuk kadının Üzülmezdeki 
evinin civarında gömüldüğ" 
yerden çıkarılmıştır. Elebaşıla· 
rının tevkifinden yirmi dört saat 
sonra, Şükrü ismindeki şerir de 
limancla yakalanmış ve 11 Kokak
su ,, tarafında bir taş altına sak· 
ladığı dört bin küsur lira mey
dana çıkarılmıştır. 

HaydutJardan, Ebuzer ve Hü· 
seyin diine kadar saklı kalmaya 
muvaffak olmuşlardı. 

Dün zabıta bu şerirlerin de 
saklandığı yeri haber almış ve 
bir jandarma müfrezesi ile iki sivil 
memur tevkifleriue memur dilmiş
tir. Müfreze haydutların tehassun 
ettiği yeri kuşatmış taharri me
muru Nizam ve Abdullah Efendilerı 
birdenbire şerirlerin Uzerine atıl· 
mışlardır. Cani herifler hiç rou· 
kaveınet etmeden teslim olmuş· 
lardır. Memlekette derin bir nefret 
ve istikrahla karşılanan bu kanlı 
soygunculuğun taillerini çok kısa 
bir zamanda meydana çıkarmakta 
zabıtanın gösterdiği gayret ve dir 
yet her türln sitayişin fevkindedir. 
Jandarma kumandammız Cemil ve 
Polis Müdürümüz Osman Zeki 
Beylerle bütün takip amirlerin\ 
ve zabıta memurlarımızı bu sli· 
tunlarda hararetle tebrik etmek 
. t • Ahınet 
ıs erım. 

Ankara, 15 ( A. A.) - Zoo· 
guldak Kömür Şirketine ait 43 
bin lirayı gasp ve sirkat ile ka: 
vası katleden 6 şahıstan be~ı 
yakalanmış ve paranın . 31. b_ı11 
852 lirası da istirdat edılmıştır~ 
Firarda kalan bir şeririn derdesti 
içi:ı k~t'i te Lir ~d n::117lır. 
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Prof esgonel Olalım Mz ? 

Alieddin B .. T ;ıkdirsizlik
ten Şikayetçidir.Diyor Ki: 

• 
''Şeref Bahsini Bırakıp Biraz Da İşin 

Maddi Tarafını Diişünmeliyiz.,, 
) ( Ba, tarafı ] ine · sa} fad a ) 
;rın türlü türlü im tiyazları var
b~t. Oralarda bir futbol ası ile 
r it alim arasında ade ta hiçbir 
ark yoktur. 

. Her ikisi de memleketin şe refi 
ıç~n ter döküyorlar. Mesela bir 
Vıyanalı beyne lmilel oyuncunun 
~rıninc i beynelmilelliği şerefine 
tiyafetler, türlü türlü eğlenceler 
tertip ediliyor. Ve işte o oyuncu
~r bu şerefi ihraz için çalışıyor
ar. 

Fakat bizde bunlar yok ki, .. 
Qiıim şerefimizi düşünen var mı? 
Birçok beynelmilel maçlar yapmış, 
~trnleketin, Türklüğün şerefi 
b~İn çalışmış, didinmiş, kendince 
ın bir fedakarlıklara katlanmış 

0Yuncular taltif mi gördü'? t 928 
0lirnpiyadını müteakıp bizlere 
h~rilen boykot cezası eminim ki 
ııden ziyade : ntsele ve genç 
'Porcularıımza tesir etti. 
k Şeref bahsini bir tarafa bıra-
arak biraz maddiyata doğru 

).Ürümeyi tavsiye ederim. Çünkü 
'4kırdı ile peynir gemisi yiirümez, 
derler. Acaba ben yarım profes
~Onel olsam şerefim mi, yoksa 
kulüp muhabbetim mi eksilir ? 
Yoksa me mleket şeref ve haysi
~Clini mi düşünmem ? 
~ 

·----Onun için ben, profesyonel
li ğin biran evvel kabulünde bir 
mahzur değil, fayda görüyorum. 

- Nekadar aylık verilmeli? 
- Ahvaii haz ra dolayısi le tam 

profesyonel olma k mümkün olma
dığına nazaran, yarım profc syc n-
lik için fikri ni şu şekilde hulasa 
edeyim: 

Oyuncuları derecelere ayırma-
lı, bunda ekzersiz ve maç başıaa 
her ay muayyen bir para ve r n :li. 
Kazanılan maçl arın ehemmiyetine 
göre oyuncuya mi.ikafat t a ver
meli. Hulasa onları her l:usust:ı 

kayırmalı dır. 
Birinci s nıf yarım rrd esyo-

neller her ay elli, yetmiş beş, 

yüz lira a rasında bir kazanç te
min e tmelidirler. Bittabi bunlar 
hep müesseselerde, bankalarda 
çal·şan b iri.1ci sınıf oyuncular 
içindir. Yoks .1 si psi"ri kalmış bir 
oyuncu bu para ile arzu edilen 
şekilde yaşayamaz. 

Profeı;yonelde kulüp muhab-
beti kalır mı? . 

