
Sene 2 - No: 683 Yau itleri telefenuı lataabal - 20203 - PAZARTESi - 20 Huiran um ld.,.. lflert telefoa111 lataa.... - I0203 

Yunanlllarm Sellnlk muhtelltll• Galatasaray - Fener muhteltU dUn ikinci maçını yaptı. Maç lehl· 
hllze olarak ( 1 - O ) gibi hafif ve zayıf bir farkla bitti. MU-baka tafslllhnı IQtfen 9 uncu sayfa· 
hUzda okuyunuz. Resimde maçtan heyecanh bir an ile bir kısım seylrcllerl gUrUyorsunuz. 

{ Profesyonel • Olalım Mı ? 

lstanbul Mıntakası Reisi 
Orhan Bey Diyor Ki: 

Bizim İçin Profesyonellik Mevsimsizdi~ 
Fayda Yerine Zarar Verir 

Şeker, Kahve Hakkındaki r TIMURLENK" 

TOrkiye Umumi Spor Kongreıl 
bugnn Ankarada ilk içtimaını 
yapacak. Bu kongrenin milnakqa 
mevzularından en mllhimr&i, biç 
tUphesiz profeayone!lik ve ama• 
törlOk meselesidir. Spor idareci
leri ekseriyetle profesyonelliğin 
kabulüne taraftar bulunuyorlar ve 
diyorlar ki: "Kuvvetli bir millt ta
kım için profesyonellik mutlaka 
llzimdır. " Fakat bu arada yine 
idarecilerden profesyonelliğin a • 
leyhinde olanlar da yok değif. 
dir. Bu arada İstanbul Mıntakua 
Reisi Orhan Beyin de ismini zik· 

Karar Tatbik Mevkiinde 1 Tarihin kaydettlll 
adamların en 

bUyUklerlnd•ndlr. 

Bu İki Madde Yerine Mutlaka Türk 
Lazımdır Malı ihraç Etinek 

Şeker ve kahve hakkında 
ıerbest ithal kararı verildiğini 
•vvelce yaşmıştık. Bu karar bir
kaç giln sonra tatbik mevkiine 
geçecektir. Ancak karann ne 
tekilde tatbik edileceği alAkadar 
tacirler arasında terddlldU mucip 
olrnuıhar. 

Mesele hakkında etrafla ma· 
46mal almak maksadile Gnmrllk 
\'e inhisarlar Vekileti Müstetarı 
Adil Beye telefonla mftracaat 
ettik. Adil Bey bu hususta bizi 
tenvir etti ve şu izahatı verdi: 

- "l Temmuz tarihinden itiba· 
ten kahve ve teker ithali serbesttir 
'te A listesine konmuştur. Aneak 
lthal edilecek teker ve kahn 
ltıukabilinde ve muadil kıymette 
lllenıleket mahsulatı ve bilhaasa 
l'ürk tütünü ihracı şarttır. 

Bu muamelenin nasıl tatbik olu-
1\acağı ayrıca ilin edilecektir. Mu. 
•rnelenin tatbik ,ekline dair henUı 
tebligat vaki o)mamıttır. 

Kontenjanın kifayebizliğinden do· 
~ 

1 

Muele naıuunda ıı.anat nrea 
MUstefar Adll Bey 

layı haziran nihayetinde wnmrGklerde 
kalacak teker Ye kahve miktarlan 
timdiden gilmrüklerden soruldu. 
Bunlar için ayrı bir hilküm konul· 
maaı iktiza edecektir. Bunların b .. 
dellerinin kıımen veya tamamen 
verilmit olup olmamaaı bu noktayı 
alakadar etmez.,, 

Ölüleri Yakma Taraf -
tarları Faaliyete Geçiyor 
Şimdiden 1400 Kişi Müracaat Etti 

Kirnyaker Nu· 
rtttin Münşi ve 
'1üderris Salih 
Pdurat Beylerle, 
bir kısım arka· 
da!Jları tarafın· 
dan " Ö l ü leri 
'yakma Cemiyeti,, 
"•mile bir cemi· 
)et teşkili için 
Çalışıldığını ev· 
~tice yazmıştık. 
r ~ni öğrendiği· 
llıııe göre, ce .. 
tıı. 1Yetin resmen 
lttekk"l" · · h ~ u u ıçın 

tur. Ôlll yakma 
fınnı için Mısırla 
bir hamm tara· 
fından bir arsa 
hediye edimiıtir. 

Fırın Müski· 
rat lnhisarının 
Şitli haricindeki 
likör fabrikasının 
yanında yapıla· 
caktır.1 

Bu yaz niha· 
yetinde cemiyet 
resmen teşek~nl 
etmiş ve faali· 
yete geçmiş ola· 
caktır. Söylendi· 

llkurnete müra· ta ğine göre, cemi· 
li llt edilmiştir. yet idare heyeti 
d'tnüz aza kay- ... ~sliğine Nurel· 
~?le başlanma- tin Milnıl ve 
, •ttır. Fakat Nurettin MUn•I Bey umumi kitipliği· 
ı.: kaydi için mOracaat eden· ı ne de Salih Murat Beylerin ge-

n •dedi ( 1400) kifiyi bulmu.- tirileceii tahmin edilmektedir. 

M 
u TIMURLENK 

lsk~nder, Atild, Na· R poleon ve Cengizden 
L da~üthiştir 

E Pek Yakında 
N Son Posta 
K Sütunlarında 

Suriyenin Yeni 
Cümhur Reisi 
Fransız mandası altmda bulu· 

nan Suriyenin meb'usan intihaba
tı bitmif ve 
yeni mecliı 

teıekldll et
miıtir. Mecliı 

riyasetine Sup
hl Bereklt 
Beyin ve Su
riye CUmburl· 
yeti Reisliğine 
de Mehmet 
Ali Beyin in
tihap edildiği· 
ni yazmıthk • Menrneı AH Bey 
Yeni Suriye COmhur Reiıi Meh
met Ali Bey Abdlilhamidin ikinci 
mabeyincisi izzet Paşa Holo'nun 
oğludur. 1908 ilAnı hllrriyetinde 
Mehmet Ali Bey Osmanlı Devle-
tinin Vaşington ıefirl idi. Hilrri
yetin ilinı llı:erine Amerikadaki 
vazifesi nihayet bulunca babası 
izzet Paıa ile beraber Fransada 
Nis şehrine çekilmiştL Mehmet 
Ali Bey mütarekeye kadar Niıte 
oturmuş, sonra Şama gitmiı vo 
Suriye Maliye Nazın olmuştur. 
Mehmet Ali Bey orta tahsilini 
burada yapmıf, Fransada da hu
kuk tahsil etmiştir. Kendiıi 61 
yaşındadır. 

Eli Bıçakh Kadm 
Bostanbaşında oturan lclil 

Hanım isminde bir kadın, ayni 
evde oturan Emine Hanımı bı· 
çakla yaralamıştır. 

Hudut Haricine 
Birkaç gUn evvel bir sandal 

ilo gizlice şehrimize gelen 7 
Bulgar ve bir kadın hudut harl· 
cine Ç1karllacaklardar. 

rede biliriz. 

Orhan Bey bu mllblm mevzu 
üzerinde konuşurken bize fikir
lerini şöyle anlattı: 

11
- Ben profesyonelliğe kat'iy· 

yen taraftar değilim. Bugiln için 
profesyonellik mevsimsizdir. Ayni 
zamanda tatbik kabiliyetinden de 
mahrumdur. Hatta diyebilirim ki, 
gençlerimizde henüz spor terbi· 

Orhan Bey 

yeıl tam manasilo teıekkttl e~ 

mediği için profeıyonellilc Wze 
mazarrat verir. 

Profesyonellik iki ıekilde 
olabilir: 

1 - Birkaı kultıblln profea
yonel olmuı. 

2 - Yalnız milli takımın pro-

(Denmı 8 inci aa1fadaı) 

lspartada Dün Bir aı.ı 

Karan infaz Edildi 
~--------·~--~~-

Isparta 19 (Huıuai) - Bir mliddet evvel Uluborluda bir talebeyi 
15 lira parası için öldllrmekle maznun llıkkUp kaynnden Bakinin 
muhakemesi bitmişti. Maznun genç talebeyi öldilrdilkten sonra cese
dini param parça ederek sazlıklara saklamışb. 

Bu tDyler Orpertici cinayetin faili olan Baki idam cezasına mahkOm 
olmuı ve karar tasdik edildiği için idam hilkmn bü sabah infu 
ediJmjıtir. idam mahkamu asılırken iradesini kaybetmit bir vaziyette 
idi. Sehpaya yaklaştığı zaman: 11 Beni çabuk aaınl" diye mırıldanmıştır. 

LQtfl 

Beyoğlunda Otomatik Telefon 
• 

Beş Yüz Telefon Mükile
me Memuru işsiz Kalıyor 

Ô nli mllz de ki 
ki nu nu sa ni ni n 
birinden itibaren 
Beyoğlu ve Ka· 
dıkay ıebekele-
rinin telefon tı• 
ıiaab da, l.tan• 
bul ıebekesl 
gibi otomatik 
olacaktır. Tele
fon Şirketinin 
bu iı için Avru• 
paya ısmarladığı 
malzemeler den 
bir kısmı şehri· 
mize gelmiştir. 

Beyoğlu telefon· 
MUklleme memurları lf bafında 

larının otomatik tesisatı ikmal 
edilmiş, Kadıköy tesisatına 

başlanmıştır. Bu şebekedeki 
tesisat yaz mevsimi nihayetine 
kadar tamamlanacaktır. 

Fakat önilmllzdeld Kinunu
anldı bu. ıki pbokede de oto-

matik mUkileme bqladıktan 
sonra elyevm tirkette çalııan 
beş yllz kadar milklleme memu
resine ihtiyaç kalmıyacaktır. sa,. 
lendiğino g6re tirket bunlara, 
çalıtbklan mllddet niıbetincle 
ikramiye verecektir. 



esı 

~to~obil Kazala- •~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~• 
rına Karşı H A M A l l 1 K K F 1 .. .. 

Otomobil kazaları &On gOnler- apanan ransız u s K u o A R o A 
de yine çoğaldı. Bu kazalarda B k } 
kabahatli taraf hanaiıidir. Ezen -- 30 a arJ 
mi, ezilen mi? Bu buıusta Kırk Münha 'e 111 l .. d.. .. 
halkımızın mütaıealarını yazı- ıı Kredi Liyone Ve Bank ır.1a mu urune 
yoruz: 400 'LI [ • Nacı Bey - Hırkal,ulf Akaeki mahalle 5- nama Jeneral Kapandılar T.şten El 

-Son günlerde otomobil kaza- I..~ 
ları pek faşlalaştı. Bu kazalara Tal ip oldu larından bir kısmı, buradaki faa• c kt . •t1 J.. 
nihayet vermek için ne yapmak liyetlerini tatile karar vermişler ve e lT l Ul 
IAzımsa yapılmalıdır. Ben bu ka- Belediye İktısat Müdürlüğü bu kararı son birkaç gün içinde 
zaların ıebeplerini şoförlerin hızlı dört aydanberi hamalların nakil b'k 1 d koşmaların da buluyorum. Bence tat ı etmiş er ir. Bu bankalann 

f 
ve tayin işlerile meşgul olmuyor- ba""nda "Kredı· Lı·yone ı·smı·nd--

otomobillerin azla koşmalarına r~ " "-h' ı k B du. Bu müddet zarfında muhtelif ki Fransız Bankasile yine bir 
ıç üz.um yo tur. Clediye bugün k Fransız müessesesı· olan "Bank 

mntat olan sürati biraz daha is elelerde açılan 40 münhal 
indirmeli ve bunları da adam akıl- hamallık ıçın Belediyeye 400 Jeneral pur Komers ·etranje,, Ban-
lı bir kontroldan geçirerek ceza· müracaat vaki olmuştur. kası gelmektedir. Kredi Liyone 
Jarmı vermelidir. Başka çare yok. H B 1 d. d Bankasının şehrimizdeki merkezi ergün e e ıyenin önün e • Galatada bulunuyordu.Ayrıca Mah-

All Bey"Bey:ıztt Koska tram\•ny caddeıt17 bir hamal kalabalığı toplanmak- mutpaşada da küçük bir şubesi 
- Hemen hergün gazetelerde tadır. Bu hamalların hemen d B B 

bir iki otomobil kazası okumıya var ır. u anka 808 milyon 
hepsi birinci sınıf iskelelere talip frank sermaye ı'l t kk" l t • başladık. Belediyenin bütün ta- e eşe u e mış-

kayyüdatına rağmen şoförler şe- olduklarından, buralarda da mün· tir. Diğer Fransız Bankası ise 
bir içinde süratli gitmekten vaz- hal bulunmadığından tayin mua- memleketimizde 15 milyon Frank 
geçmediler. Kazalarda ezilenlerin melesi yapılamamaktadır. Beledi- sermaye ile iş görüyordu. Bu iki 
birçokları da çocuklardır. Şimdi ye f ktısat Müdürlüğü hamalların Banka şimdi taınamen kapanmış 
mekteplerin tatil zamanıdır. Bu tehacümünden kurtulmak için ve memurları tasfiye edilmiştir. 
kazalarda anaların da büyük te· münhal iskeleleri hamallar Cemi- Diğer taraftan yine bir Fran-
ıiri oluyor. Çocuklannı sokaklara yetine bildirmiştir. Okuma yazma sız müessesesi olan"Memaliki Şar-
bırakıyorlar. « bilmiyenler hamal tayin edilmiye- ldye,, Bankası da Anadoluda bu-

Nusret H. - Saraçlahak mahalleıl lbrn- ceklerdir. lunan şubelerinden en mühimleri-
lılmpaşa ıokak ı - Hamallarda sınıf ve terfi ni kapamış ve İstanbul merkezinin 

- Bir addamın aŞdı fçıkacağına esasını kabul eden yeni talimat- işlerini de azaltmıya karar vermiş-
canı çıksın erler. o örlerin de h .. k . d k tir. Bundan başka "Bank Franko,, 
adı çıkmıştır. Hataları olmuyor name enuz omısyon an çı -
değil. Fakat birçok kazalarda da mıştır. ismindeki Fransız mali müessese-
balkın ve hele ana, babalarin da A kk b si de muamelelerini bir hayli azalt-
ihmalleri affedilir gibi değildir. ya a 1 mıştır. 
Sabahleyin bizim evin önünde Alakadar makamlar nezdinde 
tamam 30-40 çocuk toplanmış. Kooperatif Sağlam Ayak- bu hususta izahat istedi'<. Bize 
Hem kom~unun eriklerine taş kabı Yaphracak verilen malumata göre, hu vazi-
yağdırıyorlar, hem de tam yetin en mühim sebebi, tacirlerin 
yolun ortasına oturup toz toprak Ayakkabıcılar kooperatifi ya- ve balkın son seneler içinde daha 
oynuyorlar. Bunların içinde 3 - 4 kında tekrar faaliyete başlıyarak ziyade Milli Bankalara teveccüh 
yaşındakiler de pek çok. Bir etmesidir. 
kaza olsa şoförü muahaze bir sahş şubesi açacaktır. Sabş Haber aldığımıza göre İstanbul 
ederler. Sonra halkımız ha- şubesinde, tanınmış ustaların yap- mıntakası Ticaret Müdürlüğü, bu 
la yaya kaldırımının yapılış bik- hğı ve bir jüri heyeti tarafından vaziyeti tetkik etmiş ve alakadar 
~etini anlamamıştır. Bütün so- muayene edilen ayakkabılar satı- makamı bir rapor göndermek 
1 ıklar onlar için yoldur. Süratli lacaktır. Bundan sonra sagvlam surctile haberdar etmiştir. 
tiden şoförler cezalannı bulmalı-
dırlar. Fakat halkımız da biraz ayakkabı yapanlara tasdikli bir 
dikkat etse fena olmaz. firma verilecektir. Kooperatif 

Şerif zade SUreyya Bey 
Ailesinin Teşekkürleri 

Genç yaşında ebedi ufulile 
cümlemizi matemzede kılan Şerif. 
zade Süre} ya Beyin bu nagihani 
zıyaı muvac~he ind e uzaktan, ya· 
kından şifahi ve tahriri bizlere 
dert ortaklığı _ etmeğe şitnp eden 
dostların bu candan alakalımn· 
dan pP.k ziyade mütehassis oldu
ğumuz gibi sevgili kayıbıınızı ebe
di a§İ) nnıml götürmek rasimesine 
büyük bir kesafetle iştirak eden 
zevatın biiyük bir samimiyetle 
ihtiyar huyurmu§ olduk1arı zah
met te bizleri ayrır..a minnettar 
kılmıştır. Uğradığımız bü} iik fela
ketin acı karanlıkları içinde biz
lere h~ıca teselli nuru teşkil 
eden bu do tane liituf ve muruv
vctin yiiksek tezahürlerine kar~ı 
en vicdani teşekkürlerimizi alenen 
arzederiz. 
Merhumun Pederi Şerlf:ı:ade Refikası 

Rıza Seza 
Çocuklan ı Mllaener, Semih, llellb. 
Kardeılerl: Vedide Ye Sadullah. 
G•llalerl ı t\lhla. 
Ealfteal : Sallhattla. 

ayrıca keten ayalf kabılar yaparak 
mekteplere satacaktır. 

Peyntr Fiati DUşUyor 
Dtin, lstanbula 439 teneke 

beyaz peynir gelmiş ve peynirin 
tenekesi 500 kuruştan sahlmıştır. 
Beyaz peynir fiatinde, birkaç gün 
evvelki fiate naz.aran mahsus bir 
tenezzül vardır. 

Kaçak Sardalye 
Gümrük Muhafaza memurla

nndan Hit ayet ve Hllsamettin 
Efendiler diln Ortaköyde kaçak 
sardalye yakalamışlardır. 

Kurşun Kalemi ithali 
Şehrimize gelen bazı Bulgar 

tacirleri memleketimize kurşun 

kalemi ithal etmek için tetkikat 
yapmıya başlamışlardır. Bulgarlar 
bu itbalib takas usulile yapa· 
caklar, mukabilinde Tllrk mah 
alacaklardır. 

Bulgarların 
Döviz 
Tahdidalı 

Bulgaristanla ticari münase· 
b~tte bulunan tacirlerimiz, Bul
garistanın döviz vesair tahdida
bndan dolayı müşkülata uğradık
lanm Ticaret Odasına bildirmiş· 
Ierdir. Ağustos nihayetinde gele
cek olan Bulgar murahhaslanna 
tüccarlarımızın vaziyeti izah edi· 
lecek ve müşkülatm kaldırılması 
istenecektir. 

Devlet Bankası Hissedarları 
Devlet Bankası hisse senetle

rinden bir veya birkaç tane al
mayı taahhüt eden memurlar, 
hisse bedellerinin yüzde kırkını 
doldurmadan memuriyetten çe
kildikleri takdirde verdikleri tak
sitleri geri alabileceklerdir. Hisse 
bedellerinin yüzde kırkını ödemiş 
olanlar bu miktarı yüzde yetmiş 
nispetine iblağ edecekJerdir. 

Haber aldığımıza g8re Maliye 
müfettişlerinin gösterdikleri llizum 
üzerine Üskildar Malmüdürü Sab· 
ri Beye dün işten el çektirilmiş
tir. Bu hidisenin ıebebi etrafın
da tahkikat yaptık. Öğrendiğimi· 
ze göre bu mesele zat maaşları 
üzerinde yapılan tetkikat netice
sinden doğmuştur. Zat maatları
na ait bazı muamelelerin kanu
na uygun olmıyarak yapıldıj'ı 
anlaşılmışbr. 

Üsküdar Malmüdürlüğünil tet
kik memuru Niyazi Bey veki
leten idare edecektir. 

Mallarımıza Yeni Müşteriler 
Yunanistan tacirlerinden bazı

lan harici ticaret ofisine müra
caat ederek Türkiyeden fındık, 
susam, zetinyağı ve kuzu derisi 
almak istediklerini bildirmişlerdir. 

