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TillUBLINK 
San roata. llagllMen lttlleren en heJec•nll 1111r ._.... 

macera•ını nefredlyor. Ttmurlenk, tarihin en 1111,Uk ....... 

yetlerl araeında alvrllmt,ar. En mUthlf muhare....... -un 

zamanında olmuf. A•Jantn orta•ıntlan kopan bu flrllna llln-

7ayı 191111 etmlftlr. 

-------------------------8 u gün lôtfen 6 ıncı sayfamızı açınız. Orada Timur-
lengin macetalannı heyecanla takip edeceksiniz. 

Buğday Fiatleri Dün 
Biraz Daha Düştü 

Fakat, Ekmek Narhının Yeniden 
T esbitine Şimdilik Lüzum Görülmedi 

Ha,...,_ .. ,. ...... bulllaflar mav_..na aldanll'or 
Belediye lkb.at Mldlrllil içia ekmek narluma geçen haf. 

din ekmek narin meeeleaial tet- takl fiat Gzerhıde kalmama• ka-
klk etti. Bir haftalık ma Ye bat- rar verildL Şa halde hllmb-
day piyua11m tekrar 8'zclen ıe- deki bir hafta zarfmda ek-
çircli. Narlam bir miktar iadirile- mejl yine dokuz buçuk lm-
te;i zannediliyordu. rap alacajd. Fakat ba bir 

Fakat fiatlerde mllhim bir hafta içinde batclaı pfJU1111Dcla 
değifiklik olmadığı g&rilldlljll ( Devamı 13 lm:I ıaJfatla) 

sparta Cinayetinin Katili 
Nasıl idam Edildi 

Isparta (HUIUll) - Ulaborlu-
1• tAbi O.Wp karyesinden cina
et maznuna Bakillln idam edll

dijini telırafla bildirmittim. Ka· 
tilin resmini pnderiyorum. 

Sabıkalı ve an dDtmam olarak 
tanınan Baki, bu cinayetini iki sene 
evvel yapmıştı. Tahsil etmek tize· 
~e lstanbula giden bir çocutun 
~bindeki yol para11 olan 10 
lirayı almak için çocuiun geçe
teği yolu beklemiı ve zavalhmn 
iraEasanı bir kllrfUD)a parçala-
lbışb. Baki, bu paranın beı lirası· 
lb cinayete şahit olan bir arka· 
datına sllkit laaklo olarak ver
lbişti. Katil, cesedi deredeki 
"zlıklar arasına gömdlikten 
lonra miisterih olarak savuşup 
titmiştt 

Aradan dört ay geçtikten ıon· 
" çocuğun ceıedi bir teaayllf 
'-eri olarak bulunmuş ve hDkü
~et cinayetin failini aramaya bat
•lbışb. O esnada cinayete pbit 
~ adamla katilin arası açıl

Baki cinayeti hDk6mete 
l>ar edeceğini aöyliyea tahldl 
•iuaclaa vurmUflu. 
Bu hldiHJi mlHealap ,.... 

mu.a.,I olclufa ıi\i .... 

mete ihbar etmif, ve Baki h,. 
men yakalanmıtb. 

Katil, asalacağa dakikaya ka-
dar sopk kaiıhhflm muhafaza 
etmif ve idam sebpuında cue
dinin fazla tethir edil.-mUini 
Miylemiftir. Ceset, 1aat Gıa ka· 
dar tqhir eclilclikt• soma 16-
mllmlfllr. 
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Cihan Boks 
Şampiyonluğu 

Alman Boksörü Şmeling 
Mağlup Oldu 

Nevyork, 
21 (A.A) -
Atar siklet cl

baa flJDpiyonu 
Nwa Ş... 
Una De Ame
.. n::Jı Şarkey 
arumdald 15 
raYUDtlak maçı 
1&)'l be1abile 
Şarkey ka
aamlfbr. Fa
kat Hyircil .. 
rln birçota 
plibiyetia Al
mana aft ol-

cu... .. nFl1•lllfa.ı• 
clutuaa 11,. kaybed.a Ş.•U.. 
lemifler, karan proteıto etmlt
lerdir. Hatta Şarkey bile bu ne
ticeye hayret et~ir. Maçın 
10 uncu denMine kadar Şmelinı 
çok ytlk•k oyaam11tır. 

[Soa Pqata: Yh binlerce HJlrel 
hinde yapım bu maç her iki bok· 
llrl .. ..UJOllS Jap~. A,.a ............................ 
............ •1tr1er1a _ _,. ..... 
IO .u,.. 4ollırJ •••-r· Y..ı .. ....,.. ............ --...q 

Bir Bal Ansının 
Müthiş Cinayeti 
Bitlia ( HUIUll ) - Kovq 

1abık Telgraf Med&rll Rahmi B. 
dan bahçesinde ge~erkea birden
bire &lmllfttlr. Rahmi Bey, bah· 
çede auerken bir bal ... ku-
lajınm arkuuu •okmUf Ye za. 
Yallı ac:lamcajaz derhal vefat et· 
miftir, Ba hlclile burada hayret 
ve teeulr uyaaclırmıtbr. 

İstanbul - İzmir 
Muhtelitleri 

t - Dan Ankarad• letanbul 
ve lzmlr muhtel ... rl çarptfb. 
Maft bir llltllaf ,UzUnden ı•rı· 
da kaldı. 

2 - S.IAnlk muhtelltl tek· 
rar. latanlrula ... ror. 

3-Tam..,.Ub ıı._ ta 
lnotl U,...mla BUJUIHIZ. 

ı Profesyonel Olalım Mı ? 

Kafamız Ve Seciyemiz 
için Amatörlüğe Muhtacız. 
Salihattin Bey Diyor Ki: "Para İle 
Sporculuk Bir Arada Birleşemez.,, 

F utbolde profesyonellik • ama• 
tlrlGk mllnakqalara ıok mDblm 
bir aaflıa1a intikal etti. Bilhaua 
Ankaradaki T&rkiye Spor Kon
...-mde KGtahya mmtakaauu 
temail edoa Halk Fırka11 Umumi 
Kltibl Recep Bey mlhlm bir 
nutukslyliyerek profesyonellikten 
memleket ıporu için hiçbir fay
da beklenemizecethd çok açık 
mlaallerle aalatb. Recep Bey 
....ı. bir ltiru olarak eliyor lda 

.. Bir sol •flia• veya bir 400 
metrecinin ..mt temaylld mem
leket için hiçbir kıymet ifade 
edemez." Bununla beraber kendi
aini ıpora vermİf olanlar profyoa
nelliğin kabulll lehinde mlltalea 
aerdediyorlar. 

Biz anketimize buglln -de 
devam ederek l.tanbulsponm 
' ıymelli mubacimlerinden Sall

addin Beyin fikirlerini yaZJyarm. 
Salllıadclin Be1 yeni neslin en 
taze ve mntemayiz bir futbolctl
ındtır. Kendisi Milb Takımda da 
mevki almlfbr. 

s.ııt..dcUa Bey profeayonel
liiin aleyhinde bulaaayor n 
fUD}an a&ylllyor ı 

.... hattln .. , 

- • Ben amatar bir oyunca-
_,.. -ve daima amat&r kala
cağım. Bu itibarla profeayonelJI. 
tin tamamen aleyhindeyim. Çllnld 
bana rBre ıpor inun seciyulnl 
tebeUllr ettiren bir ftlltadır. Bir 
ıporcu, vtlcudunun inldpfam t .. 
min ederken dimajuu ve karU. 
teıW ............. ,. plıı• .. 
idealisttir. Halbald 
bir oyuncu tamamile maddilefmfi 

(Denma 13 inci aaJfatla ) 

enelerdenberi Dünya .. 
an Habersiz Y aşıyalı K12 

lamir, 22 ( Hususi ) - lzmir zabıta11, yankuici, •bakalı •• ba 
meyanda ldm...alere mesken YUifuiai alru JUllD .. taka11ada 
çok pyam dikkat bir hldiae ile kaqdqtı. Alaaneak aemtiacle, ltalyu 
kiliaeai ukuanda bir koYUk lçeritindo garip kayafetll bir Romea 
kadını ele geçirdi. Penceresiz, karanlık bir mafaraJI anclaran bir 
oyuk içeriainde ele ıeçirilea ba kadıma bala ft Ylcacla bir ma
pmba ile 11maala kapah idi. latekıiJ ve anmaz bir tekilde lk 
llJllJor. 11Jleailenlerill çofmm aalamıyordu. Hlvifetml n 11•1ı.d• 
.... ba oyuk içeri8iacle ~ircliii ... ,.. fl)'le .... 

1 

- Romanyalı 11ir Tlrk lmıJUD. YecB '-cak ııaı•at.t ba 
c o..... 13 ... ..,.,.. , 

Cemiyete ithaf! 

o ......_ __ o 

1 

- Attık 1nur paruandan kurtuldak. BM. iliballl fan.dl 
1akacaW.. • 
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• 
ıse 

• ve 
Son günlerde çıkan bir makalede 
Galatnsnray lisesinin eski randı

manını veremediği hakkında mfi
talealnr serdedilmiş, ayrıca bunu 
teyit eder mahiyette bir beyanat 
çıkmıştı. Bu hususta halkın mü
talenlarinı da biz yazıyoruz: 

Eşref B. (Taksim P.armakkapı) 

- Yalnız Galatasarayı değil, 
diğer liseleri umumi bir yokla
\badan geçirmek lazımdır. Bugün 
memleketin en ziyade muhtaç 
olduğu zümre, kuvvetli ve tam 
tahsilli lise mezunu gençlerdir. 
Lise tahsili yarımyamalak olan 
gençlerin yüksek tahsilde de mu
vaffakıyet göteremiyecekleri çok
tanberi malüm olmuş bir haki
kattir. Herşeyden evvel lise tah
silini takviye etmeliyiz. Ben vak
tile lise tahsilimi tam manasile 
yapamadığım için doğrusu bugün 
yarım adam gibiyim. 

• Haydar B. (Beşlktat K3yf çl) 

- Ben Maarif itlerinden pek 
anlamam. Esasen buna tahsilim 
de müsait değildir. Fakat çocuk
larımı okutmak için her türlü 
fedakArhğa katlanıyorum. iki ço· 
cuğum var. İkisini de liseye 
gönderiyorum. Çalışmalarına da 
dikkat ediyorum. 

ir 
Şllkril B. (Üsklldar Paıallmanı caddesi) 

- O makaleyi ben de oku
dum. Doğrusu hak verdim. Fa· 
kat ben mektep idarelerine hiç 
kabahat bulmuyorum. Asıl kaba
hat çocuk babalarında veya ana
lardadır. Son zamanlarda babalar 
ve analar çocuklarile alakadar 
olmuyorlar. 

Halbuki bizim zamaoımızda 
bu mesele bambaşka idi. Ben 
mektepte çalışmadığım için ba· 
bamdan yediğim dayağı her za
man hatırlarım. Babaların bu işte 
günahı çok büyüktür. Çocukla
rının başıboş gezmelerine karşı 
göz yumuyorlar. 

'* 
lıtünlr B. (Şchzadebaıı 27) 

- Azizim tahsil meselesi, 
bilhassa orta tahsil meselesi çok 
mUhimdir. Umumt malumat deni· 
len şey lise de öğrenilir. Umumi 
malümab olmıyan bir genç ister
ae en yilksek mektepten çıksın, 
bence beş para etmez. Maarif 
ıiyasetimizin mihv~ri orta tahsil 
olmalıdır. 

Ucuzluk Lokantasi 
Belediye memurlarının yapa

cakları istihlak kooperatifi ni· 
zamnamesinin ikmal edildiğini 
yazmıştık. Nh~amname henüz No
terliktedir. Tasdik muamelesi 
ikmal edildikten sonra lktısat 
Vekaletine gönderilecektir. Ucuz 
lokantanın nerede açılacağı hak-
kında henüz kat'i bir karar 
yoktur. .. 

Kasa 
ırdı, Fakat 

Yakaland1 
lstanbul ı:olisi bir kasa hırsızı 

yakalamıştır. Hadise şöyle olmuş
tur: Kurtuluşta Y orgi Efen dinin 
mağazasındaki kasa iki gün evvel 
meşhur bir şerir tarafından kırıl· 
nıış, içinde bulunan paralar ta· 
mamen soyulmuştur. 

Y orgi Efendi hemen polise ha
ber vermiş, yapılan takibat ne· 
ticeısinde hırsızlığı yapan şerir 

meydan çıkarılmıştır. 
Üç saat içinde yakalanan 

bu adam Dimitri oğlu Andrev 
isminde birisidir. Andrev zabıta
ya verdiği ifadede cürmünü itiraf 
etmiş ve evrakile beraber adli· 
yeye teslim olunmuştur. 

Meyva Bolluğu 
Bir Kısım Meyvalar Çü

rümiye Yüz Tuttu 
Mevsim başlangıcından bugüne 

kadar şehrimize gelen yaş mey-
valar geçen seneye nazaran çok 
ucuz fiatle satılmıştır. ihtiyaçtan 
çok fazfa gelen yaş meyvalar 
üzerinde bazı kabzımallar alım 

satım muamelesi yapmak husu· 
bunda nazlanmıya başlamışlardır. 
Bu yüzden meyva pazarında bir· 
çok meyvalar çürümiye yüz tut· 
muştur. Billıassa kiraz ve erik 
bu meyandadır. ----1\\Unhal Hamalhk f{afmadı 

Dört aydanberi bamallann 
nakil ve tayin işleri talil edildiği 
için ( 40 ) kadar münhal yer kal
mıştı. Bu münhallere yeniden 
hamnllar tayin edildiği için dün 
Belediye lktısat Müdürlüğü kapı· 
ya astığı bir ilanla münhal bu
lunmadığını ve müracaat edilm~ 
mesini bildirmiştir. 

Gümülcüneli 
Seyyahlar 

Şu günlerde Garbi Trakya
dan şehrimize ( 300 ) kişilik bir 
seyyah kafilesi gelecektir. Bun
lann içinde Garbi Trakyalı ga· 
zeteciler de vardır. Seyyahların 
ekserisi Gümülcünelidir. Bunlar 
şebrimi%de bir hafta kalacaklar, 
gezecekler ve tetkikat yapa
caklardır. 