Kuliip muhabbeti öyle 
kuvvetli bir histir ki bunu bu 
gibi maddi vasıtalar izale ede-
mez. Yeter ki idmancı ıyı aile 
terbiyesi almış ols.un. ,, 

Mekteplerin Elişleri 
Sergileri Çok Zengindir 
• •• 

la Şehrimizqeki ilkmekteplerde, talebelerin bir sene zarfında yapbk· 
ı t'ı elişlerinden birer sergi vücuda getirildiğini yazmıştık. Bu sergi· 
~tden bazılarım gezdik ve çok zengin bulduk. Talebelerimiz şayanı 
ı kkat bir gayret sarfetmek suretile çok zarif ve temiz işler yapmış· 
~tdı.r. Bu münasebetle İstanbul 44 üncn ilkmektepte vücuda getirilen 

"&'ınin bir resmini dercediyoruz. Bu meyanda ~5 ve Beyoğlu 13 üncU 
~ckt~plerin resim ve elişleri de her türlü takdirin fevkindedir.Sergiler 
t il~rıf Müdürü Haydar ve muavini l-tıfzürrahman Beyler tarafından 
~ ve dün kapanmıştır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• • ....._Size Tabiatinizi 

.. . 
Söyligelim ••• 

Bir karllmlz: Zekidir. 
1 J, •. 
\ rıııde nıu· 

F ikir ~ 38 Hasan Hllml Bey: (Fotoğrafı

f nın dcn~ini istemiyor.) Samimi ve 

U) ımldır. Ciiriiltüc.ü ve ga,•gacı 

olmak istemez, intizam ve temiz· 

] ik balı inde t itizlik gö!)terir. Ha
zan çahuk alınır. münfail ve 

ııı iinke::.ir olıır. İğbirarı devanı· 

illfuk 1 l ı o ur. 
f' ıl 'k ı.. 1 c ve 

' il(\ ' ı 
\ u İ)t>t d.l· 
fit 

1 ede<'t·k ,,.,. 
~tf' . . ~ 

c,U • • gırı~mez. 
~<l\rlıhücü \e 
ıJ· R 1<:1 derril-
ıt " 

tQ. J• ikir \C 

1.ıııuk 
tq11 a:ıa"ı nda 
· "ad ı ltı P eei \C 

ili( .. , 
~~ olur. Krndi ıı i gii ... ı eri ı · i \ ı· 
'~1 

dikkati cı· llıt>diı· i ~ö lın•tli 
l,ij lcrde Lıul uıııııaı. 

ı zdı r. lcnfaatleri ııi plııız ncf-

ine Jıa.., rı•tınt·z. 

Fotoeraf Tahlil Kuponun• 

15 inci Sayfamızda bulacakaını1. 
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' 
fs tanbul - ( 120U nıC'tre ) 18 ~rn-

rnofoıı, l!l,5 al:.turk:ı s:ız, \ t•dia 
Hız.:t Jl:rnı ın ııı iştinkilc .\jaııs 
lı;ı l11•rlı ri, f:ıat :ı) a rı. 20 .• i g-rnrı ıo fon 
ilı• uprra p:ırı al:ırı, ~1 alaturka saz, 
(JlPlkıı< l Il :ı ııııı ı ııı iı;tinıkilt' 2:! nrkPs lrn. 

B üluet f :ııı 1 rııclre ) ~fi ,arkı , 
k'ıll:-<Cri, ~0.20 ı;ı•ııfoııi . 

'1elgrad - 42!1 ıııotro ) ~0. 20 Dok· 
torun t:l\ " İ) t'),.ri, ~I oıwrad:ı· ı ııaklPn 
J:u :ılk:ı upı•r;ısı. 

Roma ı 44 I lllC'f re ) :.'l (;raıııufoıı, 
lı:ıhor, 21. ı:; mıılıtelit koıı:<ı>r. 

Prıığ (4"'8 ıııctre) rn n,.,tr:w:ul.w 
ıı:ıkil , 2:? \'i) aıı;ulaıı nak len 1U uncu 
lır) nclıııilcl kon er. 

Viyana ( .>1 7 metro ) 20, 1 O Kon-
fora11<0;, 21,50 hi r Jlcrnlolik koıneıli, 
22 oııt11H'll bı·~ ll<'lıııilel konser, Baba· 
1111 1 fi ııurıı:ır:Llı koııı:ııı koııs<'ri • .Mıı<l e
ral:ı ı:; i ... olita . 

Pt'şle ( ;-,,jO ıııetre ) ::? l :--tiitlyn<la 
lı i r lı•ıııı;il, • lıısaıı !adaları • i "ıı ı ind eki 
JI İ)'P". 

Varşova <1411 ıııı•tro) ~0,33 Hadyo 
~az. ı•fr 1. :?l harır koıı ... er, 22,~0 I.o ııı c· 
di, i:ı d,ıııs lı:n .darı. 

B eri in - l t G3:ı ıııctro) 20,~0 EJ e
lıi) at tıalıi hıri, 2 t C ,' i :,.?':ııı urkcstra~ı , 
:!:J.20 a;iy:ı t g.ııcte i :?;~,40 dan s ha· 
vaları . 

17 Haziran Cuma 
fstanbul (l:!OO ıııt•t ro)18 Gr:ı ıno forı , 

i n,.:; al :ıtıırf,:ı ıı:ız \· ı ·d i a Hiza lf.i ştiraki lc . 
,\j:tıı'l lı:tlıı • r l ,.ı i. ı::ıat :l) arı 20, ;ı gr:ı

ıııofoıı ilıı opı ra p:ırı: :ıl:ırı , :!1 alaturkn 
saz. lııl'i ' t' c ·, ııııet ll:ıııııııl:ı r ııı i şt i · 
rnkl t ril•·. ~:2 t:ıııı;-o orkı•,.fr:ısı. 

Bukreş - .mı ınetrc ) rn,40 Y<'rdi-
ııiıı 'J'raııl :11l 1 · ıır OflC'r:ı,..ı . gramofon 
vı ak l:ırı ile 

Belg rat (4~!1 ıııC'tre) 20 l.'<'k <lcn;-
lt•ri, 20 . ."ı )1 ili :-.ırp ş.ırk ı l:ır ı , 21,30 
koııı-,c•r, :?:ı l'ı .111 ız ~ıtrkıları. 

Roma 4 l l ıııctro ) ~0,50 graıııo-
foıı, 21. li ınııhtı•lit konser, :?2.:30 ko
lll f'ıli 2:~ k<ıııı;cr . 