Borsada 
Bir Kısım Tahvillerin Fiat

leri Yükseliyor 
Yapılan tetkikat neticesinde 

gerek Avrupadaki borsalarda, 
gerek İstanbul borsasında esham 
ve tahvilat fiatleri son günlerde 
yükselmiye başlamıştır. Bizim 
Borsada Anadolu, Osmanlı Ban
kası ve Düyunu muvahhide tahvil-
lerile hisse senetleri bir miktar 
yükselmiştir. Bunun sebebini tah
kik ettik. Alakadarların bize 
verdikleri malumata göre, harp 
borçları meselesini halletmek için 
Lozanda toplanan konferansta 
müzakerelerin müsait bir zemine 
intikali bu yükselişe sebep ol· 
maktadır. 

iki Adil Arasmda 
18 yaşlarında Adil isminde 

bir genç Perapalas oteli arka· 
sında 1 ~ yaşlarında yine Adil 
isminde bir genci yaralıyarak 

kaçarken yakalanmıştır. 

Komünistlerin Muhakemesi 
KomUnisUik maznunlarmdan 

ibaret olan 29 kişilik kafilenin 
muhakemesine 19 temmuzda 
Ağır cezada başlanacaktır. 

Takas Heyeti Geliyor 
Takas mukaveleleri yapmak 

üzere Avrupaya giden heyet Vi
yanaya gelmiştir. Heyet şu gün
lerde Viyaoadan şehrimize gele-
cektir. 

Günün Tarihi 
~ 

Malôl Gazilerin 10 t 
Senelikleri 

Ankara 19 (A.A.) - Malül Gaıi• 
ı., Cemiyetinin müracaata ve Milli 
M8dafaa Vekaletinin teıebbüsü üı~ r, 
rine 10 11eneliklerini almıı olan 111,. Vı 
1611u hakkında yeni bir karar veril• 
miftlr. Buna nazaran 10 aeneliklerİlli 
almıı olan malullere teaviye tarihir 
den itibaren maaşları iadeten tabtİ• 
olanacak ve IO senelik olarak aldık• 

~· l 

lan miktar ödendikten aonra nıa•f" 
lannın tediyesine devam edilecektir• 

Müessif Bir irtihal 
Sabık Matbuab Dahiliye Müdiltd 

ve eaki gazetecilerden Fazlı NecİP 
Bey dün gece irtihal etmlttir. Mer 
hum birçok eserler nefretmiş .,, 
vaktile Rumelide ( Asır ) gazetcıinl 
çıkarmıştır. Cenazesi bugün ötl• 
nktJ Şişlideki evinden kaldırılarak 
Maçka ka bristanınll defnedilecektir· 

Emir Faysal Hı. 
Necit ve Hicaz. Prensi Emir F ay,.l 

Hz. dün öğleye kadar Perapalas otet 
lindeki dairelerinde istirahat etnılf 
Ye iğle üzeri otomobille otefdell 
ayrılarak camilerin ve ıehrin şayaı>1 

temaıa yerlerinin ziyaretlerine dev•., 
eylemiştir. Emir Hz. perıembe giiPa 
tehriıuizden müfarakat edecektir. 

MUhadele işleri 
Evvelki gün Gümülcilneden geleıt 

Garbi Trakyadaki tali mübadele ka4' 
miayonu Tilrk muubbası Fuat Befı 

Garbi Trakyada 150 bin stcrliO 
liruı tevr.iahnm bitmiı addcdilebil,. 
cetfni bey•rn etmiştir. 

Mtlbadele Türk Batmurahh••' 
Ş.vki B. yakında Ankaraya gid~ 
cektir. 

Bulgar Gazeteciler Gitti 
Şehrimizde misafir bulunan e ... ı· 

gar gazetecileri ve artistler dilll 
akşam Ankaraya hareket etmişlerdir• 

Ankarada Çiçek Müsabakası 
Ankara belediyeai Ankarada gO• 

zel çiçek ve meyva bah~esi yetiet\• 
renler arasında bir müsabaka tertİP 
edecektir. 

Gayrimllbadil Bonoları 
Gayrimübadillcr Cemiyetinin yeni 

idare heyeti bugün toplanacaktıt• 

utanbul civarmdn Yunan emlıikinill 
müzayedesine başlandığı için boııO 
kıymetleri artmıya başlamıştır. ıoO 
liralık bonolar evvelce 14 liraya 
dütmüıtü. Şimdi 100 liralık bono'" 
20 liraya çıkmıftır. 

Bulgaristana Seyahat 
Bu ay nihayetinde dişçi ve ecı•'1 

mektebi talebesi, mfiderris ve rr.ual' 
limlerile birlikte Bulgaristann bit 
1eyabat tertip edeceklerdir. Bu ,,
yabat bir haf ta 5Ürecektir. 

Balkan 
Hukukçuları 

Belgrattn toplanan Balkan hukulı• 
çuJan kongresine Türkiye narnt.01 

iftirak eden Ahmet Sarniıl' 
ve Nazım izzet Beyler dün fehrintl•' 
dönmüşlerdir. Kongrede mühim k,. 
rarlar verilmiştir. Ezcümle hukull" 
medeniyeye ve b:r kısım ticaret bil .. 
kukuna ait birçok prenaiplerin te"" 
bidi tezekkür ve takarrür etmiştir· 

Ceza hukuku etrafında görüfoJ: 
mit H iadei mücrimin projesi b• 
zırlamak karan verilmiştir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: J 

1: - Ev sahibi - Hasaıı Bey, 
gel uyuaşah111 da ıu evi sen tut. 

2 - Hele şu bahçeyi hiçbir 1 3 - Buradan ta adaları filim 
köşkte bulamazsın. gibi seyredersin. 

4 - Fakat ayda yüz liradan 
on para aşağı olmaz. 

d seo 

1 

5: Hasan B. - Anlaşıl 1
• ır 

bu evi para diye bankaya yat 
aan daha iyi edersin. 



Haziran 

Hergün 
~liinder;al~ızın coklu
lrından Dercedile11~ en~iş
tir. 

-• • • ılı ••••• 1 ;9 .. . ..... ~." •••• 

rığday 

eEkmek 
1atler Düşrr iiyor, Bilakis 

Artıyor 
Dün lstanbula Anadoludan 46 

'-ıon ve 4200 çuval buğday 
iniştir. Dün borsada buğday, 
ine göre yedi buçuk, sekiz 
uk ve 9 kuruştan satılmıştır. 

,'1<at bu flatler yüksek görlll
tktedir. Anadoludan gelen son 

'-Iurnata göre her tarafta meb
Yağmurlar yağmıştır. Haydar· 
depolarında 600 vagon ka· 
buğday stoku vardır. Ayrıca 

t'r bazı depolarda da 100 va• 
lliuk stok mevcuttur. 
8uğdayın geçen bir hafta 
ında arzettiği fiatlere naza
ekmeğin 1 O kuruşa çıkması 

rn geldiği şeklinde bir iddia 
Ya atılmıştır. Fakat hr.nüz 

karrer bir şey yoktur. 

Sporcular 
Altıncı Kongre Bugiin 

Toplanıyor 
Ankara, 20 (Hususi) - Tür
e İdman Cemiyetleri ittifakının 
ncı umumi kongresi bugün 
den sonra Halk Evinde yapı· 
ktır. Murahhaslar şehrimize 
rnişlerdir. 

lzmirliler An karada 
lzmir, 19 ( A. A.) - Kongre 
Pası maçlanna iştirak edecek 

lzmir muhteliti bugtin Afyon 
ile Ankaraya hareket etmiıtir. 

aa_ .... olcnler istasyonda tebrimiz 
('t'cuları tarafından bnrarel le 
~i edilmiıtir. 

Maarif Sıhhat TeşkilAtı 
Ankara, 20 (Hususi) - Maa

. Vekaleti, Maarif Müdürlükle
s,bhiye tetkilitında esash 

ıslahat yapacaktır. Maarif 
ilitında, Avrupada tahsil gar-

't ihtisas sahibi genç doktor-
d,n iıtifade olunacak ve bu 
torlar mektepleri aık sık tef
tdcceklerdir. 

"1uhafızgucu Menemende 
'1enemen l 9 ( Hususi )- Mu
•ıgncn atletleri kazamıza gel
t, Gençler Evi bandosu ve 
larafından istikbal edildiler. 

omisgonu 
'Ankara 20 ( Husuıl) -Trab
\ ıneb'uau Haaan Bey bakkm
\ Meclis tahkikatına mahal 
''t/ olmadığı hakkmda karar 
~~ek olan beş kişilik komis

) tcisliğine Raaih Bey ( Antal-
scçilmiştir. 

.iON POSTA 

~n Postanın Resimli Makalesi 

l - Mftcessir olduğumuz için mi 1 2 - Hareketierimizin ruhumuz 
ağlarız, ağladığımız için mi müte· üzerindeki tesiri muhakkakbr. Gece 
essir oluruz? Korktuğumuz; için mi karanlıkta kaçmıya başlayınız, arka-
kaçarız, kaçtığımız için mi korkarız? nazdan birinin •İzi takip ettikini 

zannedersiniz. 

• Saadet Ve Felaket • 

3 -- Mes'ut ve neşeli olmak için, 
daima mütebessim, neşeli, kaygusuz 
olmayı öğrenmek lazımdır. Saadet 
ve ııefenizi siz kend'niz yaratırsınız. 

• 
= 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Harp Borçları Müzakeresi 
- ~ --

Cenevrede Murahhaslar Arasında 
Mühim Mülikatlar Cereyan Ediyor 
Cenevre, 20 ( A. A. ) - Dün 

terki teslihat ve tamirat konfe
ranslarının haricinde olarak alA
kayı fevkalade calip mükaleme· 
ler yapılmıştır. 

M. Pot Bonkur ve M. dö Juv
nel ''Fransa., M. Makdonald, Sir 
Con Simon, Sör Nerbert Samuel 

ve Lord Londonderi "İngiltere,, 
M. Svanson, Norman ve M. Da
via "Cemahiri Müttahide,, bu 
mükiJemelere iştirak temişlerdir. 

- -
Mülakat saat 18 den saat 20 

ye kadar büyük bir ketumiyet 
içinde cereyan etmiştir. 

Bu hususa dair hiçbir tebliğ 
neşredilmemiştir. Yalnız resmt 
bir membadan öğrenildiğine göre 
bu mülakatın iptidai bir mahiye-

ti haiz olduğu ve yarın ve onu 
takip eden günler zarfında yi
ne ayni murahhaslar arasında 

mükilemata devam edileceği ve 
yalnız Lozana gidecek olan M. - - --------

1 

Makdonaldm bunlara iştirak ede
miyeceği malum bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Sir Jhon Simon, 
dün M. Grandi ile de görüt
müştür. 

Paris, 20 (A.A.) - Tonner 
civarında bir marşandiz trenile 
vagonlar arasında vuku bulan 
mUsademeden dolayı M. Her
yoyu himil olan katar te
vakkufa mecbur olmuıtur. Bq
vekil otomobille Cenevreye wf t-
mek zaruretinde kalmıthr. 

Bulgar Komünistleri 
-

-- --- - -

Mahkemeden Kovulan Maznunlar 
Hapis Cezasına Mahkiim Oldular 

.Sof ya, 19 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Gizli bir teşkilata mensubiyetlerinden dolayı 

geçen teşrinisanide tevkif edilen komlinistlerin 
davası bitmiştir. 

Hatırlarda olsa gerektir ki, maznunlardan üçll 

derdest edildikleri sırada intihar eylemitlerdi. Şe
riki cürlimlerinden ı 2 si hakimlere hakaret ve en-

ternasyonal pı kıyı terennüm ettikleri için dava· 
nın ilk gt\olerinde mahkemeden kovulmutlardı. 

Müdafaa Vekilleri de protesto makamında va· 
ıifeleı'İne devamdan içtinap eylemiılerdi. 

Maznunlardan albıı on iki buçuk, llçll yedi buçuk 
ve diğer üçG de dört buçuk aene hapse mahkum 
edilmişlerdir. 

------
Yeni Bütçe 

Millet Meclisi Bugün 
Müzakerelere Başlıyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Mil
let Meclisi 932 devlet bütçesinin 
mUzakereıine bugün başlıya· 
caktır. Bu münasebetle Baş
vekil Paşa ile Maliye Ve
ki linin malt ve iktisadi vaziyet 
etrafında izahat vermeleri muh
temeldir. 

Bütçe müzak ·releri bir hafta 
kadar devam edecek, sonra 
Meclis yaz tatiline başl.yacaktır. 

Gazi Hz. 
. Ankara, 19 - Gazi Hz. nhı 
temmuz iptidasında lstanbulu 
teşrif buyuracakları anlaşılmak

tadır. 

• 
inhisarlar 
Müdürleri 

Şilide 
Mühim Hadiseler 
Cereyan Ediyor 

Santiyago dö Şhili, 20 ( A. 
A.) - Havaa Ajansı bildiriyor. 
"Tayyare kıtaabnan kıyam ede
rek Grovu teb'it edildiği ma
halle nakletmekte olan torpito 
muhribinin yoluna devam etme
aini men'e tqebblis etmiı olduğu 
hakkındaki haberler resmen tek· 
•P edilmektedir. 

\ l\.orniayon bir haftaya kadar 
•kerelerini bitirecek ve kara
lbcclise bildirecektir. 

Borçlar Müzakeresi 
Ankara 19 - Pariste bulu

b nan Saracoğlu Şükrü Beyden 
oir Kaçakçılık gelen malumata göre kuponlar 

Ankara, 1 g - inhisarlar U
mum mUd&rü Hllsnü Bey istan
bula h"lreket etmiştir. HüsnQ 8. 
İstanbulda inhiaarların tevhidi 
işile uğraşacaktır. inhisar umum 
müdürlerinin şubeleri henüz belli 
değildir. 

Şilideki Bllyllk Britanya teba· 
uman menafiioi muhafaza ve hi
maye etmek llzere g6nderilmiı 
bulunan lngiliz Durban kruvaz8rll 
Callaoya vlsıl olmuttur. 

Mnıkirat lnhisan Mtıdorn Asım 
ve Maliye Temyiz komis)·onu 
izaımdan Milnir Hüsrev Beyler 
tayin edilmiştir. 

' müzakeresinde yeni ve şayanı 
'l" J f • d f • dikdat bir vaziyt<t yoktur. 

Umum Mildlir Muavinliklerine 
Mübadele Müşavirlerinden Mithat, ,,a arın çın en pekli _ 

l(l<umaşlar Çıkmış ----------. ------. ------,-------------. 
dUruçeşme gümrük antrepo- iSTER /NAN, /STER NANMA I 

\hl• bir kaçakçılık hadisesi 
~ 'na çıkarılmıştı • Mesele ~u
~· Abdülkadir Ef. İsminde l>ir 

) 
1
'Yoncu bir tacire ait birkaç 
: tiıtfıbüyü çıkarmak istemiş, 

~- btlyeler muayene edildiği 
l~ içlerinden 3000 liralık 

~ı' kumaş çıkmıştır. Tahkikat 
'-•lttadır. l 

Evvelki gün telefonu hiç işlem iyen kimaelerden bazıları da hiçlkaydetmiyordu. Bu bal, otomatik ter
para aldıkları ithamile Telefon Şirketi müdilrleri mu· tibatın bozuklutundan ileri geliyordu. Bu vaziyet 
hakaıne edildikleri zaman, Müdür Muavini M. Ander- naaarı dikkate alınarak milki.lemelerin vaaatiai hesap 
son şu izahatı vermiştir: edil~İf, fazla mükileme kaydedenlerden tenkihat 

"Fazla para alındığı doğrudur. Bize müracaat -
edil digi vakit telefonun boı.uk olduğu zannedilmif, ve yapılarak hii mükllemc yazmıylln abonelere zammo-
o vak .t te!cfonlar otomatik işlemive batlamışb. İunmuşt;r.-Fazla alınan paranın bundan ileri relditC 
Bazı tele~onl· r pek fa~ükaleme kaydediyor, anlaşılmaktadır.,, 

/STER iNAN. iSTER iNANiı/Ai 

r 
Sözün Kısa ı 

-
Sillilıları ı·· 
Azaltmak ıtlı 
istiyorsunuz? 
ı---A.E.-

Fransız gazetelerinde üç sa
tırlık kısa bir tebliğ gördilm. 
Belki inanmazsınız. Fakat temin 
ederim ki, ciddidir. Bu tebliğde: 

" Askerlik vazifesini yapan 
her Fransızın gelecek harp için 
şimdiden gönüllü yazılabileceği " 
ilan edilmektedir. .. 

Ben gelecek muharebenin az 
çok 'Zak bir atide, meseli alh 
ay, bir veya iki sene aonra ya• 
pılacağmı zannediyordum. Yanıl· 
mışım. Müstakbel muharebe daha 
evvel olacakmış! işte size Fransız 
gazetelerinde çıkao teblijin alt 
tarafı : 

c Pr:ııısız ordusunun umumi mflfot
tişi Mnreşal Potcn c Dijon > ıehrl 

fızcrindo tayyaro filolım ilo bir boın
bardıma11 tecrilbesi ~ aptıracaktır. Ka
dın, erkek blitün halktan ~ nrdıın 

l.ıekJl'nıcktcdir. Ahaliye verilecek ':ızi
feler şunlardır : 

Goz<'blUk, biitiln ı,ıkların söndiırU· 
1 ııp söndiiriılıncdiğino nezaret, t('!l'fon
cu luk, lıi iklct vo otomobil ilo emir· 
bcrlik, dczcnfcksiyoıı, se<l) c<'ilik, 
hastabuk1cılık, mültecilerin ib.ıte 'e 
iaşe ine nezaret, muavin itfaiye, k!
tiplik, kiıııyagorlik, re saire 1 

Yardıma. gelecek ola.n halkın ıim

didcn isimlerini 'kaydettirmeleri IA.· 
zıındır. • 

-tc 
Manevramn tafsilAtını elbette 

işitiriz. Fakat ben kendi kendi
me dllşündüm: 

- "Marepl Peten Cenapları 
mademki bir ıehri bombardı
man edecektir, acaba neden 
Marsilya, Liyon Ye Pariı giltl 
daha bllyllk bir Franm ıehrini 
seçmedi de niabeten klçllk olm 
Dljon llzerinde kuar kıldı? 

Hatırıma geldi: Geçenlerde 
''Dijon" ıebrinde" aUAhluı azalt· 
ma ,, lehinde bir konferanı werU• 
mit ve blitlln halk tarafından 
alika ile dinlenmifti. MarefAI 
Peten Cenaplan muhakkak bu 
hldiseyi iıitmiş, kızmıı: 

- SilAbları azaltmak mı ilti
yoraunuı? PekilA, ben aiı.e bunun 
ne demek olduğunu ıöatere· 
yim de görünllz, demİ.f Cve bu 
diltllnce ile manevra merkezi 
olarak " Dijon " tebrinl ıeçmi .. 
tir. Amma tam bu manevraluın 
yapaldığı sırada "Dijon,, a çok 
yakin bir İsviçre ıehrinde ailA~ 
ların azaltalmua için beynelmilel 
bir konferanı toplamyormutl 

Toplamın, kimin umurunda? 
Mareıal Peten Cenapları inaani· 
yetin nereye doğru lflttitinl pe
kill görmektedir. 

* SözGa K11a•u 20 inci Hır faciadan 
aonra komediye dönmilttür. &.. 
widitle tekrar faciaya weçecektir. 
Kim bilir ne vakit? " Belki yarın, 
belki yanndan da yakın • 

Kısmen nakU 

Metruk Çocuk 
Kuagllmrllkte evvelki ren 

aokak ortasına terkedilen 4 aylık 
bir erkek çocuğu bulunarak o .. 
rlillcezeye gönderilmiıtir. 

Tekme Atmış 
Kasımpapda oturan 12 yaıla· 

randa lsmail isminde bir çocuk 
tekme ile arkadaıı 10 yaılarmda 
Abdullahı gözlinden yaralamııtır. 

Adliyeye Verilen Fumctlar 
Bazı hnacılann adliyeye Ye

rildiğini yazmıştak. Bunlara ait 
evrakta bazı nokaanlar bulunduğu 
için tamamlanmaaı için belediyeye 
iade edilmi~tir. 



t 
Hadiseler Karşısında 

Bir Tecrübe 
Kahramanı! 