Havaya Silah Atmış 
Şevket isminde biri Samat

yadan otomobil ile geçerlten ha
vaya silah attığından yakalanarak 
tahkikata başlanmışbr. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

zhanele 
lesi Alevle 

Tacirler Ticaret Odasına 
Müracaat Ettiler 

Piyasadaki yağ, peynir, kre· 
ma, yumurta tacirleri, Bomonti 
ve Karaağaç buzhanesi de dahil 
olduğu halde, buzbaneciJerin bir· 
leşerek fiatleri yükseltmelerin· 
den doğan şikAyetlerini resmi 
makamlara bildirmişlerdir. 

Tacirler Ticaret odasına ver· 
dikleri cevapta şunları söyle-
mektedirler : "Buzhane fiatlerin· 
de geçen seneye nazaran yüzde 
yüz yükseklik vardır. 

Bu yükseklik tabiatile muay· 
yen bir yüzde ile yağ, peynir, 
krema, yumurta fiatlerine akset· 
melde, bundan da müstehlikler 
mutazarrır olmaktadırlar. 

Mesela: nmele ücretleri, elektrik 
fiatleri düştüğü halde geçen sene 
30-35 kuruş buzhane ücreti alı-
nan tenekelerden bu sene 
(50); bir buçuk lira alınan 
kaşerlerden (250) kuruş alınmıya 
başlanmıştır. Tenekelerden eskisi 
gibi otuz, kaşarlardan da yüz 
elli kuruş alınması muvafıktır. 

Buzhana ücretleri indirilme· 
diği t&kdirde ihracat imkanları 
azalacağından müstahsil, ve müs· 
tehlik muhtelif nisbetlerde zarar 
görecektir. 

Kendilerine müracaat ettiği
miz buzhane sahipleri ise, yağ, 
peynir, krema tacirlerinin iddia
larını doğru bulmamakta ve şun· 
lan söylemektedirler: 

.. Buzhane ücretleri yükselme
miş, bi15kiş düşmi~tür. Mesela. 
geçen sene yumurta sandıkların

dan altı lira ücret alırken, şimdi 
beş lira almaktayız. 

"Peynirlerden alman ücret ise 
geçen senenin aynıdır. Ticaret 
Odasına da bu şekilde cevap 
verdik. n 

• 
lngiliz 
Lirası 
Düşüyor 

Birkaç gündenberi piyasada 
İngiliz lirası düşmekte, lngiliz 
lirasına nazaran frank vüksel
mektedir. Dün. Paris telgrafı 91 
frank gelmiş, lngiliz. 767,25 ten 
muamele görmüştür. 

Evvelki gün fngiliz 773, daha 
evvelki gün de yine 773 ten mu
amele görmüştü. Borsada da 
bazı esham ve tahvilatın yüksel· 
mesi de devam etmektedir. 

Düyunu muvahhide 44, 10 ku
ruş on paraya, Anadolu tahvilatı 
yirmi yedi lira altmış kuruşa yük
selmiştir. 

Afyon Piyasası 
Dün Borsada Gümüşhacıköy 

af}·on!an 12.85. Kırtdartli malı 
12. Bilecik 11,5 lira}•a sablmışbr. 

Mii.essese 
Tamir 
Ediliyor 

ZE 

Bundan bir müddet evvel 
Darülacezenin tevsi ve ıslahı hak· 
lnnda tetkikat yapılmış ve bazı 
tadilata lüzum görülnıüştn. Bu 
tadilat ve inşaat devam etmekte· 
dir. Bu meyanda döşeme tahtaları 
kaldırılarak çinkolar döşenmekte 
ve Darfilaceze hamamının ya· 
mnda bir de tecrithane yapıl
maktadır. 

Evvelce tecritbanenin mevcut 
olmaması dolayısile gelenler, mu
ayene ve hastalıkları teşhis edi
linciye kadar müessesenin içeri· 
sinde beklemekte idiler. 

Bu sefer tecrithanenin ikma
linden sonra gelenlerden hasta 
olanlar, bir müddet bu tecritha
nede bekliyeceklerdir. 

İş Kanunu 
işçiler Verilen Karara 

İtiraz Ediyorlar 
iş kanunu projesi hakkında 

tetkikatta bulunan komisyon tet· 
kikabnı bitirmiş, raporunu Tica
ret odası idare hey'etine vermiş
tir. Proje idare heyetinden geçe
rek oda meclisine gelmiş ve diln 
müzakeresine başlanmıştır. Öğ-

rendiğimize göre, komisyonda iş alı
cılar ekseriyette olduklanndan pro
jenin iş al:cılnrının arzusuna göre 
tadili hakkında kararlar alınmış, 
maddelerin tadili istenmiştir. Ko-
misyonda bulunan amele murah
haslan bu kararlara itiraz etmiş-
lerse de akalliyette olduklarından 
noktai nazarları kabul edilme
miştir. 

Esperanto Konferansı 
30 haziranda pariste topla

nacak olan Esperanto konferan· 
6lna bizden de murahhas isten
miştir. 

Ticaret 
Kongresı 

fstanbul Ticaret Mıntakası 
kongresi cumartesi günü topla· 
nacaktır. Kongrede İstanbul mın
takasının beş senelik tecrübe
den sonra ne suretle çalışması 
ve ne gibi teşkilat yapılmuı 
konuşulacağı gibi, lstanbul piya· 
sası üzerinde de münakaşalar 
olacakbr. 

Peynir Ve Afyon 
Harici Ticaret Ofisi İdare 

Heyeti peynir ve afyon ihracatı 
murak be nizamnamesini ikmal 
etmek üı.ere yakında toplana
caktır . 

Günüıı Tarihi 

E ir Faysal 
Bugün Gid·yor 
Şehrimizde bulunan Hicaz Kıralı'" 

nın mahdumu Emir Faysal Hı. b~ 
giin vapurla Batuma, oradan d• 
Tahrana gidecektir. Emir Hz. Tah
randan Bağdada geçecektir. 

inhisar idarelerinde 
inhisar idarelerinin tevbidlJJ• 

başlanması üzerine yeni kadroY1 

girecek memurların sicilleri tetkik 
edilmektedir. Tevhit netice5inde s<ıJ 
memurun açıkta kalacajl tabınlıl 
ediliyor. 

Bulgar Gazetecilerine Ziyafet 
Ankara 22 - Balkan ittihadı Bir' 

fiği bugün Bulgar gazetecileri fe'" 
refine bir çay ziyafeti verdi. Yı:ırıJl 
da latanbul matbuat Cemiyeti reiJI 
Hakkı Tarık B. bir ziyafet verecektit• 

Kürdan Fabrikası 
l.t&nbulda bir tahta çivi e kflr

dan fabrikası açılaeaktır. Fabrikl 
(30-35) vagon tahta çivi, on beş va• 
ıon da kürdan yapacakbr. 

Bir Ceset Bulundu 
E•velki .-ün Çırpıcıda dere için

de iple boğuimuş bir kadın c ·sedi 
bulunmuştur. Kadının ve kntillerio 
hü-.iyctleri henüz belli değildir. Tah
ldkat yapılıyor. 

ektep l(asketleri 
Mektep kas ketlerinin yalnız talr 

beler tarafından giyilme.ini temin rçli 
bir kanun hazırlanmış, meclise veıiJıo 
miftir. 

ihtisas ahkemelerinde 
Şehrimizdeki 9 uncu adJi jbtl• 

au mahkemesi fimdiye kadar 2()0 
dava intaç etmiştir. Gümriiktetıı:I 
mahkeme de 135 dava hakkında ka• 
rar Yermistir. 

Afri adan e rimize 
Cenubt Afrika Hükümeti Nakliya1 

Şefi M. Nikolş uzun bir otomobil 
ıeyahatine çıkmış ve dün şeh imiı• 
aelmişlir. 

Kanuni ~ustafa Bey 
Maruf musiki üstatlarından Seli

alkJi kanuni Mustafa Bey \;tfat et'" 
miştir. Mustafa Bey haytt:nd• 
birçok talebe yetiştirmiştir. 

l'f.uammer Raşit Bey 
Darülfünun Emini Muammer Ratlt 

Beye bacağından ikinci bir ameliyat 
yapılmıı;tır. Afiyet temenni edtriz. 

Yeni Eczacılarımız 
Eczacı Mektebinde imtihanlar dğıl 

bitmif ve şu on iki efendi imtiball' 
larda muvaffak olarak mektebi bi
tirmiştir: Reşit Haki, Ahmet Mitbatı 
Remzi, Fazıl Hasan, Fikri Nihat, f'.W 
san Hilmi, Edip Hakkı, Şevhet ti'" 
tim. Halit Geray, Cevdet. lhsll"' 
Ahmet Cevdet Ef. ler. 

Terkos 
Beledi1Jenindir 

Terkos tesisatının Belediye1' 
dem hakkındaki luırar Vekiller tJ•" 
yetinde tasdik edilerek BelediyeY~ 
bildirilmiştir. Belediye Fen 1-feyel 
esasen hazırlığa başla~ışh. Bu t~bl!! 
üzerine daha f!ıkı f aalıyetc geçm~ 

:::::a::tL-

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

.-
1 Yolcu - Hasan Bey, sana 1 

gayet yakışıklı bir bilmece ıora
caj'ım. 

2 - Bu dünyada bugüu kır- , 3 - ... Knşıkçı 
mızı altmdan daha az, daha kıymetli. 

elmasmdan 1 4 - ... Bin lira, beş bin lird, 
on bin lira eden ne var? Bil 
bakayım. 

5: Hasan B. 
cek ne yar: Yemekten, 
anlıyan bir ev kadım. 
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Hergün 
Dii. 'j,ı Buhrani 
Teslilıat 
Ve Giimrük Tarife/en 

Londrada çıkan Klariov ga
zetesi, dünya buhranına sebep 
olan tcslihat ve günıriik tarifeleri 
münasebetile ( Bir ıuasal) serlev
hası altında garip bir hikaye 
yazmıştır. 

Birinci Perde 
~ Bir vakitler bir mer' ada iki 
eşek sulh içinde yaşıyorlarmış. 

Bu mer'ada her ikisi için de bol 
bol ot varmış. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi İstirahat 

- - · ---. 
rı-·----==~----~~---~--~~--~~~~~~~~~~--~~~--+------------~~~--___;~• -
. 

1 Güı.düz yorulan herkes isti- [ 
rahate muhtaçtır. Bütiin kış çalışan 
bir adam yazın istirahate çekilebilir. 
Bu istirıhat ytni kuvvet toplamak 
jçin bir hazırlıktır. 

ı - Fakat bütün gününü boş 
geçi~en, hayatı ebedi istirahatten 

ibaret olan insanlar, sadece 
tembel ve tufeylididirler. 

3 Kafa işile meşg-ul olanlar 
için en iyi istirahat el İilerile meş
gul olmak, el işile meşgul olup yo• 
rulanlar için en iyi istirahat kitap 
okumaktır. 

r 
Sözün 

Sayfa 3 
--=--

" Kısası 

!vlünder2catımızın çoklu
ğıındar. Dercedi/emcıniş
tir. 

Bulgaristan 
Faciast 
Etrafında 

Geçenlerde Bulgaristanda bir 
facia olduğu, Tırnava sancağının 
Kesrovo köyünde bir Türkle bir 
Bulgar ar:ısında çıkan kavgaya 

ikinci perde 
köydeki diğer Bulgarların da 1111mamz---=---..:o------•-B=mll!Z':l111111--IE::l-IB ________ m!l!'!!rmll!IAmllmMrı?Ji!!9B\I- karıştığı, neticede Bulgarların 

• Fakat bir güıı birinci eşek 
öteki eşeğin kendisinden daha 
fazla ot yiyebileceğini düşi.hımiiş, 

" buna meydan vermemeliyim! ,, 
demiş, derhal mer'anın bir köşe· 
sinde lcendisine bir yer aymnış 
ve buranın etrafına duvar çevir
miye başlamış. 

ON TELGRAF HABERLE 1 

n 
Üçüncü Perde 

İkinci eşek bunu goruncc 
kendi kendine söylenmiş: ene emuı· 

Maaşları 32 
adrosu 4190 · şidir 

- Bu hayvan neye mer'anın 
bir köşesini kendine tahsis edi
yor. O halde dünyada benden 
daha büyük eşek olamaz., 

Lira Tutuyor 
Bunun üzerine derhal mer'a

daki otları toplamıya başlamış ve 
öteki .. eşeğin otlarının iki misli 
ot yığmış. 

Dördüncü Perde 
F,._. Birinci eşek, öteki eşeğin 

kendi otlarından daha çok ot 
yığdığmı görDnce: 

Ha, ha.. Ben ondan daha 
eşek değilim ya! demiş ve bii
tOn gece, mer'ada ne kadar ot 
varsa hepsini toplayıp kendi kö
ıesine yığmış. 

Beşinci Perde 
Öteki eşek, birinci eşeğin 

ıcce yapbğım gorunce, artık 
yerde ne kadar ot varsa hepsini 
ıöküp kendi yığınına ilAve etmiş. 

Albncı Perde 
Ondan sonra artık ot kalma

yınca, iki eşek te açlıktan ölü
vermişler. 