Prağ l 4ö ıııot ro ) 20 gramofon , 
20.2.i koıı:-wr. :!ı .. ı,; k cın:ın ııo l o, 2:l 
soıı Jıulıı rlcr. 

Viyana ( fıl7 metro) Hl,15 konfe-
ran s, 2ü,3:i pi) :mo koııscr, 2 1,15 kon
ser. 2:~, 13 dans hın al:trı. 

Peşte ( 550 metre ) 19,:;;; Huda· 
peşte ınusikişiııasl:ırı ccıniyetiııin kon
seri, 21 konfC'ran". 21 ,.; opcr:ıııııı or
kestrası. 

Vartova (141 l motre) 20,1.j :\lulı· 
telif, 20,33 gazete lıaberlı'ri, ~l sc•ııfo
ni, 21,55 konferans, ~2 gazete haLPrlcı
ri 2:!,;)0 dans havaları . 

Berlln- ( 163;) metre ) 20 ~h·asııt 

haberleri, 20,4;) dokt <ıruıı taYsiy:· l ı•r i , 
21 ~Pıııirnıııis operası. 

Münir Nurettin Bey Hastalandı 

Hadyo progr:tııı ıııı ıııl:ı ı;:trşaııı ba. 
giinii l\IUııir Nun•ttin Beyin lıir koıı:scr 
v crecC'gi yaıılrnıştı. Fakat bu k ıymetli 
san' atki\rı ııuz aıısııııı ra hatsızlnndıl;;rı 

için dUıı akşam ,•adini tutamam ıştır. 
Kendi ini gel<'<'<'k ~arşaıııb:ı diıılivc-

ce~ıniıi limit cd(lriı. • 

Taşra Karilerimize .• 

Radyo l\l iicHi riycti } 'rogr~11ıı l a rı111 
bire r haftalık olar:tk tanzime ~alı~
ınak1a v e on he~ gliııe katlar ınuvaf
fak olacağııı ı ümit Nınelrtedir. Bu 
taktlirılo bir gil ıı sonraki programlar
da arasını ~iirlikn yanlışlıklar olıııı
y:ıcağı gibi, belki dört bcf gOnlfik 
ıırograıııı birden dı rcct ını>k imkanı d:ı 
buhıııa<'~ıkt ır. · 

Lindbergin Kayınvalidesi 
Nevyork 15 Liodbergin 

kayınvalidesi Mistera Morrov dün 
logiltereye hareket etmiştir. Lind· 
bergin çocuğu hadisesile alakadar 
olarak intihar eden Mis Viyolot 
Şarpenin intiharı hakkında bir 
rapor hazırlamakta olan lngilte ... 
renin Nevyork Konsolosu bu in
tihar hAdisesi hakkında Morrov 
ile bir mülakat yapmıştır. 

Konsolos Marrovun 28 hiımot· 
çisini de dinliyecektir. 

Amerikada ltlislar Çogahyor 
Nevyork 15 - Son bir ay 

zarfmda Amerikada 2534 mUeı ... 
1eae iflAI etmlftir. 

HARUNURREŞİT 
123 Yazan:* lf -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
-=ı ................... ~ ................... .. 

Onların,Bermek oğullarının nak-ı - Al, bunları; dedi; anaları-
li kabil mallarını sahipsiz ilan nın gömüldüğü yere götürJ ve .. 
etti. Bu mallar, yağma edildi. Kö· Harun nemlenen gözferinini si• 
leler, car iyeler t aksime uğrad ı lerkcn celllt, çocukları e11erinden 
ve az a lanlar çok alanlarla kav- tuttu, dışarı çıkardı. 
gaya girişti . Caferle Abbaseye H . . * 

d k k 1 b. k k··1 b. k arunürreşıt bu cinayetleri sa ı a an ır aç o e ve ır aç . . ' 
h l k k t tt.1 · · ıd·· ışledıkten sonra titiz ve hunriz 

a ayı mu aveme e ı er, o u- b" d 
Üld ··ı ır a am oldu. Abbasenin, Ca-

r u er. f . b "Jh 
Yirmi dört saat içinde Bermek erın ve 1 assa Hasanla Hüse ... 

oğullarından ve adamlarından yinin kanlı hayalleri, hayaletler,· 
bin kişi ölmüş bulunuyordu. Ha· onun yakasını bırakmıyorlardı. 
runu tahta çıkaran Yahya ile O, kanlı hatıraları yine kanla sil-
Abbasiler ülkesini yıllarca idare mek yolunu tuttu. Alevilerle 
etmiş olan oğulları dar bir zın- mücadeleye girişti. Kendi amca· 
dana konuldu. Caferin cesedi zadeleri olan Alevilerden ele 

geçirdiği prensleri ve o prenslere 
çarmıha gerildi, halka seyrettiril- hürmet gösterenleri müthiş işken-
di. Bir zamanlar onun sokaklara celere 

çarptırd ı . Yüzlerce ve 
attığı kağıtları toplayıp sarraftan binlerce adamı , gözn önUnde 
para almak için yolunu bekliyen- parça parça ettirdi. 
ler şimdi onun başsız vücudü Lakin, bir türlü maziyi unu~ 
önilnde dedikodu yapıyorlardı tamadı. Cinayetinin azabını vic-
ve Halifenin iyi bir şey yaptığını danından silemedi, küçük çocuk-
yüksek sesle konuşuyorlardı ! ları, masum yeğenlerini öldürttll· 

Fakat facia bununla bitmiyor- ğii günden tam Uç sene sonra 
du. Harun, namusuna sürülen a~ı~ buhranlar içinde "Tus,, [şim· 
lekenin bütün izlerini silmek az- dıkı Me;-het] kasabasında öldü. 
minde idi. Medineye gönderdiği Harun, büyük bir ordunun s =-! h· 
adamların avdetini bekliyordu. rayı dolduran velvelesi arasında 
Herşeyden ve berşeyden sıkıldığı çırpma çırpma can verirken Ab-
için saraydan çıkmıyordu, kimseyi basenin, Caferin, Elhasanla Elhn ... 
huzuruna kabul etmiyordu, müte- seynin mazlum hayalleri yine başı 
madiyen içiyor ve sızıyordu. ucuna gelmişlerdi ve yüzüne tü ... 