Viyana cinayet mahkemesi, 
bütün dünya matbuatını heyecanlı 
neşriyata boğan feci bir maznu
nu muhakeme etti ve kararını 
verdi. Burada mühim olan ne 
n ubakeıne, ne de karardır. Halta 
bizce maznunun şahsiyeti de ikin· 
ci derecede kalır. Fakat maz
nunun, kendisini müdafaa için 
söylediğj bir söz, kısa bir cümle bizi 
ÖJ le ürküttü ki... Bugün altı sene 
için hapishane köşesine atılan bu 
adam yetmiş kişinin bir arada 
kanına giren bir ejderdir. Matuçka 
ismindeki bu beyin hastası geçen 
sene içinde bir treni berhava 
etmiş, yetmiş zavallı yolcunun 
ölümüne, bir yığın halkın da ya
ralanmasına sebep olmuştu. 

Hakim soruyor: 
- Banu niçin yaptınız? 
Maznun soğuk kanb cevap 

T"eriyor. 
- Tecrübe için!.. 
Hayret. •• Herkes hayret cdi

y r. Ve "kim yine oruyor: 

- Ne tecrübesi? .. 

- Bir alet icat ettim. Tıen 
yolu bozulsa ve vagonlar deviilsc 

ile bu let sayes· de yol-
culara birşey olmaz. Hepsi ölüm
den kurtulur. İşte bunun tecrübe
ıini yaptım. Fakat ... 

Müddeiumumi bağırıyor: 

- Bunlar kuru lakırdılar. 
Maı.nun tam manasile bir katil, 
bir canidir 1 

Ne ise cinayet sabit oluyor 
v maznun alta eneye mahküm 
oluyor. Fakat dikkat ettiniz mi? 
Herif tecrfibeden, fenni bir tec
rübe icr sından bahsediyor. iddi
asına göre, kendisi bir Alimdir 

e son istem bir kine icat 
et iştir. 

- Allaha sığındım. TasafftlT 
iniz ki dllnyada bu cinsten 

birkaç ilim vardır. O zam n y 
halimize!.. 

eselA bunlardan biri iddia 
or: 

"Ben son sistem · bir kama 
icat ettim. Bu kamayı istediğiniz 
yere ve mesela kalbinize sapla
yınız. Katiyen ölmiyeceksinizf..,, 

Farzediniz ki herif bu kanaat
le bıçağı çekip tecrübe için tam 
'Kalbinize saplamış!.. 

Bu misalleri istediğiniz kadar 
uz.atabilirsiniz. Dedim ya.. Bu 

. akıl yoksulu alimlerden cDmlemi
zi Allah kurtarsmL 

Köylünün 
Borçları 
Tecil Edildi 

N. F. 

lzmir (Hususi ) - Geçen mah
ıml senesinde yağmur ve dolu 
gibi afollere maruz kalan istihsal 

akalan daki kooperatif or
nnm, kredi tkoopercrtiflcrine 

ebn borçları tecil edilmiştir. Za-
rara uğramıyan ortaklara koope
ratif nizamname · ucibince ye
niden borç para verilmiştir. 

Bu sene mahsulün çok bere
ketli olu.şu ve buna inzimamen 
bu hafta zarfında bereketli yağ
murlar yağışı köylünün yüzünü 
güldüırmektecfü-. Eğer bundan 

nra dolu ve saire gibi bir afete 
• aruz kalınmazsa. Eğe mıntaka-

daki hgu} bereketi geçen sene-
nin borçlarını tamamen öcleje- 1 
bilecektir. 

• HABERLERi 
• az • 

1 Ha ının Temennisi: 

Nazilli ( Hu
susi ) - Memle
ketin sıcak mın-
takasma dahil 
b 'mıan bizim 
taraflarda bu se
ne yakıcı sıcak
lar çok erken 
geldi. Esasen 
Garbi Anadolu

da suhunetin en 
yük k derece-

ye çıktığı yer 
bizim Nazillidir. 

Tem uz ortal -
rmda hararet 39, 

as 

40 ve 4 1 derecelere kadar yük
selir. Fakat pamuklarımız ıüne
şin yakıcı ziyasından çok hoşlanır. 

Bu sene bu havalide mebzul 
miktarda incir, uzum, pamuk, 
porla al, palamut 'fe tütün istih
sal edilecektir. 

Alınan baı.ı !sarar üzerine bu 
mahsulleı·in ihraç ve satışı husu
sunda müşkülat çekilmiyeceği 

tahmin olunuyor. 

Çak a 
İstasyon Caddesi Nasıl 

Yapılmalı dır? 

Çankırı ( Hususi ) - Geçen
lerde bizim gazetede 11 Sözün 
Kısası 11 sütunımda, temiz iş altı 
ayda çıkar 1 diye bir yazı rdı. 
Be~ bizim belediyeyi göz önü e 
getirerek bunu, temiz iş altı se-
nede çıkar şekline oyacağım.. 

Belediyemiz emle etin umra-
nı ve inkişafı için birçok karar
lar verdi. Bu arada iıtasiyon 

caddesinin genişletilmesi işi de 
ıdı. Caddenin geni~letihnesi 

müzakere edilirken büylik müna
kaşalar olmu belediye azaları 
gençler ve ihtiyarlar diye iki 
grupa ayrılmıştı. 

ihtiyarlar caddenin genişliği
nin 10, geçenler t2 metre olmu
ıını istiyorlardı. Nihayet ihtiyar
lar tarafı ekseriyeti kazanmış 
ve caddenin 10 metre olarak 
inşası kararlaşmıştı.. 10 metrelik 
cadde ile 12 metrelik caddenin 
inşası masraf itibarile çok fark-
aız olcluğana Öl'e bu caddenin 
12 metre olarak inşası daha 
doğru caktar. 

BcJediye, ş.ehrimizin K rJI 
Bahçe içi mahaUelerinin caddele
rini yeniden yaphrmaktadır. Be-
fcarye, ikinci derecede mühim 
olan bu yollar ye-rine, daha ev
vel istasyon caddesini yaphrsa 
herhalde çok isabetli bir hare
ketle bulunmuş olurdu. 

Kemal Kadri 

KaçakÇ11rk Oavalarr 
fzmir, ( Husus? ) - ihtisas 

Mahkemesi kaçakçılann mufıakc
mesiue büyük bir faaliyetle d~ 
vam etmektedir. Dün, Manisa
nın Azimli köy\inden Mustafa 
oğlu Osman crgara kağıdı kaçak
çılığ, yaptığı için 6 ay hapse 
mahkum ediJm~ir. 

Bektaşilik znuntarı 
İzmir (Hususi)- Bektaşi ayini 

yapanların tahkikafına devam 
edilmektedir. Evvell<i gün San'
antler mektebi talebesinden Selim 
Efendinin ifadesi alınmıştır. 

~orada 
•• ra a 

Nazllllnln umumt görUnu,u 

HülCümetin memlekette men
sucat fabrikaları tesis edeceği 
etrafındaki haberler burada bü
yük bir alakn uyanmasına vesile 
oldu. Şüphesiz ba fabrikalara 
pamuk mahsulümüz için iyi bir 
mahreç olacaktır. Bu haber 
üzerine derhal bir heyet 
seçildi. Bu heyet Ankaraya 

gidecek, fabrikalardan birinin 
bizim mıntakada tesis edilmesini 

y 

e sucat 
··ıecek 
--~yecektir. Eğer 
Nazilli halkınm 

bu temennisi ka
bul edilirse ha 
havalide pamuk 
yetiştirc:.n köylü-
er· :>ilı.ü güle

cektir. Şunu d 
haber vereyim ki, 
bizim bu taraf-

ı rda yetişen pa
muklar: mensucat 

işlerine çok elve
rişlidir. 

Bu sayede 
pamuklarımız ko

laylıkla sarfedileceği gibi pamuk, 
ziraatimiz de dah bUyük ve cö
mert bir inkişafa mazhar olacak
br. Seçilen heyet bugünlerde 
Ankaraya giderek alakadar ma
kamlarla temas edecek, temenni
nin kabulü için uğraşacaktır. Di
ğer mahsulatımızm iyi fiatlerJe 
ablması hususunda t cirler şim

diden ciddi teşebbüslere baş:la
mışlardır. 

R. Öz:. 

ey kel 
jKayseriye 3500 Kilo Ağ rlığında Tarihi 

Bir ar al eykeli Getirildi 
Bu cümleden olarak Y cmliha 
ile eski Ömerler köyü ara
sında, Kızrhrmağa hakim yal-
çın kayalar üzerinde Hitit-
ler zamanından kalma mu-
azzam bir kartal heykeli son 
günlerde müzeye getirilmiştir. 

faıladır. Boyu iki buçuk metre
dir. Vaktill' halk arasında bu 1 

Heykelin ağırlığı 3500 kilodan 

;ı f heykelin içinde define bulundu-

! 
ğu teklinde bir rivayet dolaşırdı. 
Bundan yirmi beş sene kadar 
evvel Ömerler köyünde demirci

f lik yapan iki ermeni bu mevhum 
defineyi meydana çıkarıp paylaş

! mıya karar vermişlerdir. Bu mak
f satla bu kıymetli Abidenin başını 
f ve kaidesinde bulanan iki as

f lan heykelini tahrip etmişler, 

Kayseri clvarmda bulunan 
me,hur kartal heykell 

Kayser~ (Hususi)- Burada üç 
&ene evvel tesis edilen Asarı 

Atika· Müzesİ.1 kıymetli tarihi eaer
terle z~n in bir bale gelmiştir. 

Bu civarda asan atika taharrisi 
dıem.miyetle cleTam etmektedir. 

l heykelin kökünden de bir delik 

açıp dinamitle berhava etmek 
:stemişlerdir. Fakat o zaman bu 

cür' etkirlık [haber alınarak mli
tecasirler yakalanmışlardır. 

Bu muazzam heykelin bir eıi 
de ıon günlerde Molla oğlu 

çiftliği ile Kızılpmar ve Rıdvan
pınarlan arasındaki harabelerde 

bulunmuştur. O heykel de bu-
raya aetirilecektir. s. A. 

Dikilide J Tokatta 
Kara Sulanmızda Bir Yu

nan Motörü Yakalandı 
lznair., (Husoıi) - Bundan ıki 

gün evvel Midilli Adası açtkla-
nnda, kara sularımızda balık avlı

yan bir Yunan m törü gör""lmüş, 
gümrük muhafaza motörü tara· 
fından yakalanmıştır. Kaçak balık 
tutan motör tayfası Dil<Hi iske
lesine çıknrılmıştır. Dikili adliyesi 
maznunları mahkemeye vermiştir. 

Son Yağmurlann Büyük 
Faydası Dokundu 

T ekat, (Hususi) - Burada 
çokhnlteri yağmur yağmadıiın· 

dan buğday fiatleri biraz yük
ıdmişti Bunun üzerine halk 
ekmeğe narh konulmasını istedi. 
Fırınlar da ihtiyaçtan az ekmek 
çıkardılar. Son yağmurlar buraya 
da bereket getirdiii için vaziyet 
derhal düzeldi. 

Parayı Veren 
Düdüğü Çalar 

Şirketi Hayriyenin 71 nu. 
ralı vapurunda, güzel bir bot~ 
yolculuğu yapıyorduk. Bir a~a; 
72 numara ile iskelelerin bitıD., 

. d .. k Ç• 
karşılaştık. iki vapur dü u 
larak biribirini selamladı. 

Arkadaşım dedi ki : at 
- Parayı vere düdüğiİ ça 

derler amma, yalan ..• . V 
Ön ve arka güvertede~ 

lab lığı göstererek ilave ettı. 9'1 
- Baksaı a... Bilet par' r 

biz verdik. Düd_ g_ şirket \l,p 
ru çnfıyor ... 

Var ı Dişine Gttvenen.,. 
Seyyar şerbetçi, kendine ıtl 

sus ahenkli sesile bağırarak 
çiyordu: ~ 

- Buzzz... Hcıni ya, bul 
içen... Hararet söndürüyor! 

Sonra arada b. r göğıüı1U 
rerek azametle soruyor: 

7
, 

- v~ mı dişine güve~e·~ 
Çıpbk ayaklı bir küfccı. et' 

tıdan bembeyaz dişlerini göS1 

rek güldü: 
- Evelillah dişime gii\t 

riml bi 
Sonra pantalonunun et 

yoklıyarak: 
- Dişime güveniyoruJ11 ~ 

ma, dedi, parnına güvenef11' 
rum. Çeyreği tamamlasam 
bardakta ben içeceğim. 

Tamirat Badeli... 
Kira evlerinden canı pek ' 

nan bir tanıdık anlattı: 
- Evden taşınmak uıe 

idik. Ev sahibinin geldiğini hıı 
verdiler. "Buyursun! " dedi!<'· 
zim ev sahibi, kılı kırka yv 
adamdır. ilk işi kırık caın 
mı diye pmcreieri muayene 
mek oldu. Araya araya nih'b 
iki tane kırık cam bulunca, 
men surab astı: 

- Tabi1 bunları 
rirsinizf 

Ben itiraza hazırlanll'kerl 

ı.iimü kesti: 
- Y abut ta tamir be 

1 verininiz? ~ 
Tesadüfen elimde tutt ~ ..Jt 

gazetede Paristen glen bir telf" 
glSsterdim: e~ 

- Tamirat bedelini adel1' 
11 

timdi kimse yanaşmıyor beyeft 

Ahmede Bir Bilet! ,, 
Tramvayın ön aahanhS1

11 
• 

çocuğunun elinden tut11H1ş 
ihtiyarla biletçi arasında şid 
bir mtlnakaşa oldu. 

ihtiyar bağırıyordu: b'ıı' 
- Fatih, dedim, ıeP 

Sultanahmede bilet kesti11f .• 
Biletçi kızdı: b~~ 
- Sultanahmede bir t 

diye bağırdığinı hepsi d&J 
işte heyler burada •.• 

Yolculardan biri abldı: rf 
- İkinizin d c hakin •' 
- Nasıl diye sordtllar· #' 
Yolcu, bir cevap "erff1 

evvel, ihtiyara döndü: 
- Kfaçllğün ismi ne 1 
-·Ahmet L .. , 
Biletçiye bakarak ıuldtJ · 1~11" 
- Tahminim doğa:" bi~et ı; 

Efendi "kes Ahmede bır ,Jııı' 
dedi, sen de tuttun Saftart ' 
de kestin!.. ·r ,e~.J 

Biletçi artık verecek bı . bil'" 
bulamadı, yeniden Fatihe bı' 
bcsmiyc mecbur oldu. 

Muhacır Geliyor ı;:di'I 
Geçen hafta zarfında .. ,fl l' tıt• A 

ye Bulgaristanın Kırcaa 1 f·1el" • kıt l 
dan kalabalık muhacır 

ıelmiştir. 
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lozanda 
1"eni 

-..11aa.--.--.----.-.------------------~-------Erkek 

~aziyet 
Tan Gazetesi, Fransa Lozanda Da 

Paris 13 - Tan gazetesi " Lo
tanda yeni vaziyet ,, isimli bir 
lbakale neşretmiştir. Gazete di
)or ki: 

Sözüne Sadık Kalmıştır Diyor 
/(arol 1 

M. Heryonun " lk tısadi sulh 
01nıaks zın siyasi sulh olamaz; 
•iyasi sulh olmaksızın iktısadi 
IUlh olamaz.,, düshıru mükem
lbeldir. Bu harptenberi Fransa 
devlet adamlarının tesis etmiş 
Oldukları, Fransız akidesinin esa
ltnı teşkil etmektedir. 

Cenevrede olduğu gibi Lo
landa da Fransa sözüne sadık 
~mışhr. 

Bilinmesi lazım gelen cihet, 
.\\rrupanın ve cihanın siyasi, ma
b ve iktısadi sahalarda yeniden 
ihya ve imarından ibaret olan 
ltıuazzam işi tahakkuk sahasına 
İeal edebilmek içik Fransa, İngil
lerc, İtalya, Japonya ve Belçika
llın müşterek beyannamelerinin 
lozanda ihdas etmiş olduğu yeni 
•aziyelten ne suretle istifade edi
leceğini tayin etmektir. 

Cesaretle ve teahhurlere mey
dan vermeksizin yapılması icap 
eden şey, bilahare cihana ait iş
lerin halli, yani Amerikanın mü
ltreketi ile nihai surette halli 
kadrosuna ithal edilmek üzere, 
A\'rupaya ait işlerin umumi bir 
hal suretine iktiran ettirilmesidir. 

Bu iş, geniş ve karışıktır. Ve 
'ncak herkes kendi menafi hisse
•ini olduğu gibi fedakarlıklar 
hissesini de hodbinane emeller 
beslemeksizin kabul ettiği takdir
de iyi bir neticeye varır. 

Almanyaya yapılmasına riza 
tösterilen fedakarlıklar ve Alman
)tnın iktısadl sahada mukabele 
'lınek imkAmna malik olduğu 
"'uhakkak bir keyfiyettir. 

Eğer Lozan Konferansı bek
lenilen bütün neticeleri tevlit 
edecek olursa M. Briyanın Av
l'ııpanın sağlam ve devamlı bir 
'1ırctte tensikinden ibaret olan 
bliyük fikrinin hakikat olması 
"'Umkün olabilir. 

Fakat en basit fikirleri ve en 
'1icenabane teıebbüsleri tahrif 
le hükumetleri önlerinde yeni 
\ir yol açıldığı zaman ihtiyat ve 
t,Yakkuz göstermiye mecbur eden 
~illetlerin hodbinliklerini ve t:ş
"'•ın ihtiraslarını da hesaba kat
'-ak icap eder. 

'~•turya Versay muahede•inln 
tadlllnl istiyor 

~· Viyana 19 - Avrupa ittihadı 
~itliği reisi M. Kalergi, Lozan 
~llferansının içtimai mUnasebe
L ~ Fransa ve Almanya hükümet
"atine Versay muahedesinin ga-

Varşovaga 
Gidiyor 

Varşova, 19 - Romanya Kı
ralı Karol ağustosta Mareşal Pil
sudeskiye iadei ziyaret etmek 
üzere buray.L gelecektir. Karol 
ayni zamanda Lehistan ordusunun 
22 inci piyade alayının şefliğini 

de kabul edecekt!r. Biikreşte bu
lunan Leh Erkamharbiye Miralayı 

Gosivorofsiy 2~ inci alayın davetini 
Kırala arzetmiştir. Alay şefliğinin 
kabulü dolayısile Varşovada mu
azzam şenlikler yapılacaktır. 

Amerika Sabık Muharipleri 
Vaşington 19 - Sabık muha

riplere verilecek tahsisatın Ayan 
Meclisi tarafından reddedilmesi 
üzerine, sabık muharipler Ame
rikanm her tarafından Vaşingto

na gelmektedirler. Muhariplerin 
reisi, tahsisatımız verilinceye ka
dar burada kalacağız demektedir. 

Briyanın Cesedi 
Paris, 19 - M. Briyanın ce

sedi Koşerele nakledilecektir. 
Hiçbir merasim yapılmıyacak, yal
nız Koşerelde M. Heriyo bir 
nutuk söyliyecektir. 

Paris "asıl Uyanacak? 
Paris, 19 - Gazeteler, Paris 

halkının Telefonla uyanmasının 

mümkün olacağını yazmaktadır
lar. Bir zil, bir gün evvel haber 
verilen bir saatte iki dakika ça
lacaktır. 

iki Deniz Kazası 
Cezayir, t 9 - F erndal isimli 

lngiliz vapuru DelJi3 feneri önün
de karaya oturmuş, hamulesinin 
mühim bir kısmı kurtarılmıştır. 

F erndalin tayfalarını kurtaran 
Britiş Sovegn vapuru da bir ka
raya çarpmış, romorkörlerle Ce
Za}' ire çekilmiştir. 

Iipleri ve mağlupları taahhüt al
tına sokan Wilsonun meşhur 14 
maddesine müstenit Versay mua
hedenamesinin yeniden tetkikine 
ait müsbet bir program gön
dermiştir. 

Pol Bonkur Heriyo Lozana 
Gittiler 

Paris 18 - M. Heriyö ve M. 
Pol Bonkur bugün Cenevre ve 
Lozana hareket etmişlerdi, yarın
ki umumi içtimada bulunacak
lardır. 

~DEBi TEFRİKAMIZ: 45============ 

VİKTORYA 
Muharriri: l<.naf Hamsu11 Nakleden: H. Ş. 

- Bilmiyorum, fakat kadın 
~~n ona bileklerinden bahset
~? 

lti - Belki de gencin bilekleri 
~· ~ldi. Belki Üzerlerinde beyaz 
~; Körnlek vardı. Oh, bunu an
't a.r gibiyim. O muhakkak erkeği 

'•Yordu. 