Fenerler 

Ankara, 23 ( Hususi ) - Dün 1 çildi. Vekil Şükrü Kaya Bey, 
Millet Meclisinde muhtelif V eka· köylere ve köylülere çok ehem· 
Jetlerin bütçeleri tetkik edilirken miyet verildiğini, nüfusumuzun 
Vekiller izahat verdiler. Bilhassa arttığım, 945 senesinde umumi 
Sm Beyin evvelki celsede ileri nüfusun 25 milyonu bulacağını 
sürdüğü tenkitlere mukabele et- söyledi. Sonra Sırrı Beyin 
tiler. sözlerine mukabele ederek 

Maliy e bütçesinin müzakeresin- teftişlere ehemmiyet verildiğini, 
de Vekil Abdülhalik Bey izahat Umumi Müfettişliğin lüzumlu ve 
vererek 926 senesinde mali- çok faydalı olduğunu, umumt 
yenin 10845 memuru bulun- asayiş meselesinin mükemmel ol· 
duğunu, faicat 932 bütçesin- duğunu, yalnız yapılacak bazı 
de Maliyenin 8992 devletin de işler daha bulunduğunu bildirdi. 
41901 memuru bulunacağını, Sırrı Bey ttkrar söz ala-
9~7 de 43 milyon tutan memur rak: ,. benim suallerimi Şükrü 
maaşları ye:~ünunun yeni senede Kaya Bey niçin heyecanla 
32 milyon olacağını söyledi. Sırrı karşıladılar ., dedi. Şükrü Kaya 
Bey bazı sözler daha söyledi. Bey devam ederek 935 senesin· 
Sonra Maliye Vekili gayrımüba- de nüfus tahriri yapılacağını, 
diJ bonoları hakkında bazı iza· kaçakçılık mücadelesinin semere· 
hat verdi ve düyunu umumiye lerini anlattı ve belediyelerin 
kuponları müzakeratmm müsbet günden güne düzeldiğini, birçok 
bir safhada olduğunu söyledi. şehirlerin imar edildiğini söyledi. 

Sonra dahiliye bütçesine ge· Sonra Adliye bütçesine geçil· 
------.------ -- - - ----

Spor Kongresi ilahların 
Kara Sularımızda Nekadar Dünkü İçtim;da Çok Şid- Tahdidi 

Fener Var? detli Münakaşalar Oldu Cenevre, 22 ( A. A. )- Tah-
Yapılan istatistiklere nazaran Ankara 23 ( Hususi ) - Spor didi T eslihat Konferansı Umumi 

Türk kara sularında 94 n müt.... K . d' .. Ç k S Komisyonu Amerikan murahhas ... - ongresı un ocu · arayı sa- . . hd'd· . 
cavi.z deniz feneri bulunmaktadır. ı d A . B . . r d heyetımn ta ı ı teshhat hakkın-
Bu deniz fenerlerinin en mühim- onuln da zız eyın rıyast ın e da ehemmiyetli beyanatım din· 

top an ı. l k .. h' b kl d•v• leri 00 kadardır ki, muhtelif ota· . eme uzere ıç . e enme ıgı 
Atletızm Federasyonu hak· halde saat 16,30 da irtimaa da· matik tertibatla ayrı ayrı renkler ~ 

kında Federasyonlar Encümeni vet edilmiştir. 
'ermektedir. -----

Tiirk kara sularında en çok tarafından hazırlanan rapor fıze-
feneri olan mıntaka Karadeniz rine fiddetli münakaşalar cereyan 
sahilleridir. 94 fenerden 55 _ 60 etti. İstanbul mıntakası futbol 
kadarı Karadenizde bulunmak- Heyeti Reisi Orhan Beyin ten-
tadır. kitlerine Atletizm Federasyonu 

Devlet Şurası 
Azalıkları 

1 

di. Vekil Yusuf Kemal Bey Sırrı 
B.ye cevap vererek, temyiz hakimltr 
rinin Ankarada gölge · altında değil, 
ışık altmda bulunacaklarını, Türk 
hakiminin tesir altında olmadığını, 
İhtisas Mahkemelerine • verilen 
paranın çok görülmemesi lazım• 
geldiğini söyledi. 

Dahiliye Vekili beyanab ara• 
sında köylerde geçen bir sene 
zarfında 2300 çeşme, 974 köy 
mektebi yapıldığını, iki milyon 
ağaç dikildiğini bildirdi. 

Neticede Maliye b\itçesi 
12, 190,005, Tapu bütçesi 997.000, 
İnhisarlar Vekaleti bütçesi 4 
milyon 658,565, Dahiliye blıt· 

çesi 3, 735,925, Emniyet İş· 
leri 3,944,845, Posta Telgraf 
4,845,820, Sıhhat Vekaleti biit· 
çesi 3,050,884, Adliye bütçesi 
7,545,986 lira olarak kabul edildi. 
Bugün Hariciye bütçesi görüşü· 
lecektir. Meclisin 33 haziranda 
tatili muhtemeldir. 

Almanya 
Lozan Konferansına Yeni 

Bir Muhtıra Verdi 
Lozan, 22 (A. A) - Alman 

menabiinden alınan malümata gö 
re Almanya tamirat borçları 
tediyatının derhal iptali hakkında 
bir muhtıra tevdi etmiştir. 

Almanyanın bu teklifinin ka
bulüne mukabil Fransa ile Al· 
manya arasında istişari mahiyette 
bir misak, doğrudan doğruya 
sınat itilaflar ve yeni bir ticaret 
muahedesi akti fikrini ileri sür· 
düğü :söylenmektedir. 

Haber aldığımıza göre, gele· Reisi Bürhanettin Bey cevap 
cek seneler içinde Karadeniz ve verdi. 
Akdenizin muhtelif noktalarına Umumi merkez raponı kısa 

Ankara, 22 - Muhtelit En
cümen· münhal bulunan üç Şurayı 
Devlet aıahğı için 9 namzet Müthiş Bir Facia 
tesbit etmiştir. Bunlar sabık Roma, 23 (A.A.) - Bir as• 
Gilmüşhane Valisi Hüsnü, Kü- kert tayyare 1500 metre irtifada yeni fenerler yapılacaktır. münakaşalardan sonra kabul 

edildi. 

seksen Tlirk evini basıp köydeki 
bütün 1ürkleri ortadan yok et-
tikleri şeklinde bazı haberler 
çıkmış, Bulgar Sefareti bunun 
üzerine tavzih şeklinde bir teblit 
neşretmişti. 

Bu mesele münasebetile Raz
gratta çıkan (Karadeniz) isimU 
Türk gazetesi 3 haziran tarihli 
nüshasında şunları yazıyor : 

" Hadise on altı nisanda( Ke
serovo ) da bir Tllrk çocuğunun 
mahalli orman bekçisini vurma• 
sile başlar. 

Mlicrim olan Hatibin otlu tev• 
kif edilerek müthiş iıkenceler 
altında ez.ilir ve kaza merkezine 
götürülünce de daha mUthiı bir 
şekilde hücuma maruz kalarak 
22 nisanda öldUrlilllr. 

Hadise bu kadarla kalınca 
yine ifrat çemberini yırtacak bir 
mahiyet vermemiıtir, diyecek 
kadar mlitevaznz. Llkin itin fecl 
safhası bundan sonra ba,Lyor: 

Nisan yirmi sekizde köylin 
cami ve mektebi yakılıyor, sek• 
sen aileden ibaret olan Tnlr • 
evlerine bir vah~t akım 

başlıyor ve ele geçirite11 
masumlardan başlanarak birçok 
Türk kadınının ırz ve namusuna 
geçiliyor. Haber verildiğine göre 
bu kirli v~ feci hidise neticesin .. 
de bir sürü masum müthiş azap 
içinde can veriyor. Köyürı 
içinde bir tek bacak Türk görli!· 
müyor. Bunlario akıbeti ne oldl:· 
ğu henüz belli değildir. 

"Aziz yurdumuzun mukaddE'· 
ratını idareye memur idarecileri
mizi vazife başına davet ediyo~ 
ruz. Maksadımız heyecan uyar
dırrnak ve yabancı emel peşind.l 
koşmak değildir. 

"Derin bir samimiyet ese 1 
olarak çıplak bir hakikr.~i 
saf bir ifadeye bağlayıp alak~1· 
darlarm kulaklarına işittirmekti r. 
Bu hddisenin mahallinde hUk .. ı• 
met, tetkik ve tahkikat yaptı n:ı? 
Verdiği netice nedir ? Nihayet 
bunu efkan umumiyemiz bUyül& 
bir heyecan ve sabırsızlıkla bet<w 
!emekte haklıdır. Bunun resmi 
ağızdan da duyulması lazımdır. 

"Niçin susuluyor ? ... ,, 
Haber aldığımıza göre Bulgar 

hUklimeti bu faciayı irtikAp 
edenler hakkında takibata girit
miştir. Milcrimler mahkemeye 
verilmektedir. 

Gayrimübadiller 
Bono Fiatleri Yirmi Liraya 

Kadar Yükseldi 

tahya Valisi Nusrat, Şurayı ateş almışbr. Tayyarenin rakip-

L d S f .. M U B Devlet Başaıuavinlerinden Ferit Ieri paraşüt ile inmiye teşebbüs lsfanbulun On ra e ırı ün r ey Muammer, Talat, Kayseri Valisi l~ 
Paris 22 - ( A.A. ) - Reisi· Fuat, Hazine Hukuk !Müşaviri etmişlerse de müthiş surette esen 

Gayrimübadil bonolarının son 
zamanlarda yiikselmiye başladı· 
ğım yazmıştık. Bonolar ( 19,5 ) 1 

liradan ( 20 ) liraya çıkmıştır . ' 
Bazı kimselerin ucuz bono topla· 
ma k ve bu suretle müzayedelere 
girerek ucuz emlak almak için 
bonolar hakkında şayialar çıkar· 
dıkları haber alınmıştır. 

Salahiyettar bir zat bu hususta 
bir rn1ıharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- " Müzayedeye konan Yu
nan emvaline mukabil alınan bo
nolar zımbalanmak suretile iptal 
adilmektedir.,, 

cümhur ~ Löbrön Tiirkiyenin SalAhaddin, Aydın Valisi Feyzi, rüzgar Uçünü de şiddetle yere Nü.IUSU 
Londrn büyük elçisi Münür Beyi Sabık Ankara meb'usu Sami Bey- çarpmış ve öHimlerini intaç et· I ı 

kabu=l=e=t=m=~=ti=·~=========~=d=i=~==========~miştir~· =~==~===== 80~800~r 

İSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
Düo bir do!ıtumuz anlatb : mecburum. Orada mendilin size ait olduğunu İııpat 
"Beşiktaftan tramvaya bindim, lstanbula geliyor• ı eder, alınınız.,. 

dum. Elimden ipek mendilim düştü. Almak üzere Sinirlendim. Fakat meram anlatamadım. Mendilden 
eğildim. Biletçi koluma yapıştı, ziyade hırsımı teskin jçin biletçi ile beraber Betiktaf 

- Bırak, dedi. 
Şaşardım: merkezine gitmiye mecbur olduın. Ve tabii ornda 
- Mendilimi alıyorum, dedim. mendilimi aldım. Aldım amma, kaybettiğim vakte mir 
- Sizin mendiliniz olduğu ne malum, dedi ve dönmek için tekrar verdiğim tramvay biletine mi, 

ilave etti: biletçinin garipligine mi, yoksa kendi aptalh~ıma mı 
- " Ben bu mendili Befiktaf merkezine teslime kızayım, bilmiyorum." 

i S TER iNA N~ iSTER iNAN.AA Ai 

L----------------------------------~----------------------~----

Yapılan bir istatistiğe göre 
lstanbul vilayetinin bugUokll 
nüfusu 806,800 kişidir. Bunlar• 
dan 16, 777 si çiftçi ailesidir 
ve bu ailelerin n\ifusu 78,757 
kişidir. 69,758 kişi ise gayri• 
müstabsildir. Senevi vasati ola• 
rak lstanbulda 318 kilometre 
murabbaı arazi zeredilmektedir. 

Bu sahanın 21,278 hektarı 
buğday zeriyatına aittir. fstanbu
lun senevi buğday istihsalih 
131,777 kentaldir. 



Kulağımıza Çalınanlar 

Herkes 
Hokkabaz 
Oldu .. 

Hokkabazlar, haşhaşa vermiş, 
derlleşivorlardı. içlerinden biri : 

- Uey gidi hey, diye söze 
ba~ladı, bir zamanlar işten başı
mızı kaşıyacak vakit bulamazdık. 
Neydi o, zedeli pilavh, çalgılı, 
çengili düğünler? Şimdi bekle ki 
senede bir cemiyet olsun da, 
aana hokkabazl k ettirsinler 1 

Öteki başını salladı. 
- Hiç sorma... Dört ay var, 

evden kapı dışarı çıkmadım. Bu 
hokkabazlığa ne oldu böyle? .. 

ihtiyar bir hokkabaz, acı acı 
gllldü: 

- Ay oğlum.. Şimdi herkes 
hokkabaz oldu. Seni beni ne 
yapsınlar?. 

Çifte Kavrulmuş 
Ölüleri yak'llak için bir cemi

yet teşkil edildiğini gazetede 
okumuş, telaşla yanıma geldi: 

Şimdi, bizi de ölürıce yaka· 
caklar mı? 

- Eh... Kim bilir, dedim, 
belki de yakarlar .. 

Sinirli sinirli söylendi: 
- Nasıl olur canım, Dünyada 

yan, öbür dünyada yan!.. 
Güldüm: 
- Fena mı? Biz de çifte 

kavrulmuş oluruz ... 

Göstermek Te LAzım 
Gözleri bozulduğundan şikiyet 

ediyordu. Doktora gitmiş, gözlük 
almış. İkidebir : 

- Nasıl? bana yaraştı mı? 
diye soruyordu. 

- Canım.. dedik, sen göz
IUğü şıklık için almadın ya.. İster 
pakışsın ister yakışmasın ... 

- Doğru.. dedi, gözlüğü 

ıörmek için aldım amma, sade 
görmek değil, ara ııra da göster
mek lizım.,. 

Bir Giden Bir Daha Gitmi yecek 
Şehrin başlıca geçit yerlerine 

konulan "filanca sergiye gideri" 
işaretli levhaları hepiniz gör
müşsünllzdür. 