Uyandığı vakit, başını bekli- kürerek bağırıyorlardı: 
yen Mt>srura sorardı: - işte sen de ölüyorsun. Üç-

Geldiler mi? yıllık bir saltanat için mi bizi 
- Hayır. Henüz gelmediler. öldürdün"/. Dünyayı sana kalır mı 
- Öyle ise şarap getir! sandın. Yuh sana ve yuf sana!.. 

Nihayet beklenenler geldiler • - B l T T l -
ve Mesrur, müjdeyi verdi: ispanyada 

- Medineye gidenler dön- l ~ 

düler ! Kıra/ 
Harun hemen yerinden fırladı 

v~ bağırdı : J4 Lf l "' '116 ? 
- Durma, koş, onları yanı- araı ı ar zgı lV.l l • 

ma getir 1 Barsilon 15 - Katalonyanın 
Kan ve kuru köle, beş daki- eski Başkumandanı Jeneral Bar ... 

ka sonra iki çocuğu, Halifenin rera Kıral taraftarlığı fesat heyet· 
huzuruna çıkardı. Çocuklar, gü- le alikadar olmakla maznunen 
terek, ~ıçrıyarak odaya girdiler. tevkif edilmiştir. Sabık Başveki-
Yüzleri beşuş, hareketleri son lin oğlu M. Joje Antoniyo Primo 
derece sevimliydi. Oraya bir eğ· de Rivera da isticvap edilmiştir. 

d k Bundan başka ikametgahında 
lence için getiril i lerini zannedi- silahlar ve vesikaları bulunan Ba-
yorlardı. Çok güzeldiler ve melek ron dö Mora da tevkif edilmiştir. 
gibi saf görünüyorlardı. Harun, Sabık Kıralın Emllkl Hazineye 
bu güzellik ve bu saffet önünde intikal Ediyor 
haşyetle ürpermekten nefsini me- Madrit, 15 - Sabık kıralın 
nedemedi. Çocuklan yanına ça- ispanya bankasındaki nukudu, 
ğırdı. Onlar koştular, kim oldu- esham ve tahvilatı, menkul, gayri ... 

gv unu bilmedikleri Haşmetpenah menkul emvali hazineye devre ... 
dilmektedir. 

dayılarının üzerine at:ldılar. 

Halife, büyüğüne sordu: Taygarecı 
-

1i':1ııi:sa:~1 Nasıl Kurtarıldı? 
- Senin yavrum? 
- Elhüseynl 
Hüseyin, Harunun sakalını 

okşıyordu. Hasan da kolunu da
yısının boynuna dolamıştı. Harun 
bir müddet onların bu masum 
cilvelerine mümaşat gösterdi. Ço
cuklara bakarken kendi oğulla· 
rını, kızlarını hatırlamıştı. Yüre
ğinde merhamet hisseder gibi 
oluyordu. 

Likin, bu merhamet çirkin 
bir zaaf olacaktı. Üzerine sU
rüldüğüne kani olduğu ça
muru tamamen silmek için onları 
öldürtmek, hem de bir an evvel 
öldürtmek lazımdı. Bu sebeple, 
iradesini topladı: 

· - Zavallı yavrular! -dedi-
güzelliğiniz, saffetiniz, zekAnız 

beni müteessir ediyor. Allah, 
sizi fellkete sevkedenleri affet
mesin! 

Sonra Mesrura döndü: 

Londra, 15 - Bir müddet
ten beri akıbetinden haber alına ... 
mayan tayyareci Hosner, Şirk 
Şel vapuru tarafından kurtarıl ... 
mıştır. Kaptan düdük çalmış ve 
Hosner güç hal ile mukabele 
edebilmiştir. Gemi tarafından 
kurtarılan tayyareci Hosner, tay• 
yaresinin de kurtarılmasını iste ... 
dikten sonra bayılmıştır. 

Hindistanda Kargaşahklar 
Bombay, 15 - Hindistanın 

şimalişarkisinde tethiş taraftar· 
larile vuku bulan bir müsademede 
bir lngiliz zabiti ölmüştür. Tet
hişçilerden de iki kişi ölmüştür. 

Beynelmilel Bir Kaçakçı 
Kahire, 15 Uyuşturucu 

maddeler kaçakçılığı yapan bir 
çele efradı 5 sene hapse, bin 
İngiliz lirası cezayi nakliye mah· 
küm olmuştur. Mahmut Mustafa 
ismindeki kaçakçı 30 senelik 
beynelmilel bir kaçakçıdır. 
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NAKKALE 
lngiltero Hilk(hncti tarafından Gazı 

Hz. ne hediye edilen eserin tercümesi. 

Yazan : 
Ctıneral Oglander 

14 

• 
Gemi T oplarile Çanakkale lstihkim-

•• 
larını Susturacağımızı Umit Ediyorduk 

J J kiounusanide Misler Çor- 1 
çil Amiral Kardenin boğazlar - -
hakkındaki .. ojesini izah ettiği 
zaman, vaziyet bu şekilde idi. 