~anıila, sizi büyük bir aşkla 
' 

11 olsam. Birkaç sene bek
' ek icap etse bile... Adam 
~ de: latife ediyorum. Hakil\atte 

•ıze lAyık deiilim ki.. Siz 

zannediyormusunuz ki gelecek se
ne veya iki sene sonra sizi iste
miş olsam beni ·kabul edebile
siniz? 

Sükut .. 
Bu ani sualler karşısında Ka

mili kızarmış ve şaşırmıştı, vü
cudü titriyor, sıkılganlığmdan 
ellerini oğuşturuyordu. 

Delikanlı: 

- Bir gün bu dediğim ola· 
cak mı? Benim olmağı arzu ede
cek misiniz? dedi. 

Suriye intihabatı uzun mücadelelerden sonra nihayet buld.ı. Ve Meclisi 
Meb'usan ilk celseıini aktetti. Resmimiz Suriye meclisinin ilif; celıeaini 
ııöstermektedir. Meclia riyasetine sabık Başvekil Suphi Berekit Bey inti
hap edilmişti r. Devlet reisliğine de Mehmet Ali Bey intihap edilmiıtir. Ge
rek Suphi Btrekat Bey, gerek Mehmet Bey Franıuz muhibbidirler ve Su
r i y~ mandası için çalışmışlardır. 

FiliparF aciasındaf Alman Dahiliye 
Fedakar Nazırları 
Bahriyeliler Toplanıyor 

Paris 19 - Bahriye nazırı, 
Asf cn önlerinde yanan Jorj Filipar 
vapuru faciası hakkında geminin 
kaptan:ndan bir rapor almqtır. 
Raporda, bahriye mülazimi Gal
lunun kamarasın:n penceresinden 
çıkarmak suretilc birçok yolcu
ları kurtardıktan sonra alevler 
içinde öldüğünii ve ateşçi He
liyasm da yolcuları kurtarmalC 
için denize atıldığı ve birçok 
kadın ve çocukları kurtardıktan 
sonra takati kesilerek boğulduğu l 
zikredilmektedir. 

Antika Altmlar Nasıl Kaçırıldı 

Roma 19 - Pompe har3be
lerinde çıkan antika som altınlar 
bir milyon lira mukabilinde sa
tılmış ve antika meraklısı bir 
Amerikalının yatile esrarengiz 
bir surette buradan kaçırılmıştır. 
Bu altınların harice çıkarılması 
memnu olduğundan zabıta tah
kikat yapmaktadır. 

Muazzam Bir Fabrika Kapandı 

Rerlin 19 - Alman hükumet
leri Dahiliye Nazırları, Almanya 
Dahiliye Nazırı Fon Gayl ile 
görüşmek üzere yakında toplana

caklardır. Bu içtimada Hitler 
hücum kıtaatının tekrar faaliyete 

girmesi ve kıtaatın iiniforma ta
şıması meselesi görüşülecektir. 

Nazisler, asi hükumetler diye 
tavsif ettikleri cenup hükumetle-

rinin Bavyeraya karşı biicumları• 
na devam etmektedirler. 

Almanyada lktısat Meclisi 
Berlin ı 9 - 3 azalı Ali lkb· 

sat Meclisi teşkil edilmiştir. 
Meclis, İktısat Nazırile kabine 
arasındaki ihtitaflarda hakemlik ya· 
pacaktır. 

Afmanyamn Harici Ticareti 
Berlin 19 - Mayıs ayında 

ithalata nazaran ihracat 95 milyon 
mark artmıştır. Geçen seneye 
nisbeten ithalat 76, ihracat 34 
milyon azalmıştır. 

Varşova - Burada her türlü 
makineler yapan Budova Paravo
zuf ismindeki muazzam fabrika 
tatili faaliyet etmiştir. 

Par is • Tahran Seferi 
Lö Burje 19- Kaymakam Gi

rier ile binbaşı Rignot, hiçbir 
yere uğramamak suretile Paris -
Tahran seferini icra etmek üzere 
bu sabah saat 9,18 de hareket 
etmis ~erdir. 

Avusturya Bankası 

Viyana, 19 - Milli Avustur
ya bankasının altın ve döviz 
ihtiyatı gittikçe azalmaktadır. 

, Atın karşılığı kanuni miktardan 
yüzde 4,5 noksandır. 

Kamila hafif bir baş dönme
sin<fün sotM.: 

- Evet, mukaheleshıde bu
lundu. 

Ertesi gün, Yohan genç kızı 
iskeleye götürdü. Onun çocuk 
yapılı, minimini ve masum elleri
ni sıktı. Kalbi tatlı bir heyecanla 
dolmuştu. 

Viktorya rıhtımda yoktu. 
- Onlar niçin ı:ıana refakat 

etmediler? 
Gözleri korku ve haşyetle 

açılmış olan Kamila, şatonun 
feci bir yese daldığını anlattı. 

Bu sabah bir telgraf gelmiş, 
onu okur okumaz şato sıshibi 

sararmış, ihtiyar musahip ve ka
rısı nevmidane çığlıklar kopar· 
mışlardı. 

Ava çıktıkları o gece Oto 

Hindistamn Altmtarı 

Bombay, 19 - fngiltereye 10 
milyon ruhi kıymetinde külçe 
::ıltm gönderilmiştir. 

kazaen öldürülmüştü. 
Y ohan Kamiliyı kolundan 

yakalıyaı ak: 
- Nasıl, öldü mü? Zabiti 

vurdular mı? diye haykırdı. 
- Evet, bugün naşmı getiri

yorlar, müthiş şej' değil mi? 
Yollarına devam ettiler. Her 

ikisi de düşünmiye dalmışlardı.Rıh
tımın üzerindeki insanların gürül
tüsü, vapurdan gelen kumanda 
sesleri onları bu dalgınlıktan 
kurtardı. 

Kamila utangaç bir tavırla 
elini ona uzattı. Yohan genç kı zın 

elini s.karken : 
- Sana hiçbir suretle layık 

değilim. Fakat benim olmayı ka
bul edersen sana, karşı, elimden 
geldiği kadar iyi ve müşfik dav
ranacağıma söz veriyorum. 

Karısından Sır 
Saklamalı Mı? 

Ailede anlaşma, iki tarafın da 
biribirini sır ve dert ortağı yapa
bilmesile mümkündür. Ev kapısın-
-ıı içeri girince sır kalmaz. İn· 

ıan hariçte maske ile gezebilir. 
Fakat evin kapısmdan girince 
bütün maskelerini çıkarmıya mec
burdur. 

Evinde maske taşıyan erkek, 
aile h ıyatından memnun olmayan, 
karısını dert ortağı yapmıya la· 
yık görmiyen erkektir. Bir kadın 
için en büyilk felaket kocasının 

sır ve dert ortağı olamamaktır. 

Bazs• kadın gevezeliğile, bazalt 
cehaletile kocasının itimadım 
kaybt.der. Erkek karısına iıintlen, 
derdinden bahsedemez olur. 

insanın herhalde bir dert or• 
tağına ihtiyacı olduğu için erkek 
bu arkadaşı evde bulamazsa, ha
riçte arar. O vakit erkek evden 
kaçmıya, hariçteki arkadaılarına 
gitmiye mecbur olur. Binaenaleyh 
bir kadının ilk vazifesi kocasının 
hayatile, işile, dertlerile alakadar 
olmak, onu hariçte dert ortağı 

aramaktan kurtarmaktır, erkeğin 
en ıyı, en samımı arkadaşı 

karısıdır. Kadın bu vazifesini yapa
mıyorsa, en mühim rolilnll ihmal 
ediyor demektir. Kadının yalnız 
evini temiz tutması, çocuğuna iyi 
bakması, iyi yemek yapması er
keği tutmak için kafi gelmez. .. 

Ankarada Gönlll Hanıma: 
Birinci sevgiliniz daha samimi 

görünüyor. İkincisi evlenmek ni· 
yetinde değildir. Birincisinin tek• 
rar dönilf Unden istifade ediniz 
ve izdivaç teklifini kabul ediniz. 

* "Yeni nişanlıyım, nişanlım 

temiz değil, sevmiye de cesaret 
edemiyorum. Ne yapayım ? ,, 

Kendisine temiz kadınlan 
misal gösteriniz. Şüphesiz kadına 
kusurundan bahsetmek doğru 
olmaz. Fakat bir kadına temiz
liği öğretmek kadar kolay birşey 
olamaz. O sizi titiz ve temiz 
görUrse, kendisi de temiz olmıya 
mecbur olur. 

HANIMTEYZE ............................................................... 
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Oiı ! Senin olmak.. Ben 
her zaman, bütün hayatımda bu
nu istemiştim. 

- Birkaç gün sonra ben de 
şehre geleceğim. Bir haftaya 
kalmaz yine görüşürüz. 

Genç kız güverteye çıkmıştı. 
Vapurun hareketinden sonra, kızı 
görebildiği müddetçe elini sal
ladı. Oradan ayrılmak Uzere ge
riye dönerken karş•sında Viktor
yayı buldu. O da Kamilayı selam
lamak üzere mendilini sallıyordu: 

- Çok geç kaldım, dedi. 
Y ohan cevap vermedi. Ne de

meliydi? Teselli etmek mi, yoksa 
elini sıkıp tebrik etmek mi lazımdı? 

Genç kızın sesi sönmüş, yüzü 
perişandı; bu büyük vak'a onu 
adeta ezmişti. 

(Arkaaa var) 



Afacanın Annesi - Afacan, · 
sit te kilerden şu kutuya 

ıeker kavanozundan şeker dol
dur. Komşu hanımteyzene ağız 

tadile bir kahve pişireyim. 

Afacan - Acaba şeker l<a

vanozu hangisi idi... Herhalde 

şudur .... 

Komşu teyze-- Ama ı bu kah
veye şeker diye tuz doldurmuş
sumız ... Aman midem bulandı ... 
Ay ... Ay ... 

Afacan (kendikendine) Hiç 
durmıya gelmez sıvışmalı. .. 

Komşu Hanım - Aman içim 
dışıma çıkıyor ... Ööööö .... 

Afacanın annesi - Dur baka
yım şu şekerden tadayım .... 

Ozür MU ? Kabahat Mi? l-----~----ms ... -mm11.-IEilllll••.,,..-----------. 
O akşam babası Afacanın l VJ A N Z U M B J L M E C E 

Yazifo defterlerini gözden geçir-

dikten sonra: Sekiz harfli Uç hecel Sabah sokağa çıkmaz. Gitmedljl yer yoktur! 
- Bu ne böyle, Afacan ... de- Bu da ba,ka bilmece... Öğleyin evde duramaz! CönüllUsU pek çoktur! 

di. Hesap vazifelerini hep yanlış Bunun sonu başında! Yaygarayı basarak HergUn çıkar evinden .•• 
yapmışsm... Henüz iki yaşında... Dolaşır sokak sokak! Glrdljlnl yok gören! 

Afacan yutkundu. 
- Ne yapayım baba ... Kaba

hat bende değil... Komşunun 
oğlu Ahmetle bir sırada oturu
yoruz. O vazifelerini hep yanlış 
yapıyor .•• 

Afacan 
Bu! .. 

- Ahmet yanlış yapıyorsa 
tana ne, oğlum ? 

- Bana ne olur mu, baba ? ... 
Ben de vazifelerimi ona bakarak 
yapı1rorum ! 

t=::: 

Hasan B. - Afacan, bunu öğren: 
Her eisinı ııcakta uıar, ı;oğukla 

kısalır. 

Afacan - Haaa ... Tevekkeli de· 
111 ... Onun için yazın günler uxayıp 
lııt gelince kıaalıyorf.. 
• 

Afacan babasına sordut 
- Baba, bizim kavaf Ahmet 

Efendi sinekleri tutup ne yapıyor? 
Babam şaşırdı. 

- Sen çıldırdın mı oğlum? 
Ahmet Efendi sinek tutar mı hiç? 
Sineği senın gibi yaramazlar 
tutar ... 

- Yok baba ... Sabi söyliyorum. 
Ahmet Efendi sinek tutuyormuş. 

Bugün berber dükkanında anla
tıyordu .. 

- Aacayip şey ..• Ne diyordu 
bakyım? 

- Kulağımla işittim: " Bugiin 
yine dükkanda akşama kadar 
sinek avladık! ... diyordu! .•• 

Sakat Deve! 
Afacan sokaktan geldiği za

man doğru annesine koştu. 
- Anne, bilsen ben bugün 

•okakta ne gördüm ... 
- Ne gördün yine, afacan? 
- Sakat bir deve yavrusu 

gördüm anne ... 
- Mutlaka ayağı kırıktı. 
- Ayağı filAn kırık değildi 

anne ... Sırtında kamburu yoktu!.. 

AFACANIN 
DEVRİALEM SEYAHAT/ 

Afacanın_Tefrikası: 13 

Hulasa - Arkaı'la~ı f'ingözlo bcıra-ı 
ber drıvri!l.lcııı sryalıatiııo çı

kan Afacan Amf'rikada kendini 
'l'firkiyeııin çocuk sinema yıldı
ıı diye taıı ıtı~ or. Afae:ı.ıı bu 
aaycdo birçok para vo şöhret 

kazanıyor ve bir filim çe' irırıok 
f1zerc H olivu ta davet ediliyor. 

Filim kumpanyası direktörU 
ile rejiaörün nazarında ehemmi
yetim bir kat daha artmıştı. Bir 
arahk direktör rejisöre: 

- Mister Makmik - dedi. 
Mister Afacanın verdiği izahattan 
çok istifade ettik, değil mi? Ben 
kararımı verdim: Holivutta işi
mizi bitirmedikten sonra Türkiye
de sinemacılık ıınıfmda göster
dikleri yenilikleri yerinde tetkik 
etmek Uzere Mister Afacanla bir
likte lstanbula gidelim. 

Siz bizi oranın direktörlerine 
meşhur rejisörlerine takdim eder, 
•tüdyoları gezdirirsiniz. Olmaz 
au Mister Afacan l 

Eyvahlar olsun ! Herifler be
nim palavralarıma inanıp peşim 

sıra lstanbula kadar gelecekler!.. 
Şu Amerikalılar olur şey değil ... 
Palavrayı latilokum gibi yutuyor
lar ! Fakat inanganlığm bu kadarı 
fazla ... 

Ben derhal tehlikenin 8nUne 
geçtim. 

Azizim, Mister Jefson, 
dedim. Sizinle lstanbula gidip 
Türk sinemacılığını size yakından 
tanıtmak isterdim. Görüyorum ki 
Amerikanın sinemacılık hakkında 
çok ilerlemiş olmasına rağmen 
TUrkiyede istifade ile görebile
ceğiniz çok şeyler var. Fak at 
maalesef devriilem seyahatine 
çıktım. Maksadım gezip dünyayı 
görmek.. Hatta buraya geldiğim 
zaman filim çevirmiye hiç niyetim 
yoktu ( Allah için siz söyleyin, 
ey okuyucular.. Öyle bir niyetim 
var mıydı?) Fakat ıuarınız üze-

Bi! mece Halli 
6 haziran larıhli nüshamızın Afa· 

can sııyfasındn bulduğunuz resi"}li 
bilmecedcki iki şekil katlanınca bir 
ıu aygırı kafası ,,.ücude gelir. 

Bu bilmeceyi doğru halledip 
mükafat kazannnların isimlerini a•a-
ğıya yazıyoruz: . 

Fatıh J3 üncü llkınektepte sınıf 
3 No. i4B Muzaffer Osman; Balıkc-

sirde tüccard:ın imam zade Hnsan 
Basri mahdumu Hus ) in; Arna\•utköy 
Feyziatiden 32 Mahmut Nedim; Bey
oğlu 11 ınci mektep No. 84 Muzaffer 
Mustafıı, Gaziosmanpaşa Or'amek
tebinden 391 ı tehmet, Bergamnda 
Avram Kalkidi Ef. yazıhanesinde 

Hayim Levi, Aydında Şahin Zade 
Eyüp Bey fabrika Müdürü Sadi Be
yin mahdumu Şahap, Kadıköy Erkek 
Lisesi numara 5 Nihat, Edirne Os
manlı Bankasında !\fostan kerimcııi 
Muzaffer, Zonguldakta Avukat Tev
fik Bey oğlu Naci, Salihli. Altınordu 
hkmektebi numara 417 Ümit, Gala
tasaraydnn numara 1148 Naci, Rami 
30 uncu ilkmektepten numara 127 
Mehmet Ağa kızı Ayşe, Ankara Di
·vanı Muhaııebat Murakıbı Ihsan Bey 
otlu M. Rıdvan, Bandırma lsmctpaıa 
caddeıinde uncu Süleyman oğlu 
Ahmet Rifat, Artova çiftlik tah
rirat katibi Turgut, Adana Eı
kihamam mahalleainde [berber İb
rahim Hakkı Ef. kerimeıi Hay
riye Adanada Cümhuriyet fabrika
sında Ziya Beyin biraderi Haydar, 
Salihli doktor Ahmet Beyin kızı 
Şehriban, Konyada AJieddin Tahsin 

rine tek bir filim çevirmeyi ka
bul ettim. Şimdi seyahatime 
devam edeceğim. Onun için siz 
bekleyin, memleketime döneyim. 
O zaman ben sizi davet ederim. 

Mister Jefson pek memnun 
oldu. 

- TeşekkUr ederiz, Mister 
Afacan ... Belki Türkiyede sizinle 
müştereken bir sinema şirketi 
bile kurarız. Elimizde sizin gibi 
parlak bir yıldız varken ... 

Aman yarabbi 1 Olur şey de
ğil... Hani insana kırk defa deli 
olacaksın denirse deli olurmuş ... 
Onun gibi, bunlar da sinema 
yıldızı diye diye beni zorla sine
ma yıldızı yapacaklar 1 

Buna benzer feyler konuşarak 
Holivuda geldik. Tren istasyona ge
lince iri yarı bir adam olan rejisör 
Makınik beni tuttuğu gibi kaldır• 
dı, kucağına alıp trenden atladı. 

Arkadan Mister Jef son da Cingöz 
kucağında olduğu halde aşağı 
inmişti. İstasyonda kadın erkek 
birçok insan etrafımızı sarmıştı. 
O sırada Mister Makmik avazı 
çıktığı kadar Uç defa: 

- Hip bip horra.. Hip bip 

Doktorun 
Papağanı 

Bir giln kendi halinde adamın 
biri bir doktorun muayenehane
sine gider. İntizar odasına alırlar. 
Gayet iyi döşenmiş, süslü bir 
oda. Kocaman bir kafes içinde 
bir papağan. Adamcağız bir ye· 
re çarpmamak, hirşey düşürüp 

kırma:nak için korka korka yü
rliyerek bir kenara ilişmiş. Dok
torun papağanı talimli imiş. 

Odaya her girene : "Sefa geldi
niz ! ,, dermiş. 

O zamana kadar papağanın 
lakırdı ettiğini hiç işitmemiş olan 
adam, hemen yerinden fırlamış. 
Papağana yerden kandilli bir 
temenna ettikte sonra ellerini 
kavuıturup: 

- Affedersiniz efendim... de
miş. Terbiyesizlik ettim... Ben 
zatıalinizi kuş zannetmiştim de ... 

kıraathanesinde Himmet, Salihlide 
muhtar Hamdi Bey va11taaile Turgut 
Bey ve hanımlar. 

lıtanbulda bulunanlar hediyeleri
ni paıarteai ve perşembe günleri 
8tleden ıonra idarehanemi:ıden ala
bilirler. Ta,rada bulunanlara poıta 

ile gönderilir. 

horra... Hip bip horra... Afacan! 
Afacan! Rah, rah, rah ... 

Meğer istasyonda bizi karşı
lamıya gelen kalabalığın çoğunu 
sinema yıldızları teşkil ediyormuş. 
İşte Meri Pikford beni kucağına 
aldı. Kocası Duglas Fairbanks'ta 
gülerek yanağıma oldukça hızlı 

bir fiske vurdu. Şu sarışın ada
mın bizim mahut Şarlo olduğuna 
bin şahit lazım! Uzun boylu, düz
gün çehreli bir adam beni kol
tuldarımm altından tutup iki met
re havaya kaldırdıktan sonra: 

Hullo. TUrkiş stor! dedi. 
Bu adam da komik Harold 

Loyd imiş. Bu sözün " merhaba 
Türk yıldızı! ,, demek olduğunu 

biliyorum. Ben havada iken, 
baktım, ayaklarıma bir ağırlıktır 
yapııtı; beni fena halde aşağı 
çekiyor... Bir de aşağı bakınca 
kimi görsem beğenirsiniz? Hani 
" bizim kumpanya ,, derler dört 
çocuk vardır. Bunlardan biri 
küçük bir arap. biri de fıçı gibi 
bir oğlandır... işte o fıçı gibi 
oğlan ayaklarıma asılmış, habire 
beni aşağıya çekiyor! Harold 

Afacanın annesi - O Afacal 

olacak yumurcak toz şeker yeri 

ne kutuya tuz koymuş... Alacı! 
olsun onun benden 1.. 