Geçenlerde bu ıergide yaptığı 
bir alıı veriıten hernedenae 
pek memnun olmıyan biri, 
bu levhaya baktı baktı da 
dedi ki: 

- Anladık, ıergiye gider •• 
Gider amma, korkarım bir giden 
benim gibi bir daha gitmiyeceld 

Durup Dururken Bir Facia 
Edirne, ( Huıual ) - Birkaç 

ftln evvel etraftan Ahmet Beyin 
pftHtinde bir kaza oldu. Ahmet 
Beyin otlu Mustafa, Karacakay
deki çiftlikte Mehmet Beyin ojlu 
Muammer ile bir çifte tUfejini 
llanfhrarken Mustafa yanhtlakla 
tetite dokunmuı ve ar.kadaıını 
yaralamııtır. ----

SelAnik Takımı lzmirde 
lzmir, 22 ( A. A.) - iki maç 

J•pmak lıere davet edilen Sela
aik muhteliti buıün Eje vapurile 
ıehrimize relmiı ve sporcular 
tarafmdan kartdanmııtır. 

Bir Kaçakçı 
Hapiste 

lzmir, 22 ( A. A.) - Şehri· 
miz ihtisas mahkemeıi Sökenin 
Yenice mahalleıinden Hacı oğlu 
Giritli Nuriyi siıara kağıdı ka· 
çakçıbğından dolayı dokuz ay 
hapse ve 51 bin lira yirmi kuruı 
para r.e1a~ın" mabküm etmiftir. 

• MEMLEKET HABERLERi 

Diyarbekirde Sıcaklar 
Saat ikide Çıkan Dairelerden 

Memurlar Ve Halk Bağlara Kaçıyor 
Diyar be kir 

( Hususi) - Bu
rada günün en 
mühim hAdisesi 
aıcaktır. Sıcak
lar artık iyiden 
iyiye şiddetlendi, 
Halk şehirden 
kaçmakta ve 
bağlara ilticR 
etmektedir. Di-

Halk Evinde 
29 haziranda 
bir ipek ve ko
la sergisi açıla

caktır. Sergi llç 

dört gUn devam 
edecektir. Koza
lar ve ipekler 
tahsis edilen 
yerlerde tetbir 
edilecektir. ipek 

yarbekirin tarihi mensucat ta bu 
surları haricinde meyanda sergi-
bulunan bu köık- ye konacakbr. 
ler bava ve suyu Sergide derece 
itibarile cidden Dlyarbeklrde HUkOmet konalı ve cıvarı kazananlara nakdi 
yaşanacak yerlerdir. Gündüzleri olmuyor. mükifat ve hediyeler verilecektir. 
şehre inmek mecburiyetinde olan- Şehrimizin sinema binası eski Lice kazasile Akviran köyü 
lar işlerini bitirdikten sonra oto- ve büyük bir kiliseden ibarettir. arasında Mehmetyan köyünün 
mobil at ve araba ile köylerine Yazın sıcaklar dolayısile bu bina Zf nginlerinden Hasanm oğlu-
avdet etmektedirler. dahilinde sinemaya gitmek im- nu öldürmekle maznun Ömer 

Bu seneki mebzul yağmurlar kansız gibidir. Sıcaldar dolayısile ve Sabri jandarmalarımız tara-
dolayısil~ Diyarbekirin her tarafı sinema pek yakında İzzettin par- fmdan yakalanıp adJiyeye ve

rilmişlerdir. Bunlar gece yansı zümrüt gibi yemyeşildir. Sıcaklar kmdaki eski yerine nakledile-
zavallımn odasma girmişler ve dolayısile dairelerden saat on cektir. Ayrıca bir tiyatro bina· 

dörtte çıkan halk kendini park- mız yoktur. Darülbedayi ve sair uyurken beynine Rus tüfeği 
sıkarak öldürmüşlerdir. Vak'a 

lara zor atmaktadır. Belediye ve heyetler geldiği zaman sinema nihayetinde firar etmişlerse de 
Dağkapı haricindeki parklar do- binasında biraz ıslahat yapılır, jandarmalarımız tarafından ya-
lup boşanmaktadır. Kadınla bir sahne ilAve edilir ve temsiller kalanmışlardır. 
erkekli, halk, akşamlan yedi burada verilir. Belediye Reisimiz işte D iyarbekirde olan biten 
buçuğa kadar parklarda eğlen· Hekimbaıı zade Muhiddin Bey ıeyler bundan ibaret, yalnız sı· 
mektedirler. Burada gece toplan- herhalde halkın bu ihtiyacım caktan yakamızı kurtaramıyoruz. 
tıları, aile gezmeleri de eksik da tatmin edece!dir. Ah bu sıcaklar.. Sabri 

lneboluda 
40 Dirhem Sıkle
tinde Dolu Yağdı 

lnebolu ( Hususi ) - 1.
tanbulda bir hafta devam 
eden yağmurlardan o zaman bu 
havali istifade edememişti. Fakat 
3 gündür öğleden sonra çok fe
yizli ve bereketli yağmurlar ya
ğıyor. Tarla ve bahçe sahipleri
nin keyiflerine nihayet yoktur. 

Bugün iSğle üzeri hava birden
bire kararmıf ve bir şimşek ça
kıflndan ıonra Evrenye k6ylerine 
yıldırım dütmüttllr. Bu yıldırımm 
patlaması İneboluyu kök6nden 
unmıtbr. Bir dakika sonra iri 
taneli mütbiı bir dolu d6tmiye 
baılamııtar. 

Maliye tabail memuru izzet 
Beyin batına iaabet eden doluyu 
ahp Bakk11l Hllseyin Ef. nin dllk· 
klnında tarttırdım, 40 dirhem 
geldi. Dolu meyva ağaçlarana 
oldukça zarar vermif, birçok 
camlar kırılmıı ve damlara dU
pn dolular kiremitleri parçala· 
mqbr. Bu arada birçok rDvercin 
telef olmuıtur. Yarım aaat aonra 
çarşının içerisi güvercin cesetl~ 
rile dolmuıtur. .... 

Adana da 
ftalyan Çekirgelerile 
Mücadeleye Başlanıldı 

Adana, (Hususi) - Karaiaalı 
ve Tarsus kazalarının bazı köyle
rinde 1talyan cinsinden çekirge 
zuhur etmiş, fak at hasar at yap
masma meydan kalmadan bükü· 
metçe lizımgelen mllcadele terti
batı alınmıştır. 

Mücadeleye halk ta yardım 
etmekte ve tohum bırakmadan 
imhuına çahtılmaktaclar. 

Muğlada 
Ziraat 
Faaliyeti 

Muğla, 21 (A.A.)- Vilayetin 
sahil mıntal<alarında harman işle
rine faaliyetle devam e~.ilmekte-

dir. Rekolte geçen seneye nis
betle çok fazladır. Yüksek mm
takalarda kışlık mahsulit henüz 
idrak edilmemitlir. * Sahil mıntakalarında yeni 
ipek mahsulü idrak edilmiş, bazı 
mıntakalarda da ham ipek istih-

saline batlanmışbr. Muğlada ev• 
lerde İptidai vesait ve uaullerle 
fakat iyi cins ipek iıtihsal edil
mektedir. 

• Villyetimize tlbi Fethi
yenin Karaçulha k6yUnde ve 
KCSycejizin Topallar ve Y angi 
k6ylerinde fazla kurak arazide 
•e Boyobqıl kCSytınde çekirae 
zuhur etmit ve mlcadeleye bq· 
lanmııtır. 

Yedi Boynuzlu 
Bir Kuzu 

Buna (Husuat) - Burada bir 
zatın bGylll bir itina ile bealediji 
yedi boynuzlu bir kuzuıu vardır. 
Boynuılarm dört tanesi faağ, UçU 
de ıol tarafındadır. Bu ıarip 
kuzuya birçok mDtteriler talip 
çıkmıştır. Fakat aabibi aatmak 
niyetlisi değildir. 

Somada Köpekler 
Soma, ( Hususi ) - Bir mild· 

dettenberi burada serseri sokak 
köpekleri çoğalmııtır. Belt-diye 
vaziyetteki tehlikeyi nazan dik
kate alarak kapekleri itlaf ettir· 
miye 1»aılamııbr. 

Afyonda 
Bir Senede 245 

Nikah Kıyıldı 
Afyon ( Hususi ) - Şehri

mizde bir sene zarfında vukubu
lan evlenme hadiselerine dair bir 
istatistik hazırlanmıştır. Bu ista-

' tistikten anlaşıldığına göre geçen 
sene haziranından bu sene ha

ziran bidayetine kadar ıehrimiz
de Belediye NikAb Memurlujuna 
300 çift müracaat etmiş, bunlar· 
dan 245 çiftin nikahı kıyılmıştır. 
Şehrimizin nüfusu 102 bin oldu-

ğuna göre bir sene zarf1Dda bu 
miktar evlenme hldiacsi çok d~ 
iildir. Hu nOfuaun 52 bini ka
dındır. 

lzmir Oikif Yurtları 
lı:mir, 21 (A. A.) - Şehrimiz· 

de Karpyaka ve BurnoYada bu
lunan biçki ve dikiı yurtların· 
ela bir mlddettenberi devam et· 
mekte olan imtihanlar neticelen
mittir. imtihanlarda kaaanan ta-

{ lebeye diplomaları tevzi edil-
mittir. 

İz mirde 
Fakirler için Bir Mahalle 

Tesis Ediliyor 
İzmir ( Hususi ) - Şehrimizde 

bir fukara mahallesi! teaisine ka· 
rar verilmiştir. Bu mahalle Ça· 
yırbahçede kurulacaktır. Şimdiden 
faaliyete geçilmiştir. Mahallede 
kış mevsimi gelip çatmadan in· 
ıaata baflanacaktır. 

Belediye burada bir amele 
apubmanı yaptırmayı tasavvur 
etmekteclir. 

1 
Edebiyat 

K.akiki 
San'ati 
Geçin direnler 

Nurullalı Ata 

Paris'te Comedie • Français'de 
Hamlet oynanayormUf. fngilizlerin 
hiç şüphesiz, belki de biltün me-
deni Alemin en bUyOk tairi olan 
Shakespeare'in dramlannda bil-
hassa Hamlet'inde her aktörtl 
cezbeden bir hal vardır. Ne ka• 
dar şöhret bulursa bulsun bir 
haile sana' atkirı, DanimarkaL 
şehzadeyi temsil etmedikçe, mes
leğinin asıl imtihamnı vermiş sa~ 
yılamaz. 

Bu imtihan fevkalAde müt· 
küldür, çünkü o dramın manası 
hAli anlaıılamanııştır; her devir 
onu başka türlü tefsir ediyor. 
Bunun için her aktör, Hamleti 
oynamıya kalkınca, hem an'aneyi, 
yani onu kendinden evvel oynı• 
yanlarm ne yaptıklarmı bilecek, 
hem de onlardan baıka olmıya 
çalışaktır. Her aktörde yaratıcı 
tenkit kabiliyetinin de bulunması 
lazım geldiğini Hamlet rolü, itiru 
götürmez bir surette isbat eder. 

Fransız gazetelerinin tiyatro 
tenkitlerini · nadiren okuyo-
rum; <>nuıı '" uu yeni temsilin 
eyi olup olmadığını, Hamlet me-
selesine yeni bir şey ilave edip 
etme-diğini bilmiyorum. Yalnız 
İngilizce haftalık .. Obsen er " 
gazetesinde kilçilk bir fıkra oku· 
dum; muharrir dramın böyle fena 
bir surette oynandığım söyledik· 
ten sonra diyor ki: "Hamlet piyesi 
kendini Comedie - Française 
seyircilerine dinletiyorsa bunu 
temsili tarzına değil, &ll'f kendi 
bedii kıymetlerine medyundur." 

Hamletin bedii kiymetlerini 
inkir edecek değilim ; fakat 
onlar için dinlendiğini, onlar için 
alkışlandığanı da insan derhal 
kabul edemiyor. 

Herhangi bir tiyatronnuu, ne 
kadar büyük olursa herhangi bir 
aktörün artık kimseye Shakeı
peare 'i tanıtmasına imkin yoktu• 
Hamlet'in bedii kıymetlerini 
takdir edebilecek kimaeJer onu 

zaten bilirler; edebiyatla ui· 
ratıp ta Selimi izzet gibi onu 
ıevmiyenler de bilirler ve bun-
lar tiyatroya Hamlet dramının ne 
olduğunu değil, naııl oynandığını 
rörmeğe giderler. ..Obaerver,, la 
dediği gibi fena oynanıyoraa 

dinlemez, alkıılamazlar. 
Mademki dinleniyor, alkıt

lanıyor, o halde iyi oynanmııtır 
demek istemiyorum; • Obaever " 
muharririnin kllkllmleriain haklı 
olmaaı ihtimali de çok kuvvetli
dir. Fakat Comedie • FrançalM 
salonunu dolduran •Jircilerin ~o
tu, bilhaaa edebiyatla biııat 
meırul olmayanlar • dlhıyama 
h•r tarafında oldutu pbi • bir ta
lnm pqin lllklmlerle malüldlr. 
Shakeapeare 'i pek olmmamıtlar
dır; fak at aon ıamanlarda bizde 
de emaali rktkmet• batlıyan 
edebi mal6mat kitaplarını oku-
yarak onun bllytık, alkqlanma• 
IAzımgelen pirlerden oldup 
6ğrenmişlerdir. Hem de cl&nyanıa 
en meıhur tiyatrolarından birinde 
oynanıyor ... Gider, dinler, eAneme
mek için elitlerini 11kar, alkı.
lar. Anlamaz, anlar fibi gözD
kür, anladığına kendini de ikna 
eder. Türkiye' de de b&yle yüz· 
lerce insana rasgelmipinizdir: Bir 
piyesin Comedie - Française'de 
oynanması onlar için, fevkalade 
güzel olduğuna kafi bir delildir. 