Hükumet tarafından bu me· 
sele tetkik edildiği zamanki ha· 
vayı nazarı dikkate almak zaru· 
reti vardır. 

o;plomasi ani ve sert bir as
keri muvaffakiyete ihtiyaç gös· I 
teri} ordu. Fransadan maada hiçbir 
yerde düşmana kuvvetli bir dar· 
be vurmak ıçın bir tek nefer 
yoktu. Halbuki Fransız cephesin· 
de düşmana sarsmak için kafi 
derecede mühimmat mevcut de
ğildi, Rusya mühimmat azlığmdan 
kıvranıyordu. Sırbistan sönmek 
tehlikesine maruzdu, Romanya 
ye Yunanistan itilaf devlet· 
leri..nc iltihaka hazır bulunu-
yor, fakat Bulgaristanın vazi
yetinden endişe ediyorlardı. Bul
garistan ise Almanyamn askeri 
muvaff akiyetlerinin tesiri altında 
günden gllne ittifak devletlerine 
temayill ediyordu. 

İşte tam bu sırada göz alda .. 
tan bi teklif karşısında bulunu
luyordu. Askeri yardıma ihtiyaç 
hissedilmeksizin yalnız donanma 
kuvvetile muazzam bir muvaffa
kiyet elde etmek mevzuu bah
soluyordu. Boğazların zaptı ve 
Alman gemilerinin batırılması, 

İstanbulda bir ihtilal ve Tür· 
kiyenin harpten çekilmesini in· 
taç edebilirdi. Bu sayede 
değH yaloız Romanya ve Yuna
nanistan, fak~t Bulgaristan ve 
İtalya bile itilaf tarafma celbe
dilebi!irdi. Bu suretle merkezi 
devletler demir bir çember içine 
alınmış olacaklardı. Tuna boyun· 
ca ilerlemek mümkün olacak ve 
Ru!'>yaya istediği mühimmat gö
türüle bilecekti. 

Gemi toplarile Çanakkale is
tihkamlarının susturulabileceği 
ümit ediliyordu. Hatta tecrübe 
muvaffakıyetsizlikle neticelense 
bile büyük zararlar tahmin edil
miyordu. Arzu edilen neticenin 
elde edilemiyeceği anlaşılırsa do
nanma derhal gerıye çekile· 
cekti. işte hükumeti bu işe 
mütemayil kılan en mühim hadi
se de bu idi. Bu sebeple Bahriye 
nezareti bu harekata tasvip etme
mekle beraber, hazırlanmıya 
karar verdi. Bahriyeye verilen 
emir şu idi: 0 Şubatta bahri bir 
taarruza hazırlanmak, Geliboluyu 
bombardıman ederek zaptetmek 
ve İstanbula varmak. ,, 

içtima biter bitmez Mister 
Çorçil Lort Fisher vasıtasile 
Bahriye Erkanı Harbiyesine bir 
emir göndererek, Hi.ikumetin Ça
nakkale teşebbiisi.ine mühim ve 
müstacel bir iş nazarile baktığını 
ve alınması lazımgelen hazırlık 

tedbirlerini bildiriyordu. Bahriye 
Erkanı Harbi azasından biri 
Amiral Kardenin teklifini tahlil 
c~ecek ve gemilerin karşılaşaeağı 
'topların cinsini tayin edecekti. 
Emirnamede " mesele halledil
miştir. Yapılacal< şey sadece kul
lanılması lazımgelen kuvvetin ta· 
yininden ibarettir. ,, deniliyordu. 

ı 5 kanunusanide Amiral Kar-

BUyUk Harbin bizim cephelerdeki manzaralar1ndan 

göre tertibatına likmal etmeliydi, 19 kAnunusanide Gran Dük 
bücum ne kadar erken başlarsa Nikolaya, vadedilen nümayişten 
o kadar iyiydi, filoya Kuin Eliza- maada, boğazlara taarruz edile· 
bet zırhhsı da ilave edilecekti; ceği de bildirildi. Rusyanın da 

Birkaç gün sonra, hükumetin Karadenizden Boğazlara karadan 
muvafakatile, Bahriye Nezareti ve denizden hücum etmek sure-
Fransaya Amiral Kordenin pli- h 
mm bildirdi ve taarruzun 15 şu· tile yardım edeceği ümidi iz ar 
batta başlaması muhtemel oldu- olundu. Yalnız bu taarruzun Ça-
ğunu ilave elti. Fransa Hükü· nakkalede ilk harict istihkamların 
meli bir filo ile bu teşebbüse sükutundan sonra yapılması ve 
yardım etmeyi vadetti, bütün bir muvaffakıyetsizlik halinde bUs· 
müttefik donanmalarının Amiral bütün fena bir netice ile karşı· 
Karden kumandasında bulunaca· laşılmaması muvafık görülüyordu. 
ğı da kabul olundu. [ Arka~ı Yar 1 
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komiser ile Karşı Karşıya - Bereket Versin Bizim Meşhur Hüviyet Varakasına • 
Komiser Sizden Yardım Bekler Mi ? - Manzana Arkadaşını Tebrik Ediyor 

Ortağım: 
· - Ne oluyoruz? diye S'>rdu. 
Yoksa otelde yangın mı çıktı? ' 
Doğrusu bir bu eksikti. Cevap 
•erecek vakit balamadım. J ı
bın ilzerine bir yumruk indi, ay m 
tanıanda da sert bir sesin: 

- Kanun namına açınızl diye 
bağırdığı işitildi. 

Ayaktayd.k, hafif sesle konu
luyorduk. Tehlike başgösterince 
aramızda ihtilaf kalmamıştı, bir
leşmiştik. Kardeşçe yekdiğerimi
lin elini sıkıyorduk. 

Arkaşım kulağıma: 

- Albion oteli meselesinin 
lleticesidir, diye seslendi. Hali
lrıiz haraptır. Hemen elması yut
lllıya bakınız! 

Doğrusu bu Manzana pek 
llcılsız bir adamdı. 160 kırat 
•ğırlığında bir taş parçası bir 
~iraz çekerdeği gibi yutulabilir 
lbi? 