Barış Görüş ! 
Afacan - Anne, bir haftr 

danberi Cingözle dargındık. 
Fakat anlaşılan buglln yarın tek• 

rar barışacağız ... 

Anneis - Kuzum AfaoaJI, 

daha birkaç gön barıımayın. SIJ 
dargınken Adeta bütün mahalle 

halkının kafası di nlendi... 

Afacan - Yok anne, mu· 
hakkak barışacağız. Bugün ıO'" 

kakta aramızdan beyaz kedi geÇ" 

ti!. 

Cina-öı: - Dün seninle komşun:l11 

erik •tacına taş attık diye anoedl 
beni karanlık dolaba kapadı. 

Afacan - O bahıi hiç açlll'' 
Cina-öı... Beni de hamama aok11P 
bir temiz yıkadı!.. ~ 

beni bırakınca iki metre yuktels" 
likten, c al ndan kopmuş olgu' 
bir armut gibi, bu dört hatat' 
çocuğun arasına düşüverdi; 
Dördü de eJele tutup halka 

·y• dular. etrafımda hora teplll1 

başladılar. Bu esnada yaraıııal 
köpekleri de aramızda sıçra)'1P 
hopluyordu. 

Sinema yıldızları bu curcun•Y' 
seyrederek giilmekten kırıhyot" 
lardı. 

11 
Sonra climbUrcemaat.kocaııı~, 

bir otomobile bindik. Y a~unıı Jıf 
Mari Pikfortla Duglls Faırball r 
vardı. ' Bizi evlerine götüriiY0

, 
. l k'" k0" lardı. Duglasın gilze of olı 

vardığımız zaman orada }<UÇ l" 
yıldız Jaki Kuperde dahil oldllur 
halde süslü bir sofraya otlıf'I 
duk. Galiba sinema yıldıı .,ş· 
bizim şerefimize perhizi boı~ bit 
lar. Ağız tadı ile mükeınıne ııı• 

'k y w• ortaS yemek yedı . emegın E bet" 
doğru ben ayağa kalktım. ıd'l11• 

k ··yle 1 
den Türkçe bir unutu 10 tefi 
Bu nutku da gelecek pazar 

anJatacaiım. 



"""'! 

.,Son Pcısta,, haftada iki defa ainema • 
sayıfaaı yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 

hayatı ve ıinema 'lemindeki sanat SiNEMA 
"Son Posta,. Holivutta hususi muhabiri 

bulunan yegine Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve ıinema ileminia lçyü:ıünü 

cereyanlarından bahsedilir. 

Yıl ızlarda Bisiklet 
Aldı, Yürüdü Modası 

Holivut, (Hususi) - Resimde 
gördUğUnüz dilber Holivut yıldız· 

lan bisikletlerle Polo oynamıya 

gidiyorlar. Son günlerde moda olan 

bisikletli Polo oyunu yıldızlar 
arasında büyük bir rağbet gör· 
ınilş ve hemen taammüm etmiş
tir. Bu oyunun bu kadar çok 

sevilmesinin sebebi, yalnız çok 
neşeli \'e eğlenceli oluşu değildir. 

Ayni zamanda bisikletin vUcut 
gUzelliğinde bilhassa bacak tena· 

ıübUnde büyük bir rolü vardır. 

Bacaklarını güzelleştirmek, 
\rÜcutlerine ahenk vermek istiyen 

Holivutun şen ve ıuh kızları 
bisiklet üzerinden inmemektedir· 

ler. Bisiklet her bacak ve her 
\rlicut üzerinde iyi tesirler yapbj'ı 

gibi bilhassa şişman ve biçimsiz 
bacakları inceltmek ve gi.izelleş· 

tirmek için yegane çaredir, diye· 
bilirim. 

Yıldızların bu giizelleşme sp~ 

tunu taklit eden binlerce tombul 

\re yamrı yumru bacaklı kızlar 

fiındi /\ · erikanın ~er tarafında 
bisikletle geziyorlar, Bacaklarının 
2Üz.elliğile yıldızlar arasında bli· 

l'ük bir şöhret kazanan sevimli 
•rtist Leyla Hiyams Çocukluğun· 

danberi bisiklete binmektedir. Ve 
hu şöhretini bisiklete medyundur. 

Bisiklet modasına en ziyade 
l'nerak sardnan kızlardan biri de 

Joan Kravforttur. Bu giizel yıldız 
0tonıobillerini garaja çekmiş 
\re hemen birkaç tane bisiklet al
bııştır. Şimdi boş vakitlerinde, 

h~tta stiidyoya gelirken hep hi

~ıkteti tercih t c1i Yakında 
L ~rada yıldızlar arasında biiyük 
Qır b" "ki t 1 il ısı · e yarışı yapı acaktır. 

akalını, birinciliği kim kazana<;ak? 

1 
Turan 

Tayyareci 
Blondel 

Bu sütunlarda kendisini daha 
evvel tanıdığınız sarışın Amerika 
yıldız. ]an Blondel son zamanlar· 
cia tayyareciliğe merak sardır· 
m1şhr. Gi1zel Jan esasen üç tane 
otomobile maliktir. Şimdi bu 
yeni merak iizerine iki tane de 
spor tayyaresi satın almıştır. Bu 
resimde kendisini tıyyareye 
binerken göl"i1yorsunuz. Fakat 
habl:'!r \'erelim ki sarışın kız çok 
ihtiyatlıdır. Tavyareye binerken 
Paraşütünü hiç ihmal etmez. Çün· 
kii ilk zamanlar da geçirdiği bir 
tehlikeden sonra alcıllanmıştır. 

Bir Çare 
Lisan Meselesinin De 

Kolayı Bulundu 
Sesli filim icat edildiği zaman 

filim kumpanyalarını bir mesele 
dilşUndürliyordu. Sesli filimler 
Amerika ve Avrupada rağbet 
bulsa bile farkta rağbet bu' 
yacağına hemen herkes kani ı ~ • 
Sesli filim aleyhtarları bunu ileri 
aürerek sesli filim aleyhinde pr~ 
poganda yapmıya başlamışlardı. 

Halbuki se&li film yakın Şark
ta bilhassa Suriye, Mısır ve Filis· 
tinde Amerika ve A vrupadan 
ziyade rağbet kazanmııtır. Es~ 
kiden ıessiz filmlerde yazı ile 
filmin mevzuu seyircilere anla· 
tıbrdı. Şimdi Şark ahalisi sesli 

filimdeki liıanlardan anlamadık· 
ları için başka bir çare bulun· 
muıtur : Bir ıeali filim röıterilir
ken lisandan anlıyan bir adam 
perdeye yakın bir yerde durarak 
filmin mevzuunu anlatmaktadır. 

Yeni filimler Avrupn 
rinden evvel Şarkta göstt. .....• ek· 
tedir. MeselA ( F ormalt kız ) , 

( Sabipıiz toprak ) filimleri Pariı 
veya Londradnn evvel Filistinde 
ıösterilmiştir. 

Yeni Yıldız 

Çekoslovakyada sinema san'a· 
ti oldukça ilerlemiş ve orada da 
yeni yeni sinema yıldızları belir· 
meie başlamıştır. Resmini gördfi· 
ğtlnilz Matmazel Ela Sarzova 
yeni Çek yıldızları içinde bilhas• 
aa ıesinin gUzelliğile şöhret ka
zanmıştır. 

Lôinin Bahçesi 
Yapılan Bir Müsabakada 

Birinciliği Kazandı 

Geçenlerde Holivutta gUzel 
eY ve bahçe mUsabakası yapılmış 
ve meşhur komik Harolt Loidin 
evi birinciliği kazanmıştır. Filha
kika bu meşhur kahkahalar kra~ 
lmın evi de kendisi gibi gUzel
dir. Ev dediğimize bakmayınız. 
Fakat LOinin evi mtlkemmel bir 
aayfiyedir. Bilhassa bahçeleri 
çok güzeldir. Holivut yıldızlan 
arasında bunun kadar bahçe 
meraklısı yoktur. Lfıinin biri İtal
yan olmak üzere beş bahçıvana 
vardır. Diğer bahçıvanların dördü 
de Japondur. Bahçesindeki gül 
fidanları tamam 178 cinstir. Yani 
mükemmel lir gül kolleksiyonu ..• 

Asri Bakireler 
Evvelce ( Asri bakireler ) 

ismi altında sessiz olarak sey· 
rettiğimiz filmin şimdi Almanyada 
sesli bir kopyesi çevrilmektedir. 
Filmde baş rolü İsveçli meşhur 
artist Olaf Fiyort oynamaktadır. 

anlatır. 

j Artistlerin Akıl Hocası 
Levis Stondur 

Büyük 
Mükafat 

Burada güzel Fransız yudızla· 
rından Meg Lemonye'nin yepyeni 
bir resmini görüyorsunuz. Giizel 
yıldız bu kıyafetle iştirak ettiği 
bir letafet müsabakasında birin· 
ciliği ve büyük miikafatı kazan· 

mıştır. Meg Lemonya Fransızdır. Fa· 
kat Londrada doğmuştur. Tiyat· 
roya on beş yaşında başlamış, is· 
tidadı sayesinde çok çabuk par· 
Jamıştır. Dört sendenberi Pariste 
sinema stiidyolarmda birinci de· 
recede filimler çevirmektedir. 
Şimdiye kadar birçok filimlerde 
baş rolleri oynamıştır. 

Holivut (Husasi) - Size bu 
mektubumla meşhur yaşh başlı 
artistlerden Levis Stonun henüz 
alınmış bir fotoğrafını go.ıderi

yorum. Bizzat artist tarafından 
imzalanmış olan bu fotoğraf Le· 
vis Ston'un (Son Posta) ya sami· 
mt bir hediyesidir. Gazetemizin 
sinema sahifelerini Levis Ston 
çok beğenmiştir. 

Beyaz perdenin bu emektar 
yıldızı senelerdenberi biriktirdigi 
bir şöhret yığınına sahiptir. Saç· 
ları aklaşan, omuzları hafif bir 
düşüklilk gösteren Levis Ston 
ayrıl zamanda kendisine mahsus 
bir hususiyete de maliktir. Ba· 
kınız anlatayım : 

Burada artistler yeni filimle
rine başlamadan evvel birkaç 
hafta rollerini prova ederler. Bazı 
artistler rollerini önceden f evka
lilde iyi bildikleri halde filim 
çevrilmiye başlandığı zaman sinir· 
lenir ve şaşırırlar ve tekrar yeni
den başlamaya mecbur kalırlar. 

Rolünü birkaç dakika içinde 
sinema objektiflerinin önüne çık· 
madan evvel tam manasile ez· 
berliyen yegane artist Levis 
Stondur. Levis filme başlamadan 
evvel kağıdını birkaç defa göz
den geçirir ve derhal ezberler. 
Sonra 3000 kelimeyi şarırmadan 

kolaylıkla tekrar eder. Levis 
Ston Holivudun babasıdır denile-
bilir. Herkesin dostu ve dert 
ortağıdır. Güzel dansözler ona 
müracaat ederek nasihatini ıs· 

terler. 
Levis, yaşım başını almış bir 

artist olduğu için hoppam ?Şr~,_,
lerin eğlencelerinden daima uzak 
kalır. Onun yegane sporu ve ye· 
gane eğlencesi yat safasıdır. Onun 
beyaz, martı gibi zarif bir yatı 
vardır. Boş zc.manlarında kendi
sini arıyanlar evine biç uğramaz
lar. Yaz kış daima yat safasından 
zevk aldığı için tatil giinlerini 
hep denizde geçirir. 

Turan 



Fesat Dolabı 
~---------

Abdülhamit, Rüştü Ve Mithat 
Bahane Arıyordu. Fakat 

Paşaları Atlatmak İçin 
Çekiniyordu ... 

Maharrir1 ~ 

Her Hakkı Mahfuz dur 
-40-

Sait paşa arzu etseydi, Sultan 
Hamidi bllsblitün başka yollara 
sevkeder: hem kendisi vatan ve 
milletin hayır duasını kazanır, 
hem de padişahına hakikaten 
hUsnü hizmet etmiş olurdu. Fa· 
kat, muktazayi Uili midir, nedir, 
böyle olmadt .•• ) 

Bu satırlarda cidden bllyük 
bir isabet vardır. Ve bu da, 
yukarda naklettiğimiz (l 13 fincn 
madde) meselesi ile pek beliğ 
bir surette sabit olmaktadır ... 

Karilerimiz unutmamışlardır; 

Abdülhamit, clllusunun ilk za· 
manlarmda Kanunu Esasiye mu
halefet etmek istiyenleri bilfi mu· 
hakeme nefyetmiye razı olmamış, 
ancak vükelanın şiddetle israrı 
n~erine kendisinden muvafakat ceva· 
bı alınmıştı. O vakit kanun namına 
ye hürriyeti şahsiyeye bu derece 
riayetkar olnn Abdülhamit, şimdi 
(kimden emniy~ti münselip olursa) 
onu istediği yere sürmek hakkı· 
nı ele geçirmiye teşvik ediliyordu. 

Mabeyn ricali, bununla da kal· 
mıyor; artık Babıalinin son kud· 
ret ve nüfuzunu kendi ellerine 
almak istiyorlardı. Eski ve kurnaz 
bir idareci olan Sadrazam Rüştü 
Paşa buna bir müddet mukave· 
met etti. Fakat her mukaveme
tine mukabil, ağır bir darbe 
yedi. Ekseriya, mühim maruzatı 
reddedildi. Çokr zaman da tasdike 
gönderdiği evrak, matlubuna mu· 
halif iradelerle geri geldi. 

Riiştü Paşa artık saraym 
vaziyetini ve kendisinin sadaret 
mevkiinde barınamıyacağını an· 
lamıştı. Taallül ve temaruz etmiye 
başladı. Haftalarca ne saraya 
ve ne de Babıaliye gitmiyerek 
konağından dışarı çıkmadı. 

Abdülhamide gelince: Esa en 
gerek Rüştü Paşa ve gerek Mi
tat Paşayı başından atmıya ba
hane anyordu. Eğer bu iki vezi· 
riıı halk üz.erinde nıevki ve tesiri 
olmasa, ikisini do çoktan yere 
vuracaktı. Buna binaen Abdül
hamit kurnaz davranıyor, Rüştü 
Paşanın sitemlerini anlamıyor 
gibi hareket ederek arada sırada 
istifsarı hatır için konağına ma
beyinciler yolluyordu. Hatta bir 
defasında : 

- Sadrazamımızın, hamdoJsun 
bliyük bir rahatsızlıkları olmadı
ğını haber alıyoruz. Halbuki ko
naldarmdan çıkmayıp, bize küs
kün gibi davramyorlar. Eğer 
bazı umur ile meşgul olmamızdan 
münfeil olup ta, maksatları bizi 
işe karıştırmamak ise, bari söyle
sinler de, biz de evrakı havadis 
mütalcasile imrarı vakit edelim. 

Diye haber göndermişti. Rüş
tü Pnşa, Abdülhnmidin, infial ile 
karışık olan bu iltifatmı sudan 
bir cevapla geçiştirerek yıne 

skisi gibi hareket etti. 
Abdiilhamit, artık muhitinin 

kendisine zorla verdiği bir gu
rurla, zikudret bir hüklimdar 

·•a başladığ.ndan bittabi 

bu tafrafuruşluğu çekemedi. 
Esasen saray ricali de işin bu 
df'receye gelmesini korkulu şah
siyetlerin birer birer ' devrilmesini 
istiyorlardı. O esnada zuhur eden 
bir hôdise, bu arzularının kolayca 
husul bulması için işe yaradı. 

O günlerde, Rumelideki ha
rekata iştirak etmek üzere Mı· 
sırdan - ianeten - bir alay asa
kiri nizamiye gönderiliyordu ... 
Vakit kışb.~Asker gönderen Hıdiv 
İsmail Paşa, soğukJar geçin
ciye kadar bu askerin lstanbulda 
kalmasını rica etmiş Sadrazam 
da buna söz vermişti. 

Asker, fstanbula geldi. Seli· 
miye kışlasına misafir edildi. Tam 
o anda da saraydan Babıaliye bir 
emir gönderildi. Mısırdan gelen 
askerlerin ( Uç gün zarfında ihti· 
yaç ve nevalnsnın ikmali!e derhal 
Tuna boyuna sevk ve izamları ) 
talep edildi. 

ROşlü Paşa, bu talep karşı· 
sında şaşırarak Hıdive olan va
dinden bahisle, mevsimi şita ge
çinciye kadar beklemek zarureti 
olduğunu söyledi. İşte ozaman 
saraydaki tezvir ve fesat dolabı, 
harekete geldi. 

Mabeyin ricali, Abdülhami· 
din etrafını aldılar: 

- Amcanızı hal edenler, 
Şamdan gelen Arap askerleri 
idi. Bu defa da lstanbulu yme 
Arap askerlerile doldurdular. 
Bahusus Sadrazam bunları fstan• 
buldan çıkarmamak için vahi 
bahaneler buluyor. Hem Sadra· 
zam kim oluyordu ( Hıdiv ) e 

söz veriyor. Ve böyle asılsız 

sebeplerle ( iradei seniye ) ye 

muhalefet gösteriyor. Şüphesiz: 
bunda bir gizli maksat vardır. 

Sözlerile Abdülhamidin evham 
ateşini körüklemiye başladılar. 

Rüştü Paşa bunu haber aldı. 
Artık sadaret mevkiinde son da
kikalannın geldiğini anladı. Sa· 
darelten azlolunarak takibat ve 
tazyikata uğramamak için ihti
yarlığından ve rahatsızlığından 
bahsederek istifanamesini saraya 
yolladı. 

Saray, bu suretle dirinci 
muradına ermişti. Fakat 
bu meseleden azami bir is-

tifa de temin etmek istenildi. 
Asıl büyük arzularına nail olmak 
için derhal bir plan tertip edildi. 
Mithat Paşa, sadaret mevkiine 
getirildi. 

Mithat Paşa, başına örülecek 
çorabı bilmiyor, halkm kendisine 
gösterdiği büyük teveccüh ve iti
mada mağrur olarak ltendisiııi 
her kuvvetin, hatta.. hükümdar
lık makamının bile fevkinde gö
rüyordu. Kolaylıkla iki padişahı 
hal'edivermek, beş on softa ta
rafından da alkış ve takdir gör· 
mek ona hudutsuz bir gurur ver~ 
miş; aleyhinde dönen fırıldakları, 
hiçbir zaman mühimsememişti. 

Halbuki, cevval zekası ve ktldan 
nem kapan evhamile hem saray 
hem de hünkıin fırıl fml çeviren 

Başkatip Sait Bey, Mithat Papya 
diş biliyor. Onu mUmktin olduğu 
kadar yüksekten düşürerek 
bin parça etmek istiyordu. 

Sait Bey, herşeyi gözüne aldı. 
Hatta bir müddet, Babıalinin 

serkeşane hareket edeceğini de 
çok iyi hesapladı. 

Kuvvetine emin olan bir peh· 
livanın, karşısındakile oynaşmalc 
istemesine benziyen bir vaziyet 
aldı. Mithat Paşanın sadaretini, 
büyük bir memnuniytle ıkarşıladı. 

Mitbat Paşa, ( doksan Uç se
nesi, zilhicce ayının dördüncü gü
nü ) Sadaret mührüoU alır almaz, 
derhal Selimiyedeki askerlerin 
vapurlara irkap ve ( Varna ) ya 
izammı emretti. Bu hareketile de, 
Abdülhamide karşı hiç bir ( sui· 
niyet ) beslemediğini isbat et· 
mek istedi. 