Böyle olanlara san'at minnet· 
tardır. Büyük ıairleri yalnız anla
yanlar okusa, alkıılua Hamlet 
aıardan asara ancak bir iki defa 
oynanırdı. 
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,.ansız/arın 

zandaki 
ek/ifleri 
lozan 22 - Fran11z murah· 

n tamirat meaeleai lhakkın
i muhtırayı lnJiiiz murahhas
a vermlflerdir. Fransa. tami-
bedellerinin basit bir ıekilde 
ının dilnya faaliyetini yeni· 
ihya etmiyeceğİne kanidir. 

ki buhran bilhaua •ermaye-
n hareketsiz kalmasından ve 
mat etmesinden ileri gelmek· 
ir. Sermayelerin tekrar teda-
mevkiine çıkmuı için de iti

dın tekrar tee11D•ll llzımdır. 
Fransız plAm iki safhadan 
rekkeptir. Biri, Almanya bir 
sene zarfında tediyat yapma
k fakat aynen yepmakta ol· 

tealihata dev&m edecektir. 
eri, normal vaziyet avdet et
en 80nra Fran•a Y-. plAnı· 
mutlak aarette tatbikini isti· 

ektir. Maamafih Almanya 
an tayin ve pkli tespit edi
k bazı tediyat yapacaktır. 
Alman Ba•veldl Bedlaln 1 

Lozan 22 - Alman muralı
Batvekil Fon Papea fU he

atta hulunmuttur: 
"Konferam blylk m&fkillerle 
ta te&ikaya dOfmllf tibidir. 
mafila bu aynlıldarın aruma 
rlller kurmıya uinfayoruz.;" 
Amerllm T•kzlll Elllıor 

V qiaaton, 22 - Amerikanm 
....... 'talıclicli tulihabn 

didhae ait pyam memnmüyet 
rlar aJmc1i1ı takclrcle, Avnı

alt harp borçlannm yeniden 
"kial kabal ......... 

haberleri Hariciye Neureti 
"p etmektedir. Bu meaele 

mda A'lletika De Cenevre
mlmeua1leri arumda hiçbir 
kere yapdmadıtı Ulve eclil

lrteclir. 
Ceaevn 22 - Talaclidi Tu

Koafer... Reial M. Hen
n umumi komiayoaun ne 
n toplanacap hakkmdaki 

e cevaben, Lozan .mOzakere• 
· bllyllk bir ehemmiyeti ol
nu bu mlkAlemeleria sarih 

celere varmuma latizar etti
s6ylemiftir. 

•rlkanın Daveti Ozerıne 
Komleıon TCllll•nııor 

Cenevre, 22 - Gece geç va
M. Hend~r80n, Amerikamn 
tacel telebi Oaeriae :1 tem
da inikadı ıaut.qaw.er 9l•• 
ınt kemiayonu iptidai bir 

TILGll&rLAB BABİCI 
• 

Gönül işleri 
._ __________________________________________ _./(ocalar 

Şili Kargaşalığı Nihayet Buluyor. Niçin 

Al K •• • t F k LA "' d•J• Yalan Söylerler? man omunıs ır ası agve ) ıyor Kadınlar kocalarına iaanmaı· 
Almanya -'a lar. Her kaclm koeu111111 yaJa • .a 

Uj alyledlib>• kanidir. Fllhakllra 

Komünist Fırkası kaclınlan bu kanaatleriaden do
layı da mazur garm.k lbımdıl\ 

Laaiv Mi Ediliyor çanld hakikaten erkekler kan-
~ ' lanu çols yalan a8ylwler. 

Berlin 22 - Milliyetperver Niçin t 
gazetelere göre, hilkimetin Ko- Bu niçin tahlil ettiifmiı ... 
milniat farkuını lltvetmeai mulı- mu mu'ullyetla yine kadına alt 
temeldir. Bu gazeteler, bilbaua oldafuna anlam. 
Rur havzaıında •OD atınlerd• Kadm bitin ... erketlnin 
vukubulan kanla hlcliaeler kar- nerede ve nual vakit ıeçirdiiiai 
ıısında b6yle bir tedbirin lllm- bllmediil için fllpbe ve tereddlt 
mundan bahHtmektedirler. lpadedlr. !Ye ı•lir ıelmu ka· 

Komllnİ8t fırkuı, zabıtama elan oaa bir ..ı yaparuna t• 
ini bir taharriıine karp btttnn tan 
evrak ve veuikinl emin bir yen - Bufla nerelere ıtttıa? 
saklamııtır. - Kimlerle ı&rDftlla? 

Kominin fırkuı azalan tim- - Ôtle 1emetfni nende y•• 
diden apor veya aan'at birlikleri clln? Kimlerle yedin? 
ıeklinde aruplara aynlmaktadır- - Niçin pç kalclm? 
lar. Vualre ....ır.. .. 

Bir lngiliz Kll'ası lrıkı liidiyor Erkekler çok umanlar ba 
mailere cevap vermekten bıkarlar. 

Kahire 22 - Irak karıqalık· Veyahut oeYap vereml;recek vul-
larm bubrmak llzere bir lıı,W. yete dllferler. O vakit yalana 
kıt'au lraka haraket etmiftir. Amerika .. ki muhariplvinia tekaldiyelerine yeni sam yapılması hakkındaki L--•-..1ar. r-1. erkeld. blHrba 

kanan llylbaıt Mlllet Mecllıinde kabul edilmlf, fakat X..yan Mecllalnde rede ......-• ~ 
Kıt'aya ıo;tayyare refakat etmif- dedilmiıtl. Bu Jenl .... bOtçeye 2 milyar dolara mal olacaldL Ayan MecU- ki, eve dinerken yolda 11,U,.-
tir. ılnln yeni sammı redcletmeıi IHrlne binlerce e11d muharip Amulkanıa mala• celderi yalan .. n laulrlamalda 

Şifi Kargaşalığı 
Nihaget 
Buluyor Mu? 

Santiyaıo dl ŞUi, 22 - Ôrft 
idarenin illmndan •onra her ta
rafta tam bir ıOktın hOkOm ıllr
mektedir. Bir kısam halk, kıyam 
ve karpplaia fidcletle t-"il 
eden hllkOmele tetekklr etmek
tedir. Grev tabrikltçalan mah
kOm edllmiftir. 

Hllk6met komünizmi kanan 
harici addeden kararnameleri ve 
devletin emniyetini ihWe tauddl 
edenlere ait cezalan tetkik et• 
mektedir. 

Franıanan En Kıdemli Meb'u111 
Pari8 22 - Meb'ualann yer

leri cuma glhıl teıbit edilecektir. 
Yer intihabı hakkında hakkı te
kaddllmll olan eıki meb'uı tim
diki Harbiye Nazıra M. Leygestir. 
Kademli meb'u• ilk defa l 1887de 
intihap edilmiftir. 

celse aktioe davet etmiftir. Bu 
~else saat 16 • 30 da aktcdi
lecektir. 

Amerika fıeyeti, bu celsede 
mtıhim bir beyanname okumak 

telif .. hirlerlnd• kalkarak Vatmstona selmlttir, eski muharipler, Vatlnr •egui olarlar. 
toada nlma:Jltler yapmakta ye bu sam nrllmeditf takdirde meml•ketl .. 
rlne aYdet etmfyeeelderlni ılylemektedfrler. Reı•lmis mulaarlplerla Wr nl- Bir kaduua erkejinl ba kadar 
••fitini rB.termektedir. tuy1k etmeai keneli leblne hiçbir 

Mali 
Rezalet I

Alman Velialıti 
Ve lngiltere 

Viyana 22 - Maruf avukat• Londra22 - Resmi mebafil S.. 
lardan Dr. Ferclinaad Uhl ve bık Alman vellalatlnin, ....ti ham-
sneui. seçen 11ene ifllll ed• llyede la,utereyl ziyaret edecelta• 
Kredi Anıtalt Bankaunıa Mtıdürll dair olan haberlerden mal6mab 
Uhrenklain Hnetini harice kaçır- ol"!adıiuu ~ylemiflir •• V eliahtin 
maki t vldf dil :...:. laıiltereyi zayaret edebilmesi içba 

a mamuaen e e m.,.... evveli Dahiliye ve Hariciye Neza. 
Banka Mtldlrl Lizbonda balan- retleriaden mtlaaade alma• llzam-
maktaclar. Madam Ulh birkaç dır. 

Ekmek Kongresi defa Lizbona p:llp aelmiftir. 

Yunanla Sahtekar 
Pan., 22 - Sahte boDolar 

tanzim etmekle mazoun Yunanli 
Stamatl A.tru hakkında adli 
takibat yapılmaktadır. Clrtlm 
aiyaıi görllldtığll takdirde mu-
nun Yunaniatana teslim edile-
cektir. 

tuavwrund•dır. 
Bu beyannamede V&fİngtcm 

hiik6metini hali h-.rda cer1>y.an 
etme.Jde olan tahdidi tealihat 
mllzakereleri hakkındaki ~ 
hareketi hıarih e~lmiştir. 

Roma, 22 - • M. Mmolinl 
beynelmilel ekmek kongruinl 
•ÇIDlfbr. Sortiye muhtelif mem
leketlerden 6,000 ekmek nllma
neai 6nderilm • tir. = TAKViM= 

PER'EMBE 
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17 - Set. • ıssı ıo Hulraa ... ae- 1341 
Arabl 1 Rumi 

Vakit Eaanl •uad Vakit a1 •...al 

8 .. 4. ıa """' 12. - .... 
4. 31 12. 16 Yat.. 2 21 49 
lt. 32 UI. 17 laa..ac t. 23 2 Ol 

netice vermez. Billlda erkell 
•elan uzaldqbnr~ Ona lclla 
kocalanmaa ••• ma1r lltlJ---. 
oalan nallerle akma,...., ,.._ 
lllemiye mecbur bırakma)'llUI. 

• .. Llddea eolE •vdliha ... 
paç vardı. Hatta ba atk yldll
den huta dtlftllm. Bir mldclet tıe 
nlpnla yapdam. Fakat bir laa
bnçhk yldnd• aJflldalr. Şlm• 
clitv hir ıeaci HYİyoram. o... 
la nlpnluac:aj1m. Fakat ...... 
ı.- decllkcnta.madaa veldnlJo-
nm. OrtalllJt Hu. 

Bundan çekinecek ne ftl' ? 
Nlfanlanma ıaJrimepu bir hare
ket değildir ki etrafında dediko
du 1ap11nlar. ea,ı. ..,ıerc1. d .. 
clikoduya pek ehemmiJet ..U-
meL 

* Guiantapta Lema Hammaı 
Bu seneki ppka moclalan lıa

ıırdandır. Kenanızdır •• 8.ttlD
de bir 11ra çiçek lauhmmaktadıf. 
Modamn esiri olmamaniza, modaa 
teJmil dahf Ok kenilbdie Y1kipa 
t*l)kayı fİYİDeİIİZI tanlye ederiz. 
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dedim. Annem yaldqb, ıına meftunum. mtltemacliyen onu tekrarlıyor- Ve aonra aaabiyetle onun elini ye ıittithü, ptocla kimsenin bu-
•lnundan iperekı Peki, ay- Genç pir bir hareket yapb: d okpyarak; eh iZalı ttL 
.. Dİ Allaha emanet ecli- - Vakit geçti. Evden 8İzin um.. - Ah, evet, beni clinlemek luama ğım e 

\' • dedi. için merak etmezler mi? Erteli ıDa. artık daha ı,.. istememekte bakhmnz... Arbk ihtiyar pto ubibi bitin P-
•laan elini .. ekti: _ Oh, hayırl. 81•1 belki bu- dayanamayarak ve açık reak el- • d b'-· b k"- s· ce uyumam11 olmalı leli. Yldnl 
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fte timdi size de hararet ııun farkına varmııtınız. Ben aizi •~ o kadar çok fenablc ettim kL bir ilim -..... P-w. 

Çok tqekktlr ederim, evet 
Pek fazla halaretlm var. 

ıibi ..... Mai Allaha 
•tlatl. 8ea M" .. her 

Hviyordum, y ohan! Bunu pek llzere tq ocaiına çakbm. Habr- Bari, zamaala beni affeclebUece- fula olarak trap uzamlfb. Bu-
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Karı JHe1<tupuırı 

1 
Türk Gibi. 
Kuvvetli 

" Ttirk gibi kuvvetli! " Dtın· 
yanın her tarafında ititilen maruf 
ıözlerden biridir. Fakat nedenıe 
biz kuvvetimizi boks sahasında 
gösteremiyoruz. Dtinya bokı ıam
piyonunun Ttirk olmasını çok 
temenni ediyorum. Bizim kan ve 
ırk itibarile çok kuvvetli olan 
sporcularımız muntazam ıurette 

çalışsalar muhakkak ıurette iyi 
bir derece kazanacaklardır. 

Mahmut Sadak 

Tahsil Edilemiyen Bir Para 
Muteber gazetenizin bugün

kü nüshasında icra daire· 
leri tarafından kesilmek lizere 
gönderilen emirler hakkında bir 
fıkra var, Müddeiumumilik ma
kamı bu gibi emirlere riayet et· 
miyenler hakkında takibata 
başlamıştar. 

Geçen sene evimde ikamet 
eden ve bedeli icarı vermeden 

mecuru terkeden bir mllstecir 
hakkında zimmetinde kalan mn-

terakim bedelatı icarenin tahsili 
talebile lstanbul 8 inci f cra Da
iresine 93 ı · 6284 No. ile ı 2-9-
931 tarihinde müracaat ettim. 

Borçlunun halen çalıştıiı ma· 

halle haciz yolile tebligat 
yapıldı ve kanuni muamelesi de 

ifa edildiği dosya takip taluıilita 

•erildiği ve iş tahsil memuru ta· 
rafından da belki meşgul olundu
fu halde yedi sekiz aydanberi 
alacağa mahsuben on para almak 

nasip olmadı. Bütün müracaatla
nm da akim kalmaktadır. Borç
lunun mensup olduğu ve munta-

zaman ücretini aldığı cemiyete 
keyfiyet tebliğ olundu. Fakat ic· 
ra emri bir türlü infaz olunamı· 

yor. Alacaklılar alacağını borçlu· 
lanndan nasd alabilecekler, sora
bilir miyiz efendim. 