Dışardan o kalın ses yine 
tekrar elti: 

- Kanun namına açınız! 
Derhal karar vermek lazımdı. 

l.tanzanaya vaziyeti ağırlaştırıyo
tuz, açalım, dedim. Maama'ih 
ben bu cümleyi söylerken kapı 
fİddetli bir tazyi~ altında büyük 
Lir çabrdı ile arkasına kadar 
dayandı ve içeriye dört kişi 
tirdi. Bunlardan birisinin elinde 
bir lamba vardı. Arkalarında da 
~İr sıra üniformalı polis memuru 
\\rüuüyordu. lçeriy giren sivil 
llıemurlard&n bir kısmı, üç renkli 
kuşağından anlaşıldığı üzere ı-olis 
~<>miseri idi. Kısa boylu bir adam
dı: 

. - Ah, ah! diye sövl~ndi. ~şte
~ıze yüzlerini göstermek ıstemıyen 
•ki çapkın! ( Brendi ) lambayı 
l\ıt bakalım, vesikalarını gözden 
ieçirmek lazım! 

Bu defa son kozumu oynıya-
tağımı anlıyarak soğuk kaolıhğı
lllı topladım. 

1 
. - Efendiler, ne de aceleci 

llıışsiniz J diye bağırdım. lnsa
~~ giyinecek kadar bile va
<ıt bırakmıyorsunuz! Kağıtları· 
~ızı görmek istemiştiniz de
tı mi? Baş üstüne, gösterelim! 

e cebimden okoyucularımın ta
tlıdıkları emniyeti umumiye mc
~Urlarına mahsus hüvıyet vara
asını çıkararak uzattım. 

oL Polis komiseri yüksek sesle 
~du: 

l\ - Fransa polis müdiriyeti .. 
ltı?);nıir Bonöy, sivil taharri l t • 

ıseri •• 
~~ Bu hüviyet varakasının bırak
tt!Rı tesir beklediğime tamamen 
Uvafık zuhur etti. 

h- l<ısa boylu komiser gürültülü 
b'.I' kahkaha kopardı ve liinbali 
ır hareketle omuzuma vurarak: 

~d - Mösyö Kazmir Bonöy, GİZ 
d den latifeci bir adammışsınız, 
tlitdi. Maanıafih müsaade cdersc
Ue~. söyliyeyim: Latifeyi biraz 
ltı l'~e götürdünüz. Kapınızı kır
ltı ;:ı .lığımızı beklemiye lüzum var 

1 •di? 
t~ ._ Temin ederim ki ilk ih
b:~ işitmedik, diye cevap verdim. 
~<>tJ Şet}j yorulmuştuk, horlıya 

'Ya uyuyorduk! 
~. Bonöy: 

lijt k Zannederim ki lngilizlikJe 
~U ctr~betiniz olacak! Şiveni~deo 

dıye sordum. 
...... Ben mi? Hayırl cevabım 

verdim. Aslen F ransızım, hem 
de katıksız cinsinden! Fakat 
uzun müddet İngilterede yaşadım, 
maliim ya lngiliz şivesi çabuk 
sirayet eder, bir defa da etti 
mi bir tiirlü kaybolmaz! Tıpkı 
bizim cenup vilayetleri halkının 
şivesi gibidir. 

-Filhakika öyle! Peki (Ruan)a 
mühim bir iş için mi geldiniz? 

- Evet, milyonluk bir iş 
mevzubahstırf 

- Şüphesiz Hnvr bankası 
şubesinin soyulması olacak! 

- Hayır, daha mühim! 
- Vay canına! Yeni bir ip 

ucu buldunuz mu bari? 
- Evet, clündenberil Zanne

diyorum ki yarın takip ettiğim 
u müşteri ,, lerin yakalarına ya
pışmr k kabil olacaktır. 

- Mükemmeli Acaba müşte
rileriniz hangi mahallede otur
maktadırlar, anlıya bilir miyim? 

- Zannediyorum bu semHel 

- işte buna memnun oldum! 
Şu halde herifleri benim daireme 
getireceksiniz demektir? Hemen 
gazetecilere haber vereyim. Mr
him bir iş çıkmadığından şikayet 
edip duruyorlardı, memnun olsun
lar. Size şimdiden muvaffakıyet 
temenni ederimi icabında bir 
telefon haberi ile beni de çağı· 
rabilirsiniz. Knrakolum yamba· 

f şınızda Sen Hiler meydanındadır. 
- Vadedcrim. Telefon nu· 

maranız kaçtır? 
- Beşinci daire, l 231 Bu işte 

size yardımım dokunur görünme
sine ehemmiyet vermezsiniz yal 
Bittabi bütün §eref sizindir, fakat 
ne de olsa bana da birkaç zerre 
sıçrar ve bu münasebetle bir müd· 
dettenberi mütemadiyen aleyhim· 
de yazmakta olan "Ruan bekçisi,, 
adını taşıyan gazete dilini tut· 
mıya mecbur olur! 

Komiser bu son cHmleleri 
yarım sesle ve riyakar bir 

·tavırla söylüyordu. Önüne çık· 
tığını zannettiği fırsata bir 
tahlisiye simidi gibi yapışıyordu. 
Bana kartvizitini verdi : 

- inşallah birkaç saat sonra 
konuşuruz, dedi, şimdiki halde 
teftişe devam etmek mel'.huri
yetindeyim. Ansızın müdüriyetten 
bir emir aldım. Mıntakamın bü
tün şüpheli otellerini gezeceğim. 
Anlaşılan diğer arkadaşlarım da 

kendi mıntakalarında ayni iş 
ile meşguldürler. 