Saray memnun görilnüyor; 
Mithat Saşa da müsterihane ça
lışıyordu ... Sadaret mevkii, Mithat 
Paşaya daha fazla bir kudret ve 
salahiyet verdiğinden, arbk 
işini gücünü bıramış, bir an ev· 
vel Kanunu Esasinin ilanına ça· 
hşıyordu. Saray, Mithat Paşanın 
bu mesaisine bıyık altından gül
mekle beraber, hiç renk vermi
yor ve icap eden yardımı da 
cleriğ etmiyordu. 

Nihayet gün kararlaşbnlmııtı. 
(Bin iki rJz doksan ilç senei hic
riyesi zilhicce ayının yedinci ve 
bin sekiz yüz yetmiş alh enel 
miladiyesi kanunuevveiinin onun· 
cu günü, merasimi mahsusai fev· 
knlade) ile (Kanunu Esasi) ilAn 
edilecekti. 

O gfin hava mağmu~du. 

Halkta, garip bir neşesizlik vardı. 
Böyle olmakla beraber, lstanbu
lun dört köşesinden taşan halk, 
akın akın Babıali caddesinden 
iniyor, dairei hümayun pişgahın
daki meydanı dolduruyordu. 

(Arkaın var) 

Pro/ esyonel Olalım Mı ? 
-

İstanbul Mıntakası 
Reisi Orhan Bey 

Diyor Ki: 
Bizim İçin Profesyonellik 

Mevsim sizdir. Fayda 
Yerine Zarar Verir 

( Baı tarafı 1 inci ıayfada ) 

fesyonel olması. 
Ben bu iki şeklin ikisine 

de alehtarım. 
En aşağı daha beş sene bekle

mek hizımdır. Sporda gayelerimiz, 
yani gençliğin iradeli, kuvvetli, 
seciyeli yetişmesi demek olan 
maksatlar temin edildikten sonra 
sporun ziyneti gibi olan profes
yonelliğe gidebiliriz. ,, 

Orhan Bey Ankaradaki spor 
kongresine lstanbulu temsil d
mek üzere gittiği için bu fikirle· 
rini orada da mevzuubahs edeceği 
tahmin olun bilir. 

Bulgaristanın Para Vaziyeti -· Ada ı a 45 
e a gi D .. üyor 

Bulgaristanan hUkOmet merkezi olan Sofyaaan bir manzara 

Neşredilen bir istatistiğe göre 
Bulgaristanda 1910-1913 sen ele· 

rinde devletin tabii masrafları se

nede vasati olarak (183.000.000) 
altın leva tutuyormUf ve adam 

başına vergi olarak 41,5 leva 
isabet ediyormuş. Halbuki bu 

miktar 1924, 1925, 1926 senele
rinde yükselmiş, yine altm hesa
bile (241.000.000) levaya çıkmıı 

ve adam başına vergi olarak 45 
leva isabet etmiye başlamış! 

Bulgarların hesabına göre bu 

azim paranın en büyük kısmı 

düyunu umumiyenin faizlerine ve 

sermayesinin itfasına gitmektedir. 

Bu miktar tam 1,801,000 levadır. 
Bulgarların ikinci mühim mas

rafı da Harbiye Nezaretine aittir 

ki miktarı 1. ti O. l 04.000 dır. 
Bunun sebebi ordunun gönUllO 

suretile tutulan ücretli askerler
den mürekkep olmasıdır. 

Bu itibarla bulgaristan evveli 
harp borçlarının ilgasını, sonra 

da muahedenin Bulgnristana milli 

ordu bealemeyi meneden madde

sinin tadilini istemektedir. Buna 
muvaffak olduğu takdirde Bulga-

ristan kendisini dünya buhranının 

tesirlerinden kurtarnuya muvaffak 
olacaktır. 

eynelmilel P etro o -
feransı Akamete Uğradı 

Kafkas havallslndyekl petrol Kuyuları 
Nevyokrla toplanan beynelmi- )lher iki taraf için zarar intaç ede-

lel petrol konferansı akamete ceğinden buna meydan vermemek 
uğramıştır. Müzakerat neticesinde j üzere temmuz nihayetinde lsviç· 

neşredilen tebliğe gör~, itilaf hasıl rede toplanarak kat'i surette 
olmamasının sebeplen şunlardır : b" 

1 
. · t · · · · 

1 - Ruslar Uç sene müddetle ır an ~şm~ zemı?ı :mım ıçın 
bir mukavele imzalamak istiyor- müstabsıllerın yem bır konfe· 
!ardı.Halbuki diğer müstahsiller on ransta toplanacaklarını bildiriyor. 
senelik bir mukavele istiyorlardı. Bu haber doğru olmakla be-

2 - Ruslar 1931 ihracatlarının raber Rusların kabul edip etmi· 
miktarını arttırmak istiyorlardı. yeceği henüz malum değildir. 

3 - Amerika, lngiltere ve 
Felemenk petrol mfistalısillerinin, 
cihan petrol tevziatı hakkında 

tertip ettikleri tevziat programı· 
mn Ruslar tarafından kabul edil
memesididir. 

Şu halde petrol rekabetinin es· 
ki haline gelmesi çok muhtemeldir. 
Son gelen telgraflar, rekabe1in 

Musiki Mer~ .. klılarf~a Müjde 
Birkaç 5enedenberi Avrupa turne• 

lerinrle bulunan Istanbulun kıymr.tll 
ıan'atlui.rJarımızdan ( Dcniı Kızı Ef· 
talia Hanım ve Kemani Sadi Bey) 
Avrupadan avdet ettiler ve muhte• 
rem lıalkımızn bir cemile olmak lir 
re pek yakında Harbiyede Belvll 
bahçesinde icrayı ahenk edecektir. 

Bedava bir F O R D otomobili 
veya 

İstiyenlere bunun bede ini 
nakden verdiğimize herkes hayret ediyor; 

Bunda şaşılacak b"r şey yok. 

EKEN 
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Senelerce Evvel Ölen Bir Adam Dirildi I 
·~~~--~~~~ 

Parasını Almak için Sigorta 
Yalandan Ölen Bir Açıkgöz! 

Fakat Yalancı Ölünün Foyaları Nihayet Meydana Çıktı! 
Senelerce evvel ölülerin arası

na karışan bir adamın tekrar ha· 
yata rücu ederek dirilc:r arasında 
rol oynam1ya kalkışmasının, im
kinı var mıdır? 

Bu suali size sorsalar eminiz, 
derhal: 

- Hayır, cevabını verirsiniz. 
Fakat müsaade ederseniz biz 

aksini iddia edeceğiz ve iddia· 
mmn delillerini de göstereceğiz . 

Fransanın 11 Liyon,, şehri Polis 
müdiriyeti bir bisiklet hırsızlığı 
meselesinden dolayı Lüi Düran 
adını taşıyan bir adamı arıyor

muş. Burguvan kasabasında, 
MösyiS M. Tüiliyenin yanında 

bahçıvanlık ettiğini öğrenmiş, bu 
zata mBracaat etmiş : 

- Evet, benim yanımda çalı· 
11yordu, fakat üç sene evvel ay· 
rıldı, Jan Piala isminde bir 
kadınla birlikte Cezayire gitti, 
cevabını almış l 

Bisiklet hırsızlığı meseleıi 
mühim değildir. Fakat ortada 
bir müddei vardır, hakkı üzerinde 
ısrar etmektedir. Binaenaleyh 

.. Lion., polis müdiriyeti Cezayir 
polis müdiriyetine müracaat et
miş, Cezayir polis müdiriyeti de 
Lw Düramn bir sene evvel Kos

taoten kasabasında öldüğünü 
öğrenmif, neticeyi F ransaya bil
dirmiş, bittabi mesele de kapan
mış. Fakat, bu işin bir de mabadi 
vardır. .. 

Birkaç hafta evvel "Liyon,,da 
•akine taciri M. Bottet elinde 
tediye edilmemiş bir fatura 
ile M. Tüiliyeye müracaat etmiş. 

M. Tüiliye işini bilen bir adam 
emniyetile: 

- Benim size borcum yok, 
demifl 

- Nasıl olur, bir müddet ev
vel oğlunuz geldi, sizin namınıza 
motorlu bir tulumba aldı. 

- O halde size gelen adam 
o;ı.. değildir, oğlumun ismini 
takman bir dolandmcıdar. Siz bana 
eşkilini tarif edebilir misiniz? 

- Hay hay! 

Makine tacirinin tarif ettiği 

eşkil, birkaç sene evvel M. 
Tüiliyenin yanında çalışmış ve 
bir sene evvel ölmüş olan Liıi 
Dilranın eıkiline tamamen teva
fuk etmektedir. 

M. Tüiliye şaşırmış, fakat 
ayai umaDda babrlaaut ki kendi
sinde eski hizmetçisinin bir f o-

totrafı vardır, gidip getirmiş ve 
makine taciri bu fotoğrafı 
ıörünce: 

- Ta "kendi:t diye haykırmıtl 

• Devletin nüfus kayitlerinde 
116 flrünen ve hakikatende mey
dancla olmıyan bir adamı bulmak 
Ye meselenin eaasım anlamak 
bittabi kolay olmamışbr. Fakat 
bereket versin Lfti DDranm vak
tile qe dosta verdiği fotoğrafla
naaJ 

Zabıta bu fotoğrafların en 
İyisini çoğalttırarak polis memur
lanoa dağıtmıı ve: 

- Bu adamı bulursanız tutu
nuz 1 emrini vermiş 1 

* iki haf ta evvel bu fotoğrafa 
taşıyan sivil polislerden biri bir 
l•rajda Lüi Düren ile ka11ıla1ın-

Yalancı 1111 LOI DDran 

ltolUnU muvaffakıyetle 

oyıuyan ketim 

ca derhal tanımış, yavaşça yanma 
yaklqarak. arkasından : 

- Bonjur Düran ! diye bağır
mıt, adam yerinden sıçramı,, 
fakat kaçmamıı, inklr etmemiş, 
evet benim demit ve iizeri 

arandığı zaman cebinde 1900 
lira ile bir aile cüzdanı bulunmuş. 

Bu aile cüzdanında Düramn ismi 
hizasında ( vefat etmiştir ) kaydı 
ile belediyenin damgası vardır. 

• 
Şimdi komedinin nas:l tertip 

edilmiş olduğunu anlatalım: 

L6l Dtiran kendisini Cezayirde 
( 15) bin Türk Jirasma mgorta 
ettirmit ve varis olarak metresi 

Jan Pialayı göstermiı. Maksadı 

aisrorta kumpanyasına bir oyun 
oynamaktır. 

Filhakika sigorta muamelesi
nin ikmalinden biraz sonra bir 

aüa lüzumundan çok fazla mik
tarda kinin almıf, şiddetli bir 
n6dete tutulmuş. metresi hemen 
doktora koşmuş, doktor ıelmiı 
muayene etmiş: 

- Madam cesaretinizi muha· 
faza edinİ7, ne yapalım, kader 

biyle imiş. Zevciniz ıüneş çarp
masına tutulmuş, maalesef çaresi 
yoktur, demiş! 

Kadın ağlamıya başlamış vel 
ertesi gün de tekrar doktora 
koıarak: 

- Zevcim öldü, demit f 
Doktor teşhisinden emindir, 

derhal vefat ilmilbaberioi vermiş. 
Bu müddet zarfında İle Lui 

Düran hummayı atlatmıf, evinde 
beklemektedir. Kadın ıelip te 
vefat ilmühaberini pterince 
adam komedinin en mühim l.:ut· 
mını oynamıya hazırlanllllf ve yü
züne biraz permanganat stırcrek 
hakikaten ölü siması takındıktan 
sonra y"-tağma uıanmıı, kadın da 
işin üst tarafım ikmale çıkmıı, 

yaphğı şey tudur: 
Belediyeye gitm~ ilmnhabe

ri göstermiş, cenaze kaldırma 

ıirketine müracaat etmiş, tabut 
istemiş, sonra eYine dönmtiş! 

Ertesi gün cenaze kaldırmaya 
gelenler yatakta ölüye beoziyen 
adamı görmüşler, hazırlığa ko
yulmutlar, fakat kadın: 

- F ransada Adetimiz, biz 
cesedi tabuta kendimiz koruz, 

• 1 .,. • ·d =-· 111% çe"' ınız, ~-~ 

Adamlar çekilmifler, Düran 
yataimclan kalkmıt. tabutun içine 
80 kiloluk bir ağırhk koyduktan 
sonra dolaba saklanmış, mütea· 
kıben kadın cenaze kaldıncalara: 

- Hazınz, demiş, onlar da 
tabutu alarak mezara götürmü~ler. 

• Hadisenin arka tarafını anla· 
mışsmızdır! Kadın sigorta şirketine 
müracaat ederek parayı almış ve 
kocasile birlikte Fransamn yolunu 
tutmuş. Maksatları küçük bir ev 
alarak bir köyde istirahate çekil
mekmiş. Filhakika evi almışlar, 

fakat istirahate çekilememişler, 
yakayı ele vermişler. 

Şimdi ikisi de hapishanededir. 
işin garibine bakınız; Kadm 
tevkifhanede dünyaya bir çocuk 
getirmiştir. Bir iki güne kadar 
ıevcile münasebetini meşrulaştı
racak, sonra da mahkeme huzu
runa çıkacakbr. 

RADY0-
20 Haziran Pazartesi 

latanbul - < 1200 metre ) 18 grı\· 
mofoıı, lU,5 alaturka ııa1, Cennet lf:ı· 
111111111 ve Yc:,;oırı .\.sun Beyin ittirnkilt• 
Aj:ıııs habc rkri, saa t ayarı , 20,5 t ud · 
va J\u,·artct heyeti, 21 alaturka saz, 

B«·tk1:; ' c s:ıfi} c IIanıınl.mn ittiraklerilc, 
2~ orkestra. 

Bükref < 39 l metro ) 20 $~ılo ıı 
ork<>st r:ısı, 20, i j piyano konseri, 21,30 
koıı fror:uıs, 21 ,45 ~ifto pi~ ano 22, 1 ti 
salon orke!ltr:t4'J. 

Relgrad- (4~ metro) :!O koııfrrnıı o;, 
20,:3:> \'iyaııa tlan nakil, 22 Oskiiııtt•ıı 

ıııtkif muhtelit konser. 
Roma ( 441 metre ) 21 grarnofo rı 

22 ,en musiki. 
Prat (488 metre) 20,20 Saksifon 

koıı ı-ı!ri, (Bohuhl:\"1) m tiyatro b:ttıra· 
]arı. 21 :ıkt:uıı konseri. 

Viyana ( 517 ınetre ) 20 Radyo 
fenni Jıakk111da konferanl!, 20,~5 mill i 
oı>eradan naklen Der Muaikat. operas ı, 
2:-ı akf&IP konseri . 

P•fte - (iı50 metre ) 20 Hafif kon· 
ser, 21 ,45 (:O:opı•n) den muhtelif parça
htr, 23,10 (,'igan orkcost rası , fasıla es
ıı:us ıııtla konfcrane. 

Varıova (1411 metre) 20,15 gazete 
haberleri. 21 , 15 Havay çi~eği iıminde
ki operet. 

Berlin - ~ 1635 metre ) 20 Güniln 
hab<'rlcri, 20,20 edebi) at lıabiıleri, 21 
Baınlı:ırgta.ıı ııak il. 

21 Haziran Sah 
lıtanbul (1200 metre) 18 gramr,fon, 

19,G alaturka saz, llafız Burhan he) Mi 
tar.lfı ııdan Ajans haberleri, eaat ayarı 
20,5 gramofon ile opera parçaları, 2 1 
alaturka saz, Hafız Burhan heyeti t :ı
rafmdan 22 orkestra. 

Bükreı - (39.J metre ) 20 Iıadyo or-

Dün SeJiııik Takımını 
Yine Mağlôp Ettik 

• 
Fakat Aradaki Sayı Farkı, Hiç 

Denecek Kadar Ehemmiyetsizdir 

1111 t.kım dUnkU maçtan avwel 

Dtia Galatasaray-Fener muh· boyu VUfUfları, kimisinin yıldırma~ 
teliti Taksim .tadyomunda Seli- için yiiklenişleri, kimisinin adedi 
niklilerle ikinci maçını yaptı. üçü beti •eçen ıskalan, Selinik 
Bililtizam Selinikliler diyoruz. takımının beceriksiz muhacimle-
Çünki miaafirlerin herhalde rinden maada diğer herhangi bir 
dinlendikten Ye M)'alıat yor- takımın mubacimleri karşısında 
gunluklannı çıkarc:hktan aonra bize hiç değilse iki iç sayıya 
ikinci maça da g&iince bun- malolurdu. 
lara SelAnik Mubteliti demiye MuaYİn hattma gelince: Orta· 
ne dilimiz varıyor, ne de kale- da tamamile canla başla oynayan 
mimiz işliyor. Biz burada Se1ini- ve bütün enerjisini aarfeden fa-
ğin bir tek klübü Arisi ıördük. kat yüzde doksan kendi muha-
B J bir tek takın Selinik muhte- cimlerini bu lamı yan bir merkez 

füi diye son iki maçta seyrettiğimiz muavinin iki tarafında biri haf 
takımdan, her huausta, bilhassa hattına yeni geçmiş bir oyoncunun 
futbolü kavramış olmakta on kere kendini bu hatta da göstermek içi11 
yükse'<ti. sarfettiği sert ğayret, diğeri iti-

Galalasaray - Fener muhteliti yat halini almış bir ustalağm 
ile yaptığı iki maçta 1-2 ve 0-1 gibi vtrdiği lüzumsuz lakaydl bu hattı 
kendileri için çok iyi, bizim için tavsife kafidir. Muhacim hattı : 
çok fena m.ticeler alan bu takım Ah o muhacim hatb... Ah o 
stadyoma devam eden çocukların Allahlık muhaci::n hatb... Birşey-
bile takdir edeceği veçhile futbol ler yapmak için, takımına mü• 
teknik ve taktiğine tamamile fit olmak için kan tere batan 
bigane ve tam manasile bir arsa yüzü gözü to7.l oprak kesilen sağ 
oyunu oynamaktadır. açık hakkında birşey söylemek 

Yegane meziyetleri yorul mı· istemiyoruz. Geri kalanlar dünkü 
yacak kadar atletik kabiliyet oyunlarına nazaran sadece birer 
sahibi olmaları, bilgisizliklerini şöhreti şayia olduklarını göster• 
can ve başla bir ufraşma ile diler. ifrat kombineıonlar, liizum• 
telifi edebilmeleri ve bilhassa suz çalımlar, top yarım metre 
kendilerinin oyun tamnı kabul önlerinden geçerken aösteı-ilen 
eden muhtelitimiz karşısında bir istiğnalar bu futbolcillerde gittik-
an olsun arsa oyunundan şaşma· çe eksilen fenni ve bedeni kabi· 

liyetlerle birlikte ecnebi bir la• 
malaradır. 

kım karşısında gayret mefhumu• 
Biz, bu futbolcilleri ilk maçta ou da gösteriyordu. 

zorla 2 • 1 mağlup ettik. Meğer 
Bun&an yazdıktan 80nra ta-

bu netice ne gftzelmişl Çünki kım hakkında umumi bir ınalU-
ikincisinde göçbeli 1-0 yenebil- mat yür6tmek lizımgelirıe, diye-
dik. Eğer misafirlerin ıarfe~tik- biliriz ki dünkü mubtelitin he-
leri enerji yanında bu enerjinin 

men bütün oyunculan futbolil 
onda biri kadar teknik olsaydı çok iyi an1amış, fakat ya idman-
sahadan mağlup çekilmekliğimiz 

sızlıktan, ya nefessizlikten, ya 
çok muhtemel olurdu. biribirile anlaşamamazlıktan ve-

Bizim takıma gelince: Kaleci-
yahut ta bıkkanlıktan fufbolll 

mizden bahse lilzum yok. Takı- çok unutmuş kimselerdir. 
mımızın fena oyununa rağ'men Bunlann kendi takımlarma 
kendisine i' düşmedi diyebiliriz. ya r acaldan en büyük iyilik, ken-

lkinci devrede yer alan üçün· dilerioe yeni ve hakiki bir he-
cli miidafii de hesaba katarak ves gelinciye kadar, zevklerini 
müdafilerimiz hakkında söyliye· tatmin etmek istiyorlarsa yalnız 
ceğimiz fQClur: Kimisinin arpa 

ke~traı; ı. 20,5 koııfora.nitl <i 20 . ı ;,ı \l l'k· 
eamlrc~~k :t tarnfından ':ırkı ~ 1, Li r.Hl
yo orkest r:ı ı;ı. 