Betikt:ıı Kılıeall 
Semami• Ulviye 

Bir Mnallimin Arzusu 
1 • 3 • 931 tarihinden itibaren 

Orhaneli ilkmektep muallimliğin· 

de çalışıyordum. Orhaneli sathı 

bahırdan mürtefi olduğundan ve 

mektep yokuşlu bir yerde bulun
duğundan ııbhatim çok sarsıldı. 
Sahil mevkilerden birine nakil 

9e ta)İnim hakkında Bursa Ma
arif Mlldürltığüne bir istida ver
dim. Müstafi addolundum. Hem 

manen hem maddeten mutazarrır 
eldum. Mağduriyetime nihayet 

•erilmesini ve sahil mekteplerden 
birine tayinimi Maarif Vekiletin
den rica ediyorum. 

Buruda Tayakadın mahalle.inde 
marangoz Ahmet efendinin ~ nu

maralı haaulade mualliaı 
Selimi Tahir. 

Cevaplarımız 
Unkapanında M. Nadi Beye: 

Bahsettiğiniz memurun saati 
mesai dahilinde makamında bu-

lunması şüphesiz vazifesi icabı
dır. Sizin akşama kadar bekle· 

diğiniz gUn o memurun belki 
vazifeden mtitevellit hariçte bir 

işi çıkmış olabilir. Eğer böyle 
bir vaziyet yoksa, sinirlenmekte 
hakhsımz. 

* Akhisarda Turan Otelinde ih-
tiyat zabiti Hiiseyin Beye: 

Uğradığınız muamele cidden 
çirkindir. Ait olduğu vekalete va-

lllYIU 

Bütün Dünyayı 
Kumandan 

Diz Çöktüren Koca 
Bağırdı: ileri ! 

Bu Emir, Bir Anda Yıldırım Sür'atile Her Tarafa Yayıldı 

-1 

Köprt\ kurulmuştu. Büyl\k su, 
göğıüne asılan bu ağırlığı par
çalamak ister gibi homurdanı-

yordu. Timurlenk, yaya olarak 
çadırından çıktı, köprüntln başı

na kadar geldi, ellerini göğsüne 

kavuşturdu. Uzun bir llhza suya 
birçok şeyler haykıran "Sint,, 

nehrine baktı, sonra başını geri 
çevirdi, ordusuna göz gezdirdi. 

Yüz bin mızrak, çelikten bir or
man gibi gökyüziine doğru 
uzam yordu. 

Atlar bu heybetli orman için
de alacalı bir sürüye benziyordu. 
Çelik orman da, büyük at sürüsii 

de sakindi, Mleta cansız görünü· 
yordu. Heyecan, derin bir heye-

can insanlan ve hayvanları garip 
bir hareketsizliğe bürümüştü. 

Timurun mağrur gözleri ordu
nun J7.erinden aştı, dalgan dal
gın gerilere düştü, arkada kalan 

büyük gölge hayalinde canlandı. 

Miiteakıben, nihayetsiz glimü.ş bir 
satır gibi önünde kıvrılan geniş 

nehrin geçilmesile önünde açıla
cak yeni ve engin ufukları dü-

tündü, birdenbire gururu şahlan
dı, gözleri parladı ve emir verdi. 

- Yere yüz sürüp T aorıyı 
analım, kalkıp atlanahm. 

Biraz sonra o çelikten orman 
müthiş bir gürültü ile eğildi. Kuv· 

vetli bir rüzgara tutulan buğday 
başaklan gibi yere serildi. Yüz 
bin baş toprağa sürünerek Ulu 
Tanrıyı yadediyôt, ondfin yardım 
diliyordu. Atlar, bu manzara kar
t sında başlaruıı iyerek rükfıa 

varıyorlardı. Sint nehri, sesım 

kısmıştı ve taşkınlıktan akışını 
bırakmışa benziyordu. 

Önünde biitün dünyayı di"Z 
çöktürmek istiyen Timur, o bil
yiik kumandan, birkaç dakika 

yiizünü toprağa sürdü. Azametine 
hayraniyet taşıdığı, kudretine 
iman beslediği Tanrıya hararetli 

hararetli yalvardı ve iradesi on 
kat fazlalaşmış, bakışı biraz daha 

sertleşmiş olarak kalktı, yanıba
şmda yere uzanıp dua edenlere 
haykırdı : 

- ileri 1 

Bu emir, bt\yiik davulların 

glirültüln yardımile ve berki bir 
süratle safları dolaşb, lemhatülba
sar denilecek kadar kısa bir an 

içinde süvariler atlandı, piyade
ler yürüyüş nizamına girdi. Ti
mur da atına binmişti, askerin 

geçişini aeyre hazırlanmıştı. Man
zara heybetli idi, temaşaya li
yıktı. 

İşte o sırada köprünün öbür 
başında bir adam, hayır, bir adam 
değil, bir gölge he1irdi. Yüz 
binlik Türk ordusunun Sint nehri 

kenarına geldiği gündenberi 
öbür yaka, henüz tekevvün eden 
bir yer gibi ıssızlaşmıştı. Toprak 

bakir bir aükun içinde uyuklu-

4yordu. Bu uykuyu bozacak tek bir 
ayak sesi, tek bir hareket yoktu. 

Büyük ve kalabalık Hint ülke
sinin bu uç noktas•nda kuşlar ile 
uçmuyordu! 

Timur, işte bu mutlak ıükun 
içinde Sint nehrini geçecek, Hint 
topraklarına adım atacaktı. Bu 
hareketin başlaması anında, köp-

rünün öbür ucunda bir gölgenin 
belirmesi kudretli cihangiri şa-

şırttı, orduyu da Adeta yerinde 
mıhladı. Süvariler durmuştu ve 

yiiz bin çift göz, köprü başında 
teressüm eden hayalete dikilmişti. 

O hayal veya hayalet, coşkun 
bir nehrin önüne dikilen bir ça
lıyı andırıyordu. Fakat bu çalı, 

bütün cılızlığile beraber, o coş· 
kun suyu cereyandan alakoyuyor
du. Adet ve an'ane, orduların 
önllnd~n herşeyin çekilmesini 
amirdi. Hint nlkesinin Sint nehri 
kıyıları, bu an'aneye en vasi mik
yasta riayet etmiş, günlerdenberi 

ıp ıssız bir hale gelmiftİ. Fakat 
şimdi, tek bir adam, müstehzi 
bir gölge gibi büyük ordunun 
yolu üstünde dikilip duruyordu. 

Timur eskerlerinden evvel 
hayretini giderdi. Orduyu küs· 
tahça göğüslemek ister gibi gö· 

rünen bu uğursuz gölgeyi yok 
etmek için elini yanına attı, el· 

maslı sadağından ( mahfaza de
mektir ) bir ok çıkararak nişan 

aldı, gölgemsi mahlukun alnına 
önderdi. 

ı 

Hayret 1.. Okunu yfazl\k deli
ğinden geçirebilen, ayni sillh ile 
uçan kuşları vuran Timur, iki 
yüz metre mesafedeki heyulAyı 

devirememişti. Bu al~llda bir ni
şan hatası sayılmaktan çok yllk· 
:iek bir beceriksizlikti, orduya 
karşı düpedüz kllçnk dütmekti. 

Timur, bu vaziyet önOnde 
sarardı. Hint topraklarını tek ba
şına müdafaa için yerin ta albn
dan çıkarak köpril başına dikil
miş görünen o gölge kılıklı vil· 
cude ikinci bir ok daha yolladı. 
Yüz bin çift gözün merakım da 
beraber sürükliyen bu kahir he
diye de hedefini bulmadı, gölge 
yine ayakta kaldı. 

Tim ur çıl iıracaktr. Gözleri 
kararmıştı, dudakları kireç kesil
mişti. Coşkun ırmaklann, kor
kunç uçurumların, başlarını göne
şe dayar görtinen dağlana bile 
yolundan alakoyamadığı bu hey-

betli orduyu şu ince, ip ince 
gölgenin tevkif etmesi ona bir 
inhizamdan, hatta sille yemektf'n 
daha ağır geliyordu. Şimdiye 
kadar hedefini şaşırmıyan okla
rının, bu kadar sefil bir sersem
liğe uğraması aklına dokunu
yordu. 

Ordu, Timur gibi miltehevvir 
değildi, yalnız mütebayyirdi. Ne
reden çıktığı malum olmıyan bu 
adam, onların gözlerinde fevkat
tabia bir mevcudiyet halini al
mıya başla~nıştı. Sint nehrinin 
öbür yakasını, gözlerin alabildiği 
me!iafelere kadar ıssızlaşbran 
büyük ordu, o yakanın şu biricik 
mahlukunu hayretle temaşa edi
yordu. Atıcılığı da kahramanlığı 

kadar meşhur olan Timurun,kuv
vetli v~ kudretli emiriu okların· 
daki isabetsizliği ise manevi se
beplere, o mahlukun kılıç kes
mez ve ok işlemez bir aziz ol
duğuna hamletmek ıstırarım du
yuyordu. 

Fakat Timur, küçük dlltmi
ye ve küçük ka1mıya tahammlil 
edemezdi. Nehri geçmek nzere 
bulunan ordusunu bir cılız göl
geden dolayı hareketten alako
yamazdı. Müsellem ve rnftsbet 
olao nişancılığına rağmen onu 
vuramamak g!bi bir aczi de 

rra nKraıa 

Çavuşun 
Cezası 

,ki· 
( Matbuat Aleminin en • ., 
emekdarlarından Fa:ıh ~~ 
B. aramı.z:dan ebediyen ay~ 
Onu gözyaşlarile ebedi lifi 
fenine terkettik. Fakat s~~~ il' 
pek çok olan bu aziz oliill tl• 
lıatıralarmı daima hürıne 

1111 anmıya vesile olur diye o:,. 
binlerce kıymetli eaerlerİll 
Wrini de bugün ıuray• 1 
zıyoruz: ) , 

Üçüncü Mustafa vakit v~ 
ar.ıu ettikçe Haşmeti celbeder: 
Hatmet, Koca Ragıp Paşa. _ı. 
ve aonra hünkar ile liubah ~ 
muttu. Hususiyet Alemlerind• 
oalara başı açık fıkralar, hikl' 
ler nakleder, şiirler, hicifld 
okur, güldürür, eğlendirirdi. ı..H 

HllnkAr Haşmeti gece v~" 
anyacak olursa onu alıp getif" 
mek için saray çavuşlarınd"' 
Wri, fenerli bir hademe ile ıra.t: 
tlerilirdi. Bu çavuşlardan b~ 
IMjrur ve küstahb. Haşlll dl' 
lala)'ID soytanlarından adde 
yor, ona karşı adeta mafe~ 
muamelesi gösteriyordu. Ve ıJ' 
ha7et bir defa Haşmeti sarayd" 
emae g6tllrürken mağrur ve ıı.
tia bir tavırla: 

- Ben seni her defa sars!' 
ıatnrdtikçe hünklrdan ihsanl~ 
üyonun. Halbuki ben send 

ziyade zahmet çekiyorum. Sar•Y 
gidip gelmek için sen bu yol 
Hd defa katettiğin halde be 
d&i defa yol tepiyorum. Aldı"' 
ibamn hiç olmana yarısını ba 
vermelisin... dedi. 

Haf1Det bu tekHfe itira• e 
medi. ihsanın yansını ça 
ft'l'Cff. Bu suretle emri infaz: ol 
nan çavuşun azameti artmıştı. 

l>iğer defa huzura davet 
auak evine aıvdet edeceği va 
ita.kir bet"mutat aüyye ver· 
ıini emretti. Haşmet : 

- Şevketmeabım, bu efe 
bana ihsan olarak kırk defi' 

'fUl'Ulmasım ferman buyurrn 
iltirham ederim... dedi. Üçii 
M..tafa ltayretle baktı. O i 
etti: 

- Kulunuza her defa i~ 
buyurolan atiyyenin yarısım bt"" 

buraya getirip götürmiye me1, 
ÇBYaf alıyor. Bakalım bu d 
vurulacak kırk deyneğin yarısılJ' 
da hak dava edecek mi? ıJ.. 

Hiinkir kahkahalarla gölor 
Hap.ete iki kat aüyye veril.O J' 
ni, çavuşa da kırk deynek "°' 
maını emretti .•• 

hazmetmek elinden gelern~ı~ 
Biuenaleyh çılguı bir tehalil ttl 
ona tlçiincl bir ok daha 'ı;
ve gölgenin yıkılmadığını 1 
rllnce haykırdı : cJ ~ 

- Bütün ordu, ıu uğursıl 
oka tutsun 1 iti' 

Yüz bin ok, yllz bin ıe~
,.ıdauı gibi köprüyü geçti. 1• 

bu reçişin sinir bozan uğultus&J d~ 
llDda göz:ünii kapamqtı. l(erJ ~ 
acze Te hicaba düşüren gölge p 
• k w 'b' ba\1' bir ıyma yıgını gı ı r 

uçuştuğunu tahayyül ederek .:ti' 
reğini serinlendiriyordu. Bll 1 ,~ 
rab ile gözlerini açb ye par ~-

ı · · bav•0 lanan gölgenin zerre erını ! 
aradı. Hayret enderhayre~ "dl' 

gölge tarümar olmamı~tı, ~~kili 
mir yağmuru gibi üzerıoe ebit~' 
oklardan ku1iulmuştu, n 

yllzllyordul at ) 
(Ark••• ., 
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Haftada iki Defa Spor 

s SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

Boksta 
Cihan 

Bir Haftada Üç 
Şampiyonluğu 
---· -----

Vasat Sıklet A vrupaya Geçti, Ağır 
Sıkleti De Amerika ft~ ~dı 

DUnya vasat sıklet ,amplyonluğunun Avrupay• intikal ettiği 
hararetll maçın bir krok•si 

Futbol mevsiminin bittiği bu 
aylarda boks maçları en canla ve 
en hararetli mevsımme girer. 
Nitekim yalnız şu geçen on beş 
gün zarfında üç dünya şampiyon
luğu maçı yapıldı. 