Maksat hiç şüphesiz dünkü 
hAdiseyi çıkarmış olanları yaka
lamaktır. Fakat bu arada sizin 
müşterilerin de ele geçmesi ihti
mali yok değildir. Açık 11öyliye
yim: Böyle bir şey olursa fena 
halde canım sıkılır! 

(Arkası ur) 

Niçin Sizin de Güzel 
., . · Ol ? Hr v nız asın ••• 

Türkiye İş Bankası 

Sayfa J 5 

Ma atyada Güzel Bir Pa k 
Vücude Getir·,ldi 

Malatya parkından bir kUşe 

Malatya ( Hususi ) - Şehri- ı necek hiçbir yeri yokken, bugUn 
miz yakın z.am~na kadar Y?l~u.z himmet erbabının yardımlarile 
ve ışıks~z hır vılayet mer~e~ı ıdı. yirmi beş dönüm genişliğinde bir 

Bugün Malatyanın bu ıkı mil· park yapbnlmış bulunuyor. 
him ihtiyacı tatmin edildikten Bu büyük bahçede her nevi 
başka bir de park vücude ge- · k ı v ı f k. ı· h 
t . ·ıd· E l h lk t v 1 çıçe , güze agaç ar, ıs ıye ı a• 
ırı ı. vve ce a ın o urup eg e- 1 h Ik t • t' h ti vuz ar, a m o urup ıs ıra a 
Fotoğraf J'ahlili Kuponu iç.in kanapeler mevcuttur. 

Ta.bi:ı.tiniıi öğrenmek istiyorsa.nıı 
fotoğr:ı.fınııı 5 adet kupon ilo bir
likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 

Şimdi hergün bu bahçe kil· 
çük, büyük bütnn vatandaşların 

güzel bir istirahat yeridir. tAhiJir vo iade edilmez. 

lsim, meslek 
veya s:ı.n'at? 

Hnngi suallerin 
cevabı? 

Fotoğraf intişar 

edecek mi ? 

Sel<iz Günde DevriAleın 

Fotoğrafın klişesi 30 kuru~luk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

Amerikanın askeri tayyareci
lerinden Bennet Griffin ile mülA· 
zim Jems Mattern tayyare ile 
devriiJem seyahatine çıkmıya 
hazırlanmaktadırlar. Tayyareciler 
bu seyahati 8 günden daha az bir 
zamanda ikmal ederek rekor kı· 
racaklarını ümit etmektedirler. 

.... Afyonkarahisar Madensuyu 4 

Böbrek, 
Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazannızşlır. 

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

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 

Eskizapliye 
caddesi No. 20 C 

iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

üyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 
11 temmuz 1932 

e 

a 
Lira 

ve 
"' 

r. 
Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralık ikranzigeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 



BU MİKROP SAÇICI 
SİNEKLERİ 

ÖLDÜRÜNÜZ! 

Çöp teneke terinde , heli\larda vo sair - mur· 
dar mahallerde topladığı muhlik mikroplarla, 
ılnek size hastalık 1. ve ölUm getirebilir ı 
Tüylü vücudu vasıtasile, tifo, verem, iskar· 
lalin, çocuk ishali . ve bir çok hastalıklar 

daha nakleder. 

Sinek , sivrisinek vo bilcümle haşaratı 
sür'atle vo kat'ı surette öldürmek için en 
emin vasıta, bUtun dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sa;ı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

ayet mühürlü t:eneke .. üzerindc bu resim 

mevcut deQllse aldığınız mal FLiT de§lldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul. Galata Voyvoda han 

• 
Gül 

Yapraklarının 
• •• 

cazıp ve goz 
kamaştırıcı 

• • 
rengını 

Simon Kremi pudrası 

ve sabununu muntazaman 
fstimaliJe temin edebilirtıi· 

niz ki bu suretle cildin te• 
mi:ılenmesini yumuşatması 
ve bulenmesi gibi;{iç mak· 
ıadın husulüne vardım eder. 

1 
(KREM SlMON) 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

• 
S A T E ..-::mtıi 

lstanbul 6 ıncı hukuk mah-
kemesinden: 

.' 

.'.\luvhiue llanııııın kocası Şchzade

haşm<la Kemalpaşa rnah:ı.llcsindc Genç· 
Ulrk c:ı<ldPsiııdo 35 No. Iı doktor Sa
lih Milnir Beyin hanesinde Emkin vo 
halen ikametgahı meçhul bulunan 
Hüı:ıeyin Efendi aleyhino ilrnmo olu· 
nan hoş:ıııma da,·asının gıyaben icrn 
kılınan ınuh:ıkemcshıdo rnurnailoyhinıa

nın boşanmalarına karar verilmiş ve 
bu baptaki 28,ü 932 tarihli ilamın bir 
nilshası ıııalıkcmo divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan tarihi il!lndan 
itibaren Lir ay zarfında ilumı ıncz

kfıro itirnı edilmcdi~i tnkclirdo muamo
loyi lrnııuııiyo ifa edileceği ilan olunur. 

HAFIZ BÜRHAN Bey ve 
MEDiHA SÜZAN Hanımın 

No. 18732 
Hicaz şarkı : Hicranı elem. 
Hicaz gazel : Hep dinleyerek akşam. 

No. 18733 
Kürdili şarkı : Son değilmidin bana gönül '\"Orcıı. 
Acem kUrdi şarkı: Kement olmuştu zülfün. 

., ........ ......,,...,..,.-.. COLUMBIA PLAKLARINDA ÇIKMIŞTIR. 

arülfünun Emanetinden: 
Tıp Fakültesi Müderrislerinden Kemal Cenap Bey tarafmdaD 

( Tilrkçede beynelmilel fenni tabirlerle ilmi ıstılahlar meselesi ) 
hakkında 16 haziran 932 perşembe günü saat 16 buçukta DarOI· 
filnun Merkez binasındaki konferans salonunda umuma mahsus bir 
konferans verileceği ilin olunur. 