Belsrat ( 429 metre) :?O ('ek füa-
m. 20.j .Kuınctök, 21 granıofoıı 21 ,:; 
Za:;Taptan nakil, 2:J,;;o akt:ım komwri. 

Roma ( 441 metre ) !?lı ~:ı 1.t•lı · 
haberleri, 21 ,45 muhtelit koıırwr. ~:? . fi 

stud) ad:ın komedi. 
Praa ( 488 ıııetre ) 20 rı iı l l.oıı-

11·ri. :?0.20 \t'k şarkıları, 20, n iki J..i
,mk kom• di, 21.JO kenıaıı k oııo;t ri , 
21 ,40 :ı kNi L:ındo. 

Viyana (517 metre) 19 koııfı r: ı ' • 
21,0:-, kcı ıı an konseri, 21,50 t; f' ıı ııııı'"'i. ·. 

Peşte · ( 550 metre ) :.>ıı.ıı ; ~·' rk i 
kon!'leri . ~ıl.45 gaz~te ve roman. ~ ı.1 ;; 
oııc•raııııı nr:ıcı:ıtra heyeti. 

Vartova ( 1411 metro :..o.ı;; 
ııı u lıt clif, :?0,3:> r:tdyo gaıch•-.i, :! t . k· 
ş:ı 111 konseri, 2:1 dans havaları . 

Berlin-( 1G'J5ıııetro ) 20 ~ t ıı 11 ıııı:
ı;Hl<•ri. 20.40 fon 11.Jeırıinde ~ l J..,, ı li . 
2t.~;) Kora 9ark1ları, 22 Br""l~I\ l.IJl 
llll kil. 

egzersiz maçlarında ispatı vücut 
ederek, böyle maçlarda küçük 
kardeşlerini kenardan alkışlamak 
ve teşvik etmek olmalıdır. 

Maçın hakemi yine misler 
Allendi. Yukardaki ubrlarıımı 

maçın tafsilihnı tekrar ettirmiyecel 
kadar v_zıhhr. Yegane hadise ola

rak kaydedilecek nokta ilk dev
renin bqlarmda Rebünin bir 
~utu,nu Mehmd Salimin hafif bir. 
burun falsosile gole tahvil etme
sinden ibarettir. 

• O'impiyat ih\V9SI Çt <tı 
Bizim fotbo 'cülerimiz ı rofes

yonel mi? - Se!anik mu~ık l ti ile 
Fer.er - G alatasaray mı: 1 lcliti 
arasında yapılan pazar n• çının 
tafsılah ve 5a t.ı 11 dikkat t ıdi. 
A; rıca en canlı sp cr bidi~ .. rı. 



10 Sayfa 

ÇANAKKALE 
SON POSTA 

lrıgiltere Hükumeti tarafından Gaıt 
Hz. ne hediye edilen esorln tercUm~0&.... 

Yazan : 
Cftneral Oglander 

- ıs-

üt·· n Plinlar Hazırlandı Fakat S ·ya-
s te Müh · T be dül Husule Geldi 

Top aıe,ıne maruz kalan bir lngiliz sUvarl 
Bahriye Nezaretinde, günden 

gUne Çanakkale boğazının kara
dan yardım yapılmadıkça yalnız 
denizden yapılacak bir taarruzun 
kafi gelmiyeceği kanaati teessüs 
etmiye başlamıştı. 6 şubatta Mis
ter Çorçil küçük bir ihraç kıt'ası 
olmak l üzere bahriyeye mensup 
iki alay göndermişti. Fakat 
yakında mühim kuvvetlere ih
tiyaç hissedileceği ıçın, Bah
riye Nezareti fazla kıtaatın 

başka bir cepheye gönderilmek
tense Çanakkaleye sevkini isti
yordu. 15 şubatta bu maksatla 
amiral Jakson tarafından bir 
muhtıra yazılmıştı. Eğer Boğazla
rın gemilere açılması isteniyorsa, 
donanma geçtikten sonra iki sa
hilin işgal edilmesine ihtiyaç var
dı. Bunun için en iyi yol, Boğaz
ları karadan ve sahilden hep 
birlikte işgal etmekti. 

Bahriye Nezaretinin bu mU
taleah derhal tesirini gösterdi. 
Amiral jaksonun raporu 15 ıu
batta yazılmış, 16 şubatta na
zırl:ır içtimaında tetkik olunmuş
tur. İçtima derhal bir harp mec
lisi haline kalbedilmiş ve derhal 
Çanııkkale ıçm mühim askeri 
kuvvetler ihzarı takarrür etmiştir. 

Verilen karar şunlardır: 

1 - Jtk fır::-atta 29 uncu fır
ka ~londro ada ına gönderilecek
t ir. Hu se' "ki) cılın :5Ckiz on giin<lc 
yu pıl ın.ı ·ı iiııı it edilmektedir. 

2 - lcap edPr c ~Jı~ırdan da 
l<ıl" i \t kı taull gönderilecektir. 

:~ - Çanakkale) e denizden 
yapı l.ıcak l taarrıız bir a:ıkeri yar
dı ııı.ı ilıti)aç gfo.tı:rfr c, hu kuvvet
ler dı·rlıal Ont)a gönderilecektir. 

Bu içtima, Çanakkale taarru
zunda ikinci mühim adımdır. 

Daha henüz vasi mikyasta kara 
kuvveti kullanılması tekarriir et
miş değildi. Fakat şimdilik bu 
kuvvetler civarda tahşit edilecek 
ve ilk fırsatta Boğaza gönderile
cekti. Teşebbüs yeni bir safhaya 
g;riyor demekti. Taarruz muvaf
fak olmazsa, işe nümayiş şekli 

vererek donanmanın çekilmesi 
fikri zail oluyordu. Siyasette 
bu mühim tebed~üle rağmen 
Amirallik planının değiştirilmesini, 
halta, aakerl kuvvetler hazırla
nınctya kadar, donanma taarru
zunun tehirini bile istemiyordu. 

Harici istihkamların dövülmesine 
Uç güne kadar başlanacaktı. Hal
buki askerler, ancak bir ay sonra 
tayin edilen yerlere gelebilecekti. 
Amirallik a~keri yardıma ihtiyaç 
olduğuna kan idi. Fakat bu mühim 
noktayı kimse söylemiyordu. Ma
demld kara askeri gönderilecekti; 
hiç olmazsa deniz taarruzunun 
da tehir edilerek, müşterek bir 
taarruz yapılmasını kimse müda

faa etmiyordu. 
Hatta, göderilecek askerlerin 

ne suretle kullanılacağı hakkında 
erkanı harbiyenin plAn yapması 
bile düşünülmemişti. İşte müsta!<
bel muvaffakıyetsizliğin esası bu
radadır. 

O vakte kadar hükumet, Ça
nakkale taarruzunda do11anmaya 
yardım için vasi kara kuvvetine 
ihtiyaç bulunduğuna kani değildi. 
Filvaki eylül ve teşrinisani ayla
rında Çanakkaleye yapılacak en 
iyi taarruzun, evvela kara kısmı
m işgal olacağı düşünülmüştü. 

Fakat bu defaki taarruz bir bahri 
taarruzdu. Bu taarruzun muvaffatc 
olacağı kanaati, donanma topları
nın istihkamları susturacağı em
niyetinden geliyordu. 

Bunda muvaffakıyet hasıl ol
mazsa, teşebbüsten vazgeçmek 
fikri de henüz tamamen terkedil
mit değildi. Boğazlar geçildikten 
sonra kara kısmını işgal etmek ve 
lstanbulu zaptetmek için askere 
ihtiyaç olacaktı. Fakat bunun için 
de fazla bir kuvvete ihtiyaç 
mevcut olmadığı kanaati vardı. 
Bahriye Nezareti karaya çıkarak 
topları zaptetmek üzere istediği 
küçük bir kuvvetten başka, aske
ri yardım istememişti. Sir Edvar 
Greyle Lord Kiçner, boğazlar 

geçildiği takdirde, İstanbulda bir 
ihtilil olacağına kani bulunuyor
lardı. Ayni zamanda Türklerin, 
denizden muvasalaları kesilince, 
Yarımadayı tahliye edecekleri 
ümit olunuyordu. 

İngilizlerin Boğazları zorlaması 
ümidi ve İngiliz kıtaatının İstan· 
bula çıknrılması ihtimali, Fransa
dn mühim hadiselere sebebiyet 
verdi. 16 şubatta, yani lngiliz harp 
meclisinin Çanakkaleye asker sevki
ne karar verdiğinden iki gün sonra, 
Fransa hUkQmeti, bir filo ile de· 
nizden taarruza İftİrakle kalma• 

müfrezesi 
yarak, Şarki Akdenize bir fırka 
piyade askeri de göndermiye 
muvafakat etmişti. Fakat Jeneral 
joffre Fransız hükumetinin bu 
fikrini kabul etmedi ve cephe
den bir neferin bile ayrılma

sına muvafakat etmiyeceğini bil
dirdi. Bunun üzerine hükumet, 
Harbiye Nezaretindeki Erkim 
Harbiye dairesine, müstemleke 
askerlerinden yeni bir fırka 

teşkilini emretti. Bu fırka Je
neral Amedenin kumandasına 
verilecek, bir martta hazır olacak 
ve bir iki gün sonra da sevkoluna
caktı. 

Jeneral Joffrun bu yeni fırka 
hakkındaki fikrini, 25 şubatta İn
giliz karargahında bulunan Fran
sız askert heyetine gönderdiği 
bir telgraftan anlamak müm· 
kündür. 

Jeneral Joffre Rus cephesin
den gelen haberlerin fena oldu
ğunu bildiriyordu. Almanların 
herhagi bir anda garpta taarruza 
geçebileceğini binaenaleyh sen ka· 
lan muntazam fırkanın da İngiliz 
lrnmandanmın emri altında bu
lunması lazım gelir. Buna mukabil 
Mırısta bulunan Avustralya ve 
yeni Zelant fırkaları Çanakkaleye 
gönderilebilir ve zaten bu fırkalar 
oraya daha süratle gelebilirler. 

( Arkası var ) 

Posta Memurları Arasında 
P. T. T. Teavün Cemiyetinden. 
Posta T. T. meıııur'arı Teavün 

Cemiyeti geçen cuma giinü senelik 
lrnngreıini akletıniştir. :ieyeti İdare 
riyasetine murakip Yaşar, katibi 
umumiliğe Şevket, muhasipliğe Haki, 
Veznedarlığa Niyazi, aıalıklara Sa
lahaddin, Hasan, Refik, Faik, İlhami, 
Kazım Beyler intih~p olunmuştur 

Yeni Neşri_qat 

Holivut 
l\lPııılrkt•tiıııiziıı yC'g<lııe Siııl•ı,ıa. 

ıııecıııua ı olaıı ll olinıt'uıı :ı iııri SC'ııe 
17 iııl'i ııııslı:ısı iıı1işar r·tıııiştir. 

Havacıhk ve Spor 7.1 iiıı rii f'a
~ ı"ı \ l'(') ı•rıi kıynfl'tlo t;ıkııı ı~tır. 'l'ny
~ :ırc lıiıeuırıl:ırıııdan korııııııı L nıc rlc
. iııC' dair mUhiııı lıir ııı .ık.,lo ih.ı lıa:;-lı-
~ nrı y:ızıları ar:ı anda Balırırııuhit 

t:ın :ın•ciligiuiıı tnrilıi ) , ı:: scııo 
ü\' f"I Atlaııtigi gC('C'nlrr, (perv:uwsiz 
1nn nrc·lor) gibi fa) dalı ıııoHulur 'ar
dır. 

Atsız Mecmua 
Bu ıııocmuanm 14 dUncU sayısı çık

nıııtır. ]~inde birçok faydalı yazılar 
vardır. 

Haziran 20 

r BIKAYI 
Bu Sütunda Her gün 

-----------------~------- Yazan: ismet HulUsı 

BEHÇET BEY 
------a 

DUnkU Kısmm Hulasası 

Sahil ticaret dairesinin 20 senelik 
ve en dürüst emektarlarından Behçet 
Beyin grip gibi ehemmiyetsiz bir 
hastalıktan ölümn bGtün arkadnı
larını miiteeısir etmişti. 
Ancak, yirmi beş yaşına geldiği 
iç.in evlenmek istiyordu. Bir gün 
küçükken mahallede beraber oy
nadıkları bir kı:ıdan mektup aldı. 
Zaten bu kıza son zamanlarda 
ııkıık tesadüf etml4ti. Naciye, 
kendisini ailesinin evlendirmek 
iatediğini, fakat ailesinin bulduğu 
genci beğenmediğini yazıyor ve 
nihayet "siz ne dersiniz?,, diyordu. 
Behçet Bey düşündü, bu kız nile· 
ılnin bulduğu genci beğenmiyor, 
fakat bunu bana niçin soruyor? 
Acaba! Acaba! Acnbal .. 
Fazla tereddüde llizum yoktu. 

Behçet Bey evlenecek yaşta idi, 
Naciye ile evlenmek hiçte fena 
bir şey olmıyacaktı. 

Derhal mektuba cevap verdi. 
" Seni ben almak istiyorum, 

Mudanyaya geleyim, seninle bera• 
her İstanbula döneriz. Burada 
düğünUmliz olur... Vesaire vesa• 
ire.,, 

Behçet Beyin içi içine sığmı• 

yordu. Acaba nasıl bir cevap 
alacak? .• Sabredemedi, ertesi gll• 
nü bir telgraf çekti. 

"Cevap ver, almıya geleceğim.,, 
Bir gün sonra telgrafın ceva• 

bı geldi.. 
"Sen gelme, ben geliyorum.,. 

Naciye gelecek, Naciye gele
cek, oh ne mesut bir haber, Beh• 
çet Bey daireden on gün izin 
aldı ... 

Hergün rıhtıma gidiyor, Mu· 
danya vapurunu bekliyordu. ilk 
gUnü vapur geldi, yolcular çık· 
madan evvel biribirini ite kaka 
vapura giren hamalların en önün
de Behçet Bey vardı.. Güverte
yi, aalonları kamaraları aradı • 
Kamarotlara Naciyenin e~kAlini 

tarif etti.. 

- Böyle bir kimse vapura 
bindi mi? .. 

- Hayır efendim görmedik!. 
Behçet B. melul, mahzun 

evine döndü ..• 
- ihtimal bir giln sonraki 

vapurla gelir!. 
Ertesi gün yine vapuru bek

ledi, yine Naciye yok.. 
-ihtimal bir gün sonra gelir!. .. 
Böylelikle Behçet Bey on gün 

mütemadiyen vapuru bekledi. Ar· 
tık çimacılar, hamallar, kamarot· 
lar onunla alay etmiye baıladılar. 

- Yolcunuz, nerdeBey; suya 
mı düştü? .• 

Behçet Beyin on günlük me
zuniyeti bitmişti, vapur saat öğle
den sonra üçte geliyordu.. Üçe 
çeyrek kala işini bırakıyor rıhtıma 
koşuyor.. Bekliyor, Naciyesini 
bekliyor, fakat Naciye gelmiyordu .. 

Glinler geçti, aylar geçti, se
neler geçti vapur beklemek Beh
çet Beyde bir itiyat halini alm1ştı. 

Gerçi Behçet Bey Naciyenin 
Mudanyada evlendiğini halta 
çocuju bile olduiunu duymuı, 

fakat bir tlirlü inanamamışb. 
Naciye: 
" Sen gelme, ben geliyorum. ,, 
Diye telgraf çekmemiş miydi? 

Muhakkak gelecekti. 
- ihtimal bir gün sonra 

gelir ..• 

On beş sene böylelikle geç· 
ti. Behçet Bey; evlenmedi, çap· 
kınlık etmedi, on beş sene 
hergün muntazaman Naciyesi· 
nin vapurdan çıkmasını bek· 
ledi.. Sahil ticaret dairesin· 
de kendisile beraber çalışan ar
kadaşları, amirleri, Behçet Beyin 
saat üçe çeyrek kala çıkıp yarım 
saat sonra tekrar geldiğine o 
kadar alışmışlardı ki bu garip 
itiyat hiçbirinin nazarı dikkatini 
celbetmiyordu. 

* Doktorlar hastalığı doğru 
teşhis etmişlerdi. Behçet Bey 
gribe tutulmuştu. Fakat yanıldık
ları nokta ölüme sebep olarak 
grip hastalığının gösterilmesiydi. 

Behçet Bey hasta yatıyordu. 
Fiyevrisi otuz dokuza çıkmıştı. 
Saat üçe doğru hazırlanmck, 
mutadı veçhile Mudanya vapuru
nu beklemiye gitmek istedi. Fakat 
bacaklarında yürüyecek değil, 
ayakta duracak bile kuvvet bu· 
lamadı. 

- Kim bilir belki Naciye 
bugUn geliri.. 

- Ya gelir de kendisini arar 
bulamayınca darılıp geri dönerse!.. 

- Ya Naciye şimdi vapurdan 
iniyorsa!.. 

- Ne olurdu bir parça kud
retim olsaydı da vapura git.ey
dim ... 

- Naciye bugün muhakkak 
geldi ... 

Behçet Beyin dimağı bu dil
şllncelerle sarsıldı, çarpınbıı ço
ğaldı •. 

Naciye geldi .• 

Naciyeyi karşılıyamadım .• 
Naciye 1. Naciye 1. Naciye!. 

Derken birdenbire arız olan 
bir kalp sektesinden öldO. Yoksa 
gazetenin yazdığı ve herkesin söy
lediği gibi gribin tesirile aımuı 
değildi. 

SON PO ST A 
Yevmt, Siyasr, Havadi" ve Ballı: 

gazetesi 

ıdare: lstanbul: Eski Zaptly• 
Çatalçeıme sokağı 25 

Telefon lstanlıul - 20203 

Posta kutu 11: 1 tanbul - 741 

Telgraf: lstaulıul SO!'J POSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE I~oneb\ 

1400 Kr. 1 $ene :!700 Kr. 
750 • 6 Ay 1400 .. 
400 .. 3 > 800 .. 
150 .. 1 • 300 • 

Geleıı evrak geri veril ıııo&. 

lU.nla.rdaıı ıne • uliyot alınmaı 

cevllp için mektuplara G kuruıtuk 

Pul illvesi lı\ıımdır. 

Adreıı dcğittirilıno3l (:.?i l ) kuru,Lıır. 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muharriri: 
Arnold Golopen 
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Bir Saadet Ayı - Aşk Ve Eğlence Meseleleri - Para Suyunu Çekiyor -
Amcama Gideceğim Derken Halama Rastgeliyorum - Mutlaka 

Kaybedilecek Bir Para ! - Holandaya Gitmeden Evvel. •• 
laycester mahallesinde güzel bir 

lokanta gözüme ilişti. Giderek 
tampanyasile, şarabı ile mllkem· 
ınel bir yemek yedim, yemekten 
ıonra da iyi cinsten bir yaprak 
ıigara tellendirdim. 

Akşam çoktan çökmüştü, 

cadde elektirik fenerlerinin ziya
f! Jltında parlıyordu. Pencereden 
baktım. Kaldırımda Alhamra adı
nı taşıyan bir Muzik Hol vardı : 

- Adam sende biraz da eğle
nelim, diyerek lokantadan çıktım, 
nıuzik holün gişesine teveccüh 
ettim. Fakat tam bilet parasını 
•ereceğim sırada kimi gör
sem beyenirsiniz? Benim ha· 
in metresim Edith karşıma 
çıkmaz mı? Fakat göze çarpan 
bir tuvalet içindeydi. Beni görilr 
görmez bir hadise çıkarmaldı· 

ğımdan korktu. Fakat sonra 
yüzümde hiddet eseri göreme
yince kollarımın arasına atıldı : 

- Edgar, Edgar, beni affedi· 
niz, diye ağlamıya başladı. Halk 
bizi seyrediyor, gülmiye ve alkış· 
lamıya başlamış!ardı, metresimi 
koluna alarak dışarıya çıktım. 