İlk dünya şampiyonluğu F ran
aada oldu. Vasat sıklet cihan 
tampiyonluğu için tertip edilen 
o müsabakada Fransız boksörü 
Marsel Til rakibi Amerikahyı 
döverek vasat sıklet dünya şam
piyonluğunu Amerikalıların elinden 
aldı. Buna mukabil boksun en mil· 
him sınıfı olan ağır sıklette de 
Amerikalı Şarkey, şampiyonluğu 
iki senedir muhafaza eden Al
man boksörü Şimelingi mağlup 
ederek ağır sıklet dünya ıampi
yonluğunu tekrar Amerikaya ge
çirdi. Yine hafta içinde Pariste 
UçUncü bir dilnya şampiyonluğu 
daha yapıldı. Bu maçta dünya 

horoz sıklet şampiyonluğu için 
Amerikan zencisi Al Brovn ile 
Fransız boksörü Huat arasında 
idi. Küçük Fransız bütün gayre
tine rağmen çok mahir olan 
zenciyi dövmiye muvaffak ola
madı. Bu suretle horoz sıklet 
şampiyonluğu da Amerikada 
kaldı. Boks şampiyonluklarının 
Avrupalılar elinde kalmasını izzeti 
nefis meselesi yapan Amerikalılar 
Fransaya geçen vasat sıklet 
şampiyonluğunu da almak üzere 
teşebbüslere başlamışlardır. 

F ran:;ızı yakında Amerikada 
dövüşe davet eden Amerikalılar 
daha dünya şampiyonluğunun 

dumanı üstünde tüten Fransızı 
iknaa muvaffak olmuşlardır. Fa-
kat gelecek ay sonunda Amerikaya 
hareket edecek olan Fransızm Av-
rupaya dönerken şampiyonluğunu 
muhafaza etmesi pek şüphelidir. 

Avrupanın Kadın Atletleri Bizim Bazı 
Erkeklerden Daha İlerdedir 

Cirit atan kadın ,amplyon 
Atletizmi en zayıf memlekette • olcluğuınuı için Avrupalı erkek at

i 

p o 
Yepyeni 
Elemanlara 
Muhtacı2 

Bedbinliğin, ümitsizliğin 

verdiği bir uyuşuklukla spor mu
harrirlerinin ehemmiydsiz gibi geç

tikleri çok ehemmiyetli bir vak'a 
oldu. 

Bu hafta içinde olan vak'a da 
Pera takımının Selanik muhteli
lini 4-0 gibi mühim bir farkla 
mağlup etmesidir. 

Okuyuclarımız teessürle ha· 
tırlarlar, Selanik muhteliti deni
len Yunanistanın beşinci sınıf 
bir muhte)itine karşı Galatasaray· 
Fener bahçe muhtelitinin aldığı 
fena neteticeleri unutmak kabil 
midir? Memleketimizin en iyi iki 
kulübünün muhteliti, vasattan 
aşağı bir teşekkül olduğunu is· 
pat eden Yunanlıları, ilk maçta 
2· 1, ikinci maçta 1-0 la güçbeli 
mağlup etti. 

Bu iki oyundan sonra ayni 
Selanik mubteliti ile oynayan 
Peralılar Yunanlara 4 gol attılar 
ve bir tanecik bile gol ye
meden sahadan yüzleri ak 
olarak çıktılar. 

En kuvvetli iki kulübümüzün 
çıkardığı muhtelitin beceremediği 
işi başaran Pera kulübünün de· 
recesi malumdur. Galatasarayın 

B. hıkımı tarafından ekseriya 
mağlup edilen peralılar bizim 
hakkile yenemediğimiz Yunanlı
lara dört gol attılar. 

Halbuki bizim muhtelitte, rek· 
IAmları yapılmış, şanlı, şöhretli 

bütün oyunculur da mevcuttu. 
Selanikliler önünde beceriksizliğini 

ispat eden takımımızda, aslanlar 
maslanlar,üstatlar müstatlar, tiirltr 

miirler, dalga kıranlar malga 
kıranlar.. Daha ne bileyim, tabi

rile, şatafatlarile bütün Türki
yede tanınmış oyuncuların hepsi 
oynadı. Yine muvaffak olamadık. 

Bu tecrübeler bir şey ispat 
etmektedir. Seyirciler ve mat· 
buat tarafından şımartılmış, 

ıişirilmiş meşhur oyuncularmız 
kanıksamışlardır. Onlardan takım 
için oyun beklemek, uzun hafta
lar muntazam idman beklemek 
hatadır. 

Birinci amıf şereflilerin oyunu 
artık kendileri içindir. Bu şahsi 

oyunla ıöhretlerini kurtarmak İ3-
tiyen futbolcillerimizin bir tek 

düşünceleri vardır. Milli takımda· 
ki yerlerini muhafaza etmelc, 
kendi kulüplerinde oynadıkları 
yerleri sonuna kadar tutmak ... 
Ondan sonrası da fırsat düştükçe 
seyircilerin hoşuna gidebilecek 
çalımları, cakaları yapmaktan ibaret 
olan basit bir cambazlık kahyor 
ki, bunun için de uzun bir id
mana ihtiyaç yoktur. 

Kısa söylemek Jiizımgelirse, 

töhretliler az yorulup çolc ku
zanmak istiyorlar. Bugünkü fut
bolde de çok yorulup az ka
zanmak mümkündür. 

Bu son hükmü ifa edebilecek 
yeni elamanlara muhtacız. 

Jetlerin derecelerile alakadar olma· 
mıza imkan yoktur. Avrupada son 

kadın rekorlarından biri daha kırıldı. 
Yeni tesis olunan bu rekor cirit 

rekorudur. Şimdiye kadar Matmazel 
Brovmüllerin 42,28 ile muhafaza 
ettiği bu rekoru ayni Matmazel 

1 il • 

R 
Gaı:etemlı: tim::len sonra pe•şembe ye cumır

tui pnler:I olmak üzere haftada iki apor aayfall 
ae11redecektir. 

Per,cmbe günkü ıpor ıayfaaıada dllnya ıpor 
harcketlerlnıiy memleket ıpor hldlıelcrlnl 
okuyıcak11nız. 

Cumartesi sayfa11nda Cuma «ifnkl 111ıçlın11 

tafailatını bulacaksınııı. 

j Fransızlar Tenis Şampi
yonluğunu Yine Alıyor 

---- - lil ---~-

Amerikan Yıldızı Helen Vils Şayanı 
Söylüyor Dikkat Şeyler 

Ter.I• cihan ,amplyonluiunu bu ••n• de Franaaya 
maledecek Franaız famplyonu 

I 

I 
) 

Kad1nlar arasrnda Dünya 
şampiyonu Amerlkah 

Helen Vll• 

son resmt tecrübesinde 44 
64 santimetreye çıkarmak 
tlle kırmıştır. 

mel re 
ıure-

Cihan tenis şampiyonluğunll 

tayin edecek olan Davis kupafl 
maçlarının finali yaklaştığı içio 
tenis mütehassısları hararetli 
münakaşalarla bu senenin tahaDJ'" 
mili şampiyonunu bulmıya çalı'" 
şıyorlar. Bu sene finale kalmatl 
muhtemel olan şampiyonların 

yekdiğerile mukayesesine esa• 
olacak maçlar yapılmıştır. 

Cikan tenis şampiyonluğunu• 
en kuvvetli rakipleri olan Ame .. 
rikalılarla Fransızlar geçend• 
"Beynelmilel Fransa şampiyona'" 
sı,, müsabakalarında karıılaştılat· 
Neticede Fransanın genç şampi" 
yonları Amerikanın güvendiif 
tenisçileri mağlup ettiler. 

Amerikalıların dünya şampr 
yonluğundan olan Fransızlar kar
şında mağlup olması üzerine dUll'" 
ya münekkitleri bu sene de cibaJI 
şampiyonluğunun Fransada }·ala• 
cağına hükmettiler. 

Bu umumi kanaate rağrııe11 

di.inyanın en yüksek tenisçi k•"' 
dmı olan Helen Vils Fra~ 
gazetelerine bir makale yald•· 
Kadınlar arasında dünya birinciP 
olan bu Amerikalı kadın bu se: 
neki ' şapiyonluğun zannedildij• 
kadar kolay bir şekilde Fransııl•r 
tarafından kazamlamıyacağını ysf."' 
maktadır. 

Umumi tahminlere raf!ıtlell 
Helen Viis gibi bir şampi orı~~ 
Am ri -ı' ı 'ardan ümit kesıneY'.t 
hayreli mucip olmuştur. Mnanıafı 
beynelmilel tenis aleminde o 
makalenin sırf fazla milliyetpef' 
verlikle yazıldığı kanaati hAki~ 
dir. Miitehassıslar, Coche~ ı 1 1' 
bir şampiyonu mağlüp ed~~~ .. ı 
tenisçinin henüz yetişmedı~• 
yazıyorlar. 



•Son Puta,, hahada iki defa alnema 

NyıfHı yapar. Bu ıayfaluda dGnya'nıa 
en yeni ıinema haberleri, artlıtlerln 

.. yab Ye ainema 6lemindelcl ıanat 

eereyanlarından bahaedilir. 

Konstans Bennet 
iki Kişi Dünyaya Karşı 
isminde Bir Filim Çeviriyor 

Amerikanın gllzel yıldızların
dan Konstans Bennet yeni bir 
filim çevirmiye başlamıştır. Fil- l 
ınin ismi "İki Kişi Dnnyaya 
Karşı,, dır. Güzel yildi:ı bu filim • 
aayesinde bir yığın para alacak· 
tır. Yapılan konturato mucibif.ce 
filim tamamlanıncaya kadar 
Konstans Bennet haftada bizim 
paramızla 60,000 lira yani ayda 
240,000 lira alacaktır. filmin 
tamamlanması için bir sene ge· 
çeceğini de düşilniirseniz glizel 
yıldızm alacağı muazzam paranın 
yekununu kolaylıkla hesap eder
siniz. Bu takdirde bu bahtiyar 
Amerikan kızı bir senede tamam 
üç milyon Türk lirasına yakin 
bir para alacak demektir. 

Kapanan Sinemalar 
Almanyada mevcut 5000 ıine

ınadan 1,590 tanesi iktısadi buh· 
ran yüzünden iflis edecek bir 
hale gelmiştir. Buna bir çare 
bulmak maksadile Frankfurt şeb· 
rinde toplanan 600 sinema direk· 
törü Almanyaya filim ithal ve ibra· 
tınm hiçbir ıarta tibi tutıJlmıyarak 
serbest bırakılması için bükümete 
ınüracaat etmiye karar vermiş· 
ı~rdir. 

Lilyan Harvey 

N EMA 
r ~ 

•Son Poata,. Holivutta huaust muhabiri 

bulunan yerAno Türle ıaıetealdir. Ho

Hnt m•habirim1.. her hafta bin mektup 

röaderİI' n einema ilemiaia içyüzünil 

anlabr. 

Marya Pavlovna 
MetJıur Prensesin Macen:. · 

ları Filme Çekiliyor 

Birçok sevd.t sergüzeştlerile 
meşhur olan Rus Prenseslerinden 
~a Pavlovnanın hayatı sesli 
#İloıe çekilecektir. Maruf Ame
rLlıa kudfpanyalarmdan biri bu 
ıdlel prenseıin bütün sevda ma• 
ceralal'}DI beyaz perdede tam 
manasile yaşatmak için milyon• 
lar ıarfetmiye hazırlanmıştır. 

Marya Pavlovna el'an sağdır. 
Siz ihtimalki merak edeceksiniz 
ve diyeceksiniz ki "nuıl olur ? " 

Hiç merak etmeyiniz. Gnzel 
Ruı prenıesi tamam iki milyo11 
dolar mukabilinde sevda macera• 
larını sinema kumpanyasına sat• 
mlf ve bu sergllzeıtlerin filme 
alınması i~in müsaade vermiftir. 
Prenses Pavlovna iki milyon do.-

lan kumpanyadan tamamen aı.. 
mıştır. Şimdiki halde filmin se
naryosu hazırlanmaktadır. Yakin
de studyoda faaliyete geçilecektir. 

Marlen Ditrih 
Bize kendisini birçok filimlerle 

epeyce tanıtan, fakat ( 27 X ) 
Grata Garboya karşı ciddi bir 
rakip olduğunu ispat eden meı· 
bur yıldız Marlen Ditrih geçen• Şimdiye kadar bütün filimle

rini Alman studyolarmda çeviren, 
hepimizin sevdiği Lilyan Harvey'· 
in Amerikaya gideceğini, yeni 
filimlerini orada çevireceğini be
-r vermiştik. Güzel yıldız Ame· 
rikaya gitmek üzeredir. Orada 
çeYireceji ilk filmin ismi "zehirli 
puıe" dir. 

Yıldızlar nasıl giyinirler? Tabii, lltlf olacağında hiç ıtıphe bulunmıyan bu manzarayı hiç ııörme
dirıiz. Fakat biz size, meşhur yıldızların elbiıelerini diken btıyük bir terzinin atelyeıini burada iÖsteri· 
yoruz. Terzihanenin modistralan m99bur artiatlerin yeni Ye cici elbiselerini bizzat kendi 6zerlerinde 
prova ediyorlar. Şunu da kaydedelim ki yddızlann kazandıklan milyonlar.o mühim bir kısmı bu terzj.. 
lerin cebine iner. Çilnki Holivutta kadın tuvaletleri çok pahalıdır. 

lerde, mensup olduğu kumpanya• 
ya karşı grep yapmıştır. Fakat 
güzel yıldızan teklifleri kumpan• 
ya tarafından az bir tereddOlten 
sonra kabul edildiği için bu grev 
çok kısa sGrmllftiir. Marlen fim· 
di yeni bir filim çeviriyor. 

V arner Bakster 

• Holi9Udun erkek artistleri arasında, burada güzel bir resmini 
~rettitiniz Varner Bakıter ayrı bir hususiyete maliktir. Vamer 
birçok ıergüzeştlerden sonra Holivuda dtiştl\ğft gftndenberi dünyanın 
~ muntazam adamları sırasına geçmiftİr. Parasını ıantimine kadar 
..:aap etmek suretile harcar. Uyku, yemek, oyun ve diğer ihtiyaçlannı 
..... ayyen ve hiç değişmiyen bir program mucibince tatmin eder. Bu 
lebeplu kendiaine ( Makine adam ) ismini takmışlar dır. 