SÜADİYE PLAJI 
lstanbul'un yegane sayflyesldlr. 

llı•rgilıı orkestra ,.e caz, pazar, cuma zonı;iıı varyoto numaraları vardır. 
Pcr!}eıu be, cuma, pazar akşam !arı goco sııat 2:3,5 da Su:ıdiyeden Kadıkö
yilno uğra.yarak lstanbul'a vapur vardır. Dilhuliye yok. Meşrubat pa.zat' 
ı~umıı. 50 sa1r günlerde 25 bahçecle 15 kuruştur. Banyo localar dahil 25 

v 

Elde 

~ aboııman 15 kuruştur. 

REM 
Göı;riisleri zayıf olanlardaki ö.ksürOklere biiyOk 

ehommiyet vermelidir. KATRAN HAKICT EKR:EBıf 
tehlikenin örıflno goçor. 30 senelik tocrube' 

Yeni ve Mükemmel 

Kamusu Fransevi 
Müellifi : Hasan Bedreddin 

bulunan Fransızca kamuslarm en mükemmelidir. BugünUn 
ihtiyaçları nazan dikkate alınarak yazılmıştır. 
50,000 kelime • 1500 ayla • GUzel bir cllt 

flatl 250 kuruştur. 

caddesi Türk Neşriyat Yurdudur• 

ME ANET 
MÜKEMMELİYET 

EHVENİY 

Eskişehirde 
Dr. Süleyman Sırrı 

Hamamlar caddesindeki muayene". 
lıanosinde iç hastalıklarım liergflt\ 

kabul ve tedavi eder . 

.tfaıis Jsveç ç.-:Iiginden mamul Hakiki Radium tıraş bıçaklarımız son sistem n1at{!Ot=1ede fauı.u.a

mızda yapılmakta olup ecnebi bıçaklarından katbekat üstün ve ehven olduğundan tekmil Türkiye'de 
rağbet kazanarak mevki tutulmuştur. iddiamızın doğru olduğunu tasdik etmek için bir tecrübe kafidir. 
Tasarrufa riayet etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. Her yerde arayınız. Tel: B. O. 2878. 

lstanbul Aslly Mahkemesi 
3 Uncu Hukuk Dairesinden : 

Tadam Vidanıu zevci Nesim Efen
di alcıyhino terk scbobile ikame oylo
diı;ri boşanma da.va ınd:ı. deliller dinlen· 
miş 'o vesaik ibraz ve dava hüküm 
derecesine gelmiş vo mahkeme !) 'feın

muz 932 saat 14 do bırakılmıştı Hukuk 
Usul muhnkcmclC1ri kanununun 40G ıncı 
nı. hlesino tevfikan beş giin zarfında 

itiraz 'o n.ksi tnkclirclo gıyabında hü
klun vcrilecegi ilan olunur. 

y 
Mesiresinde : Her Cuma ve 

pazar günleri 

Hafız Bürhan Bey 
Saz heyeti icrayı ahenk 

etmektedir. 

r. AUL 
Dahiliye Miitehassısı 

Paıardıın maada htrgUn I • 4 Tel ı 22174 
Bıılııt Hııır ç:ıvuş Rlfatefendl ı;;oltnk: 9 

• 

ESİ 

• 
1 

• • 
iM 1 • 

1 

1 .. hen e ran yor':::::ı:::ı_.~~:a:~:u:ı::B:eı:e=d-i:ye:s:i:l:li:n:la:n::::~*~~ 
Cam kumunun şartnamesine göre ihracı ve bir fabrika tesisi 

1 1 

1s1 
Adana elediye Riyasetinden: 

Adana Belediyesi fen heyetinde münhal bir şehir mühendisliği 
mevcuttur. Talip olanlar, diploma ve resmi evraklarının suretlerini 
birer adet fotoğraflarile birlikte Belediye Riyasetine göndermelidirler. 

için talip zuhiir etmiştir. Başkaca talip olanların şartnameyi Bele
diye Levazım Mildürlnğünden alarak mündericatına göre haziranin 
23 ilncü perşembo gUnU saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaatleri. 

Karacabey 
Harası Müdürlüğünden: 
Hara arazisi dahilinde merket 

ve ismet Paşa mevkilerine ait 
iki kısım tarlaların icarları ayrı 
ayrı ve kapalı zarf usuJile mU
zayedeye vazedilmiştir. Taliple
rin ihale günü olan 23 haziran 
932 perşembe günü saat on 
dörtt\! Hara merkezinde hazıt 

bulunmaları ve şeraiti anlamak 
istiyenlerin Hara Müdüriyetine 
müracaatleri. - / 

Dr. A. Emanuelidi9 
Zührevi hastalıklar muayenehaneti 

Sirkeci : Trabzon oteli yanmd .. 

Yevmt, Siyast, Havadis ve Ual" 
gazetesi 

ıdare: lstanbul: Eski Zaptiye 
Çatalçeşme sokağı 25 

Telofon lstanbul • 20203 

Posta kutusu: İstanbul· 711 

Telgraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE Ecnebi 

~ 
1400 Kr. 1 Sene 2700 J{t. 

750 ,. G Ay 1400 
, 

400 ,. s ,. 800 • 
150 ,. 1 300 • • 

Gelen evrak geri vorllmoz. 

llt\nlardan mes'uliyet nlınIJl31 
ıu1' için mektuplara 6 kurut 

Pul ilAvcs! lAzımdır. 

dPğiştirilme!ll ( 20) kurufttıt· 

Son Poshı Nlatbaası=--

5 l. R•I'' Sahipleri: Ali l.krem, e ıın 
Netriyat MüdClrııi Halil LOtfi 