Bir Tesadtif Meselesi... 
Bu ikinci bal ayımızı size 

bntUn tafsilatı ile anlatmaklığımı 
istemezsiniz değil mi? Bununla 
beraber şurasını bilmeniz lazım: 

Sarhoş edici, çıldırhcı, bayıl

tıcı bir zaman gE-çirdik. Edilh 
kabahatlerini örtmek için o de· 
rece tatlı bir kadın halini aldı 

ki, bana bir müddet sade mazıya 
değil Rejan e\mnsını bile unut· 
turdu. 

Fakat bilirsiniz: Tatlı rüyalar 
~ok devam etmez. Bir sabah 
cüzdanımı karıştirırken içinde 
beş liralık biçare bir baknottan 
başka birşey kalmadığını gördüm. 
Muhterem rahip Patersonun pa· 
taları uyu çekmişti. Şimdi 
tekrar iş.e koyulmak Hizımdı. 
Düşündüm. Habrıma muayyen bir 
plan gelmedi, tesadüfe tabi ol· 
lllıya karar vererek metresime 
bıübim bir iş için sokağa çıka
cağımı ve akşama kadar kalacağı
tnı söyledim, birlikte gelmek 
istedi. 

- Taşrada bulunan amcamı 
ıiyaret edeceğim, kendisi hakim· 
dir. Merasimi çok sever, yamında 
lanımadığı bir kadının bulunması 
doğru değiidir, dedim. Ve Edith'i 
kucakladıktan sonra sokağa fır
ladım. 

Nereye gidecektim, bilmiyor
dum. Kendimi tesadüfe bırakarak 
hir müddet yürüdükten sonra 
( Flit Srit ) e geldiğimi gördüm. 
londraya uğradıysanız bilirsiniz. 
Burası İngiliz payitahtmın en 
kalabalık sokaklarından biridir. 
Sabah akşam bir an kovanına 
benzer. 

Fotoğraf J'ahlili Kuponu 
'ri"Gfatiııizi ö~renınek istiyoreaıııı 
f?toğrafınızı 5 adet kupon ilo bir -
lıkto gönderiniz. Fotoıtrafınız sıraya 

tabidir ve iade edil ınoz. 

lııim, meslek 
voya san'at? 

Uangt suallerin 
cevabı ? 

---------~~~~ıı~~~~~-
İ" o to~af intişar 

edecek mi? 

l"otoj;rrafın kliocsi sa kuru,luk 
Pul mukabilinde gönderilebilir. 

Binaenaleyh ben ikinci smıf 
bir caddeye sapmayı tercih et· 
tim. Bir kaldırırndan öbUrüne 
geçiyordum ki önUmde yürüyen 
şişman bir kadın ayağı kayarak 
yere düştü. Koşarak kaldırdım. 

Fakat galiba bacağı incinmiş
ti, basamınor, ağhyordu, halk ta 
toplanmıştı. Koluna girerek, yanı 
başımızdaki eczahaneye götür· 
dük. Bacağı mı incinmişti, kemi
ği mi çatlamıştı, bilmiyorum. Ec· 
cahane de hiç durmadım, fakat 
kadının elinden benim cebime 
intikal eden cüzdanın içinde ne 
olduğunu bir an evvel anlamak 
İstiyordum. 

Merakımı ancak 15 dakika 
sonra tenha bir sokakta tatmin 
edebildim: Cüzdanın içinde tam 
220 fngiliz lirası vardı. Ne kadar 
memnun olduğumu tasavvur ede
mezsiniz. 

Tali in bir defa daha lutfuna 
uğramıştım, r~imdi Londrada bir 
müddet daha şahane bir hayat 
yaşıyacak, sonra Rejan elmasını 
satmak tizere Holandaya geçe· 
cektim. Şurasını da kaydedeyim 
ki: Şişman kadın cüzdanım çal
dırmakla büyük bir şey kaybet· 
miş olmadı, zira çantanın içinde 
bulduğum bir yazıdan anlaşıldı· 
ğma göre bu para ile Timson 
bankasının tahvillerinden sahn 
alacakmış! Halbuki hatırlarsınız: 
İki ay sonra bu banka azim 
bir açıkla iflas etti ve tahvil!e· 
rinin kıynıeti sıf1ra düştü. 

* Her ne ise ben banknotları 
cüzdanıma yerleştirdikten sonra 
yoluma devam edecek yerde eve 
döndüm. · Editlı sokağa çıkmıya 
hazırlanıyormuş, beni gorunce 
hayret etti. Amcama Flitsibit'te 
rasgeldiğim için ziyaretine gitmi
ye lüzum kalmadığıııı söyledim. 

lf. 
Edith'e bittabi Rejan el:nasm· 

dan INç bahsetnıemi~tim. Fakat 
bir gün, daha doğrusu bir gece 
nz kaldı hakikati anlıyacaktı. 
Yatakta yatarken eli fanilimın 
cebine rastgelmişti: 

- Bu ne F dgar! diye sordu. 
- Bir taş parçası, diye cevap 

verdim. izah etmek için de batıl 
bir itikada tebaan tılsım olarak 
üzerimde taşıdığımı söyledim. Bir 

r parçasını istedi: 
- Hay hay, dedim sabah

leyin r 
Ve ertesi gilo sokaktan ale· 

lAde bir taş bularak göztiniln 
önünde ikiye böldüm ve bir par
çasını kendisine verdim. 

Fakat şimdi elmasın yerini 
değiştirmek lazımdı. Döşemenin 
altına saklamayı düşündüm, mu
vafık bulmadım, pantalonumun 
kuşağma dikmeyi tasarladım, 
tehlikeli gördüm. Nihayet aya
ğıma tesadüfen bir çivi battığı 
zaman potinlerimi hatırladım ve 
bir tanesinin ökçesini oyarak 
elması içine yerleştirdim. 

* Arhk Amsterdama gitmeyi 
duşünmeye sıra gelmişti. Bittabi 
Edith'i birJikte götürecek değil· 
dim. Şu halde onu Londrada 
muvakkaten yalnız bırakmak için 
iyi bir bahane bulmak lazımdı. 
Düşüne düşUne bunu da buldum. 

(Arkaaı nr) 

Bir ikramiye 
Ticarethanemin 1926 senesinden 

bu seneye k:ıdar hcsabatım muhtevi 
dcftcrlo namı m:ı. ın u lıarrcr bir adet 
yüz YC iki adet yüz yirmi be, liralık 

bonolarla Ciç kıt'a g!iııırnk m:ıkbı11. 

senedini bir paket derununda Beşiktaş 
ile Knraköy arasındaki tramvayda 
unutulmuş olduğundan getirene elli lira 
ikramiy<ı verilekcektir. 

Galata'da Tünel caddesin<fe 5 No h ma· 
tazada kaz.mir tüccarı Mehmet Kamalettln. 

ee,ıktaş icra dairesinden: 
Borçtan dolayı mahçuz bir yüzük, 

bir çift küpe ve yirmi dört incili gor· 
danlık 23ı6,032 tarihine müsadif pcr· 
şcıııbe günU saat 13 le sandal bedes· 
teninde alenen bilmOzayedo satılacağı 
ilfuı olunur. 

Zayi Maaş Cüzdanı - Üskü· 
dar Pş. kapısından almış oldu· 
ğum maaş cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. 

Ayazma Yastıkçı Sokak 12 numarada 
Nadire 

Cilt .e zührevi hastalıklar Mütehaasııı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbul emrazt zühreviye 

dispnnseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisında No. 71 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 

11 temmuz 1932 

B .. y .. k ·kra 

200.000 Lir 

• ve: ... 

ı . 
Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralık ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mük~fat. 

Kıymeti muhammesi 
Lira K. 

300 

448 

31 arşın 28 santim terbiinde bulunan Çemberlitaşta 

Mollafenari mahallesinde Vezirhanı içinde kllçük hanın 
3 üncü kabl.1da J 9-13 No. lı kargir dükkanm tamamı. 
Tamamı 128 arşm terbiinde bulunan Aksarayda Koğacı· 
dede mahallesinde Asiyehoca sokağında A. 12 No. ile 
murakkam bir kıt'a arsanın tamamı. 

314 76 Tamamı I04 arşm 92 santim lerbiinde bulunan Üskiidar• 

000 

300 

500 

(2220 
1296 
3516) 

da Gülfemhatun mahalle ve sokağında Gülfemhtuıı ca
miinin metruk hela mahalli arsası. 

Tamamı 37 4 arşın terbiinde bulunan Hasköyde Kiremit
çi Ahmetçelebi mahallesinde Okmeydanı caddesinde 
atik ( 5, 7, 9, 11, 13, 15) cedit (5, 7, 9, 1 J ) numaralarla 
murakkam tahtında üç bap dükkanı müştemil harap 
üç bap hanenin tamamı. -

Tamamı 165 arşm terbiinde bulunan Kandillide Aralık 
sokağında atik 4 No. Jı liç oda bir sofadan ibaret harap 
bir bap hanenin tamamı. 

Tamamı 23 arşın terbiinde bulunan Çemberlitaşta Mol· 
lafeneri mahallesinde Y ağcıhauı alt katında 1 No. lı kar
gir odanın tamamı. 
Beyoğlunda Katipmustafoçelebi mahallesinde Telgraf 
sokağından atik 4 KüçUkparmaklcapı caddesinde 36, 38 
No. alan müfrez iki kıt'a arsadan 148 arşın terbiinde 
bulunan kısım beher ziraı 15 liradan 2220 lira ve 108 
arşın terbiinde bulunan kısın beher ziraı 12 liradan 1296 
lira ki cem'an 3516 liradır. 

Baladaki emlaki mahlüle satılmak üzere 20 giln müddetle 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi Temmuzun 1 l inci pazartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler kıymeti mubammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli· 
taşta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlfılat idaresine mü· 
racaatleri ilan olunur. 

Kıymeti muhammineıl 

Lira K. 
2681 78 Tamamı 2383 arşın 80 santim terbiinde bulunan Hoca• 

paşa mahallesinde Demirkapı caddesinde atik 3 cedit 
9 • 11 No. Jı evvelce konak halen irath arsanın ı 4400 
hissede 1620 hissesi. 

166 67 Tamamı 12 metre 28 santim terbiinde buJunan Dayeha
tun mahaJlesinde Tığcılar caddesinde atik 67 cedit 69 
No. la dükkanın sülüs hissesi. 

46 88 Tamamı tahminen 125 arşın terbiinde bulunan Kocamus
tafapaşa mahalle ve caddesinde atik 328 cedit 352 No. lı 
mukaddema dükkan eJyevm arsanın 30-120 hissesi. 

150 00 Tamamı 6 arşın 21 santim terbiinde bulunan Çarşıyıkebir· 
de atik Batpazarı caddesinde Çadırcılar sokağında 1J3 
No. lı dükkAnm nısıf hissesi. 

J 500 Tamamı 31 arşın 32 santim terbiinde bulunan Bahçcka· 
pısında Hobyar mahallesinde Hamidiye caddesinde atik 
28 cedit 77 No. h dükkanın 1 • 8 hissesi. 

1112 50 Tamamı tahminen 1225 arşın terbiinde Çengelköyünde 
ve caddesinde atik 157 No. h harap hamamı müştcmil 
atik 159 No. lı harap enkaz halinde bir bap hanenin 
nısıf hissesi. 

Baladaki emlaki mahliile dört hafta müddetle sablmak üzere 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi temmuzun yirmi birinci per
şembe günü saat on beştedir. Talip olmak isteyenler kıymeti 

muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile be .. 
raber Çemberlitaşta •fstanbuJ Evkaf Mildiriyeti binasında Mahlfılat 
Kalemine muracaatleri ilan olunur. 

• 1 - Bahçekapısında 4 cU Vakıf ban dahilinde 17 - 66, 4 • 12, 9-4, 
16- 15, 7 • 14, 5- 22 No h mağazalar ile dükkanlar. 

2 - Hanın tahtında kebir bodrum 1 No lı kilçük depo dipten 
2 .. ci direğe kadar. 

3 - Hanın asma katmda l, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 31, 33, 35, 38 
No. lı odalar. 

4 - Hanın 1 - ci katında 1-8, 16, 18, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37 
No. lı odalar. 

5 - Hanın 2-ci kabnda 1 • 8, 4, 6, 1 O, 1 1, 26, 27, 28, 29, 30, J J, 37 
34, 35, 37, 39 No. la odalar. 

6 - Hanın 4 • cü katında 1 .. 8, 7, 8. 9, 10 12, 14, 16, 18, 22 No. Jı 
odalar. 

4 .. cii Vakıf han dahilinde .balada yazıla olan mağaza, dnkkan ve 
odalar ayrı ayrı 933 • Mayıs gayesine kadar kiraya verilmek üzere 
müzayedeye konmuştur. İhaleleri Tem muzun 11 • ci pazartesi günll 
saat 15 - te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküre kadar 
Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Alrnrat kalemine müracaatları 

• 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
fa:ed ve tesiri görülenı 

FO F TLJ 

Hulasası 
Kulla!lınız .. Her eczanede 
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DEN i Z 
EFTALİA 

K 1 Z 1 
HANIM 

VE 

KEMANİ SADİ BEY 
Pek Yakında 

E 
BAHÇESİNDE 
D 1 N LE YE C EK S 1 N İZ. 

·EVDE SICAK SU 
Bugün hemen hemen bütün evler bir su tevzi mecrasına rapto

lunmuştur. Bu, evvelce bir lüks telakki edilirdi. Halbuki her modern 
apartırnanda banyo dairesi, tualet odası hatta bir veya birkaç lavabo 
vardır. Tatbikatı süratle çoğalm· ş olan sıcak su evlerde günbegün 
bir ihtiyaç, bir zaruret halini alıyor. Onun için her soğuk su pirizi 
yanında bir sıcak su pirizi bulunmak elzemdir. 

Şimdiye kadar sıcak su lüzumu olduğu zaman h:ızırlanırdı. Bu 
suretle hem vakit kaybolur hem de mesken hıfzıssıhhasımn asri 
prensipleri itibarile evin sair yerlerinde de bulunması lazım gelen 
au mutfağa munhasır kalırdı. 

insanın ihtiyaçları gibi teknik te hatta daha geniş olarak telcem
müliita uğramış ve yeni ihtiyaçlara tamamen tt!kabiil eden cihazlar 
icat olunmuş. 

Şehirde ve köylerde pek ziyade intişar eden iddibarlı elektrikli 
IU ısıtıcı cihazı diğer cihazlar kadar idareli olduğu gibi fazla olarak 

lddiharh elektrikli su ısıt1C1 cihazı Elektrik sirketinin tatbik 
ettiği hususi tarife sayesinde su ısıtmak için 'sarfettigi cere
yanı pek ucuza mal eder. 

Haznesinin hususi bir kaplaması sayesinde su yüksek hararet 
derecesini bütün gün muhafaza eder. 

Arzu edilen miktarda sıcak su elde etmek için bir musluğu açmak 
kafidir. Bunun haricinde su ısıtıcı cihazı tamamen otomatiktir. Ne 
nezarete ne de tamire ihtiyaç· göstermez. Binaenaleyh azamı emniyet 
ve sadelikle azami konfor temin eder. 

Elektrikli su ısıtıcı cihazı her evde bulunması lAzımgelen ideal 
bir cihazdır. 

SA IE 
Elektriki su ve banyo ısıtıcı cihazlarını 

12 ay vade ile veresiye 
satar ve tesisatım yapar 

iktisadı ve Sınar Teaisat ve ı,ıetma TUrk 
Anonim Şirketi 

ISTANBUL • AYVANSARAY 

Milli çivi fabrikasının 

ASL N MARKA ÇiVilERi 
Avrupad:ı.ki en meşhur ın.ırkalarrn fevkindedir. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
rfimaye için tercihan her yerden isteyiniz. 

Telefon: Beyoğlu - 342 

B inci icra memurJufiundan : 
Bir bon,:tau dolayı mahçuz 'e fU

rulıtıınıı karar verilmiş olduğundan 

lıir aflet Kunduracı kollu dikiş makiııo
tıi ~.~ (ı 032 tnrihindo Beyoğlunda Ka
la) rı kulnk llalık sokak önilnde sııtı
lıı.cagı ilan ohmur. 

8 inci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı 111ahçu7. \'O ftı

rulıtuıı:ı. k.1 rar verilmiş olduğmıdan 
200 adot muhtC'lir rouıaıı kiJ.:ıplurı 
:!.I G D::l2 tarihiııdo Boyoğlund:ı. 1stiklU 
c:ıfülcsiııdo Eski ~i~ckçi sokak önfüıJe 
"~Ltılıwağı ilaıı olun ur • 

SON POSTA 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
20 Haziran Vapuru Parzartesi günU 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 
fnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon,ve Rize) 
y~ azimet ve avdette ayni is
kelelerle Göreleye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığma miiracaeıt. Tel. 22134 

- NAiM VAPUR İDARESi 
lzmir surat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

AD N 
vapuru 

h~fi: Perşembe gGr~~~:~.!:ı~!ta 
Saat tam 18 de hareketle doğru 

i Z M 1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle İstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karşısmda Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine miiracaat. 

TeJ. B. O. 1041 

ILANNAME 
Beyoğlu Birinci Noterine 
Beyoğlunda İstiklal caddesin

de 245, 249 numarah mağaza 
dahilinde mevcut, sırf bana ait 
(banko, raflar, camekan, asansör, 
kasa, dolaplar ve Havagaıi ve 
elektrik tesisatı ) na bedeli ma-

l lum mukabilinde Şahap Bey ve 
zevcesi hanımefendiye Beyoğlu 

birinci Noterinde musaddak 19 
Haziran 1932 tarih ve 9206 nu· 
maralı mukavelename mucibince 
sattım. İşbu tarihten itibaren on 
bir gün zarfında eşyayı mezkiire· 
de alAkası olanlar varsa müracaat 
etmesi lfü.umu ilan olunur. 

Mf'z kur mağazada multim 
Enis Cenap Bey 

ilan edilmek üzere Son Posta 
gazetesine gönderildi. 

H"yoğl u I3i riıı Pi t\ot-0ri 
Kftmll 

---------- .. ·-·-·· --
Bit • e 
Yılmaz Kitap Evi 

ve Pazarı 
Sürat, intizam, ehvenlyet 

• 
~ ıza f§mail 1 

ISTANeu~ 1 

Ankara cadd. D!i ı 
TELEFON. 2~!Jt)11 

Dr. 

MECC Mİ 
ııııı.ıı 

Cilt vo zührevi hastalıklar 
vihancsi Karakay Börekçi 
sırasında 34 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali ~rem, Selim Rawıp 

Neıriyat Mücilw• Halil Litfi 

1 

• 
TiFO 
AŞILAYAN 
SİNEKLERİ 

Öldürünüz 1 
Bunları ölüm 
takip 

Her sene bu kadar kışi:ıın olümıine sebebi· 

Haziru 

yol veren tifonun mikroplarını lllylU va pis t:=:!::=~~ 
vl!cudile nakleden kara sinek fıunhar va ~mm: 
çocuk öldürücüdür. Daima müzahrefat içe· 
risinda yaşadığı için buradan aldığı hastalık 
tohumlarile yiyeceklerinizi zehirler.' 

,. .1•, • 

Sinek • sivrisinek ve · bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'I suretle öldürmek için en 
emin vasıııl',i bütün dünyaca lanınmış olan 
FLIT'tir. · Sarı renk · ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkal ediniz. 

it 
şayet mühürlü teneke üzerinde bu resim 

mevcut de§llse aldıAınız mat FLiT deQllCllr.; 

Umumt Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul. Galata Voyvoda hu 

-tc 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Aksarayda 76,73 metre arsa. Teminat 98 Lira 

" 9,10 " ,, ,, 3 tt 

Yukarıda yazılı arsalar satılmak üzere mllzayedeye konmuştur. 
Talip olanlar tafsilit almak için hergün Levazım MüdürlUğtlne ve 
ihale giinü olan 23 • 6 • 932 perşembe gllnU de teminat makbus 
veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene mllracaat 
etmelidirler. ( B. ) 

* Sarıyer Belediye MildürlJğünden. Bllylikdere caddesinde tutl• 
fabrikası karşısındaki arsa müzayede suretile kiraya verileceğinden 
taliplerin 23 - 6 - 32 perşembe günU saat on dörtte Belediye encü
menine müracaatları. · ( B ) 
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F L O Ş pilikle YÜN PAMUK 
boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

büker 

boyar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

lvek 
KASARLAR 

Yapar. 

ve Yün Blezerı 
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Mensucat ve T ı-ikotaj Fabrikalarına liizumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 
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