)Bir Yıldız 
Manastıra 
Kapandı 

Pariıteki "Komedi Fransez" 
tiyatrosunda maruf ve tozel yıl
dızlanndan lvon Hınen tiyatro 
aahneıini terkederek Denedikten 
manubnna kapanmıtbr. Birkaç 
g6n evvel manutırda gUzel lvon 
H6tenin uçlan keıilmif ve Baş
papaz tarafından yapılan dini 
meraıimden ıonra eıki M.hne 
yıldızına .. Hemrtire Mariya lvon" 
ismi verilmiftir. Bu meraaime 
manaıtar meaıuplanndan bqka 
lvon H6tenia "Komedi Franaez,, 
de arkadatları olan bftttın artist 
ve aktrisler iftirak etmiflerdir. 
lvon H&tenin tiyatro aabneainde 
parlak iatikbalini terkederek ma· 
nutıra iatiıap etmesi herkesi 
hayrette b.rakmıtbr. 

Fransamn en giizel uhne yıı.. 
dızlarından olan bu yeni rahibeye 
bundan bir müddet evvel filim 
çevirmesi için mllhim bir teklif 
yapılmııtı. Fakat g6zel kız her 
nedenıe bu çok parlak teklifi 
reddetmifti. Bu münasebetle bir-
çek ıayialar çıkmııtır. Bir Fransız 
gazetesinin yazdığına g6re bu 
iflzol Fransız kızı bir müddet 
evvel .... ç ve zengin bir .ı\meri· 
kalı ı .,; &evişmiş, fakat ·S!. oto
mobil gezintisi esnuında ~engin 
Amerikalı feci bir kaza ~çirmiı 
ve hastanede 6lmi1tttlr. İvon 
Hötcnin manastıra çekilip rahibe 
olmıya karar vermesini bu aık 

1 

hldisesile alAkadar görllyorlar • 
Fakat gDzel kız bu rivayeti tek· 
zip etmiı ve aadeee: 

.. Ôvle icap etti.,, clemittlr. 

1 Blanş Montel: :Şen Dul 

Burada kendisile birlikte tuh bir tebessümünü gördüğtlntız güzel 
yıldız Blanı Montel aon seneler içinde parlayan Fransız yaldızlarının 
en töhretliaidir. ismi gibi kendisi ve bilho:.ssa sesi de güzel olan bu 
yıldız birçok filimlerde muvaffakıyet kazanmıtbr. Fakat o, en parlak 
t&breti ( Mucize Çocuğu ) ismindeki filimden sonra almaştır. 

Hu filimde ıilzel yıldız ıen ve ıub bir dul rol& oyna-
mıtllr ... 

• 

' 
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(SON POTA l katlıat.n - l'enç kıs' rı (SON POSTA) da Hanımtegze laitün 

ft>nçlerla kalp ve atk ifl•rfnde en • amlmt drrt 
ortağıdır. Allenlr.c, doatlarını:ıa aiiyllyemedlflnlz 
•tk dertlerlnlı:i Ha nımleyzeye yazınız. Hanım• 
teyze ya her günkü sütunda veya huıuat mek
tupla ce•ap •e.rlr. Hanımtey:ıenfn fikirleri, birçok 
gençleri bilyilk mütküllcrden kurtarıyor. 

K AD 1 N 
aJlkadar eden •enulara her fCydeıı fa. la 
ehemmiyet •ermektedir. 

Şlmden sonra haftada bir defa Kadın say
famız olacak ve bu sayfada ıunlar bulunacaktır 

Güzellik meseleleri, son modalar, çocuğu· 
nuı:un terbiyetıl, niıaltln rnum;ı, ey lalerl, 
el l9lerl •• saire ... Dertlerinizi Hanımte_qzegs Yazınız 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 

Sepzeyi 
Taze Tutmak için 

Sebzeyi solmaktan kurtarmak 

için, içine karbonat atılmıf soğuk 

suda tutunuz. Su ısınıraa değişti· 

riniz. 

* 
Meşin Eşyayı 

Tenıizlemek İçin 
Çanta, koltuk gibi meşin veya 

deriden yapı,mış eşyayı temız· 

lemek için süt ve zeytinyağı ba· 

tmlnıış bir bezle siliniz. Sonra 

kuru bir halı parçasilo kurulu· 
nu:ı:. 

Yağı 

"lulıaf aza için 
Sabah yağını sıcaklarda bozul

maktan muhafaza ıçın şunu 

yapınız. Derince bir kabın içine 

ıu koyunuz ve içine bolca tuz 
atınız. Sonra yağı parşömen bir 

kağıda sanp suyun içine ot•ırtu

nuz. Kabı serin bir yerde muha

faza ediniz. 

* Rengini Kaybetmiş 
Elbiseler için 

Asıl rengini kaybeden elbise· 
Jeri beyaz yapmak için, ıçıne 

pek az miktarda tartar kremi 

ilave edilmiş su içinde yıkayınız. 

20 dakika kadar suda kaldıktan 

sonra çıkarıp sıkınız ve açık 

havada kurutunuz. 

Soğuk Etle 

Yenıek için 

)f. 

Yaz sıcaklarında en iyi yemek 
soğuk ettir. Hem hafif, hem 
lezzetli olur. Soğuk etle birlikte 

ıu salçayı yaparsanız, leueline 

doyum olmaz; bir kaşık kuru 
hardal, o kadar tuz, yine o kadar 

şeker ve okadar biberi karıştırı

nız. Sonra buna sirke ilave edip 

ıyıce karııbrını:ı:. Salça olarak 
kullanınız pek nefis olur. 

Sayfiyeye 

Giderken 

""" 

Safiyeye giderken evinizdeki 
yataklarınızı yayılmış olarak bı

rakınız. Üzerlerine büyük örtüler 
açınız. Bu suretle rütubetten 

müteessir olmalarına mani olur
aunu:ı:. 

. * · Çiçekleri Taze 

lvf ulıafaza için 
Evden birkaç gün başka yere 

misafirliğe gideceğiniz zaman, 
saksı çiçeklerinin kurumasına 

mani olmak istiyorsanız şunu ya
pınız. Ortaya su dolu bir kova 
koyunuz, saksıları etrafına diziniz. 
Sonra saksılardan kovaya birer 
bez uzatınız. Bu bez suyu tedri· 
cen kovadan alıp saksılara gö
türür ve çiçeklerin kurumalarma 
wft.ni olur. 

\ Londrada Moda Salonlarının İç Yüzü f Her 
Çocuk Annesi 

Neler Bilmelidir! 
,.,.......--~-_:::. ' 

• 

lngilteredo ( Askot at yarıılan ) namile bu mevsimde yapılan milıabakalar vardır. Bu mUsabakalar 
bir nevi moda meşheridir. Kadınlar bu yarışlara aırf tuvaletlerini teıhir makaadile ıfderler. Bunun için 
de aylarca hazırlanırlar. Yarışlara giden yollar seyircilerle dolar. Bunlar, kadınlann son tuvaletlerini 
seyre derler. 

Yukardaki resim bu yarışlar için kadınlara elbise hazırlıyan bir Londra moda salonunun içini göı· 
teriyor. Burada elbiselerin nasıl prova edildiğini, nasıl hazırlandığını görüyoruz. 

Güzellik Dersleri 

Çiçeklerden 
İstifade Etmesini 

Biliniz 
Vaktile ninelerimiz çiçek su· 

yundan bin türlü şekillerde isti
fade etmesini bilirlerdi. Bunlardan 
şurup yapar, koku yapar, ilAç 
çıkarırlardı. Fakat bizim için en 
ziyade dikkate alınacak şey güzel
liklerini arttırmak için çiçek su
larını kullanmalarıdır. 

Çiçek sularının başında gül· 
suyu gelir. Mesela kırmızı gül 
suyu tenin rengini ve nescini gil· 
zelleştirir. Akşam yatarken ya· 
naklarımza gül suyu ıllrünüz, 
sabah kalktığınız zaman cildini· 
zin taravet kesbettiğini görecek· 
siniz. Bu suyu çıkarmak için dört 
taze limonun suyunu çıkarımı:. 
içine biraz da likör dökünü:ı:. 
Gül yapraklarını bu su içinde 
iki gün tutunuz, sonra bir 
tülbentten ıllzünüz, bu suyu her 
akşam yatarken yüzünilzü yıka
dıktan sonra cildinize ıiirünüz. 

Yahut bahçenizden muhtelif 
çiçekleri toplayınız, bir ıu içine 
biraz da nişadır katarak bu çiçek 
yapraklarını içine atınız. Suları 
çıkıncaya kadar öylece bırakınız, 
bu suya bir miktar gülsuyu 
katınız. Bu su ile her akşam 
gözlerinize banyo yapanız. Kir· 
pikleriniz bilyür, gözleriniz güzel
leşir. Y abut menekşe suyuna biraz 
süt katınız. Cildinize sürünüz. 

Teninizin tazeleştiğini göreceksiniz. 

Moda Garibelerinden 

Yeni tarz bir kirpik modası 

Güneşten 
Cildinizi Koruyunuz 

Banyo yaptıktan sonra deniz lkena· 
rında güneı banyoıu yapanlar, ciltlerinin 
bozulmamasına dikkat etmelidirler. Bu
nun için de en kestirme yol krem alir· 
mektir. Yukardaki roıimde sinema ar• 
~ıtlerinden birinin vilcudUne allt sUrdU· 

Ne Yemek 
Enginarla Yumurta 

iki, Uç veya daha ziyade en· 
ginarı gUzelce ayıkladıktan sonra 
göbeklerini çıkarıp ıhk oluncaya 
kadar suda haşlayınız. Sonra su
dan çıkarıp göbeklerini iyice ezi
niz. Koyu bulamaç haline getir
dikten sonra tuz katınız. 

Bu bulamacı tavada kızarmı~ 
yağın içine abp yayınız. Orta
sında yumurta için delikler ya· 
pınız. Yu taları bu deliklere 
kınp pişiriniz, pek lezzetli bir 
yemek olur. 

lf. 
Enginar Bashsı 

Enginarın kabuklarım ve içini 
gfizelce ayıklayıp göbeğini lokma 
lokma, enginarın cesametine gö
re dört veya sekiz parça doğra, 
tuzlu ve limonlu suya at, sapla
rının körpe yerlerini de soyup 
içini parmak kadar parçalara bö-
llp onları da suya koy. 

Sonra bunları tuz ve limon ile 
doğrayıp bol suda yıka. 

Kuşbaşı doğranmış yağlı eti 
çentilmiş soğan ile nar gibi olun· 
cıya kadar kavur, lüzumu kadar 

ğilnli i\irüyoruz. Bu da 
cildi güneıe karşı koru
mak için iyi bir tedbirdir. 

Yapsam? 
dereotunu ince doğrayıp illve 
ederek bir iki defa karııbr. 

Sonra tencereye enginarları 

koy, üstüne eti d6kerek, varsa 
miktarı klfi et suyu veya idi ıu 
ilive et, tuzunu ıerperek engi· 
narlar ilik gibi oluncuya kadar 
pişir, tabaklara alıp tenavfil bu
yur. 

Büynk konaklarda, ziyafetler· 
de erkek aşçılar kuşhanenin al· 
tma enginar parçalarını munta· 
zam surette istif edip eti ortasına 
koyar ve kalan enginarı da füı· 
tüne dizip suyunu koyarak pişirir 
ve kuşhaneyi sahan veya tabağa 
çevirerek takımı ile, yarım küre 
şeklinde sofraya koyarlar. 

Bunun görünüşü hoş olur ise 
de lezzetinde hiçbir fark yoktur. 

Cevabım 
lstanbulda A. B. Beye: 
13 - f4 yaşında bir çocuk 

sevilmez. Henüz dünyadan biha· 
ber bir masum kız aşktan anla
maz. Yaptığı çocukluktan ibaret
tir. Sizi de sevmesine imkan yok· 
tur. Kızı rahat bırakınız, sevda· 
nıza başka bir mevzu arayınıL 

• 

Sineklerle 

Mücadele Ediniz 
Çocuklarm sıcak havalardı 

en büyük düşmanı sinekler v• 
sivrisineklerdir. Onları bu düş 
manlardan korumak her an 
nenin en büyük vazifesidir. 

Temizlik, sinekleri ve sivrisi· 
nekleri korkutan t!n büyük kuv· 
vettir. iyi temizlenmiş, duvarla· 
rmın tozu alınmış, köşelerde 

örllmcek ağı bırakılmamış temiı 
bir odada sinek güç barınır. 
Fakat bu kAfi gelmez, evin her 
tarafı tertemiz olmak Jizımdır. 

Perde araları toz yuvasıdır. Bu 
toz yuvalarını temizlemek ilzam· 
dır. Evde toz namına hiçbir şey 
bulunmamalıdır. 

Bütün bu temizliğe rağmen 
sinekler eve girmiye baılarlarsa, 
onlara karşı evce bir harp aç· 
malıdır. Bunun için de ilk yap .. 

lacak 9ey sineklerin yumurtala· 
rmı nerelere bıraktıklarım bularak 
onları imha etmektir. Mutfak 
çöplerinin bulunduğu yerler, sinek 
yuvalarının en büyük merkeDdir. 

Çöpleri claima kapalı bir kova 
içinde tutmak, ve kovanın içine 
asitborik atmak lazımdır. Asitbo· 
rik sinek yumurtalarını öldüriir. 

Yemek kapları tertemiz tutu
lacak, mutfakta yaş, kirli hiçbir 
ıey bırakılmıyacakbr. 

Y emeklerı serin, fakat sinek· 
lerin giremiyeceği teldolaplarda 

muhafaza etmelidir. Dolaptan 
çıkarılan yemeklerin iizerine tül· 
bent örtmelidir. Bilhassa süt. 

yağ, et, balık gibi çabuk bozulan 
yemeklere fazla itina göstermek 
llzımdır. 

Çöpleri kapı yanana bırakıp 
açıkta terketmemelidir. Burada 

12 saat içinde yumurtalar patlar 
ve ortalığı sinek kaplar. Bir sie 

nek bir defada 150 yumurta 
bırakır. 

Sinekler pislik •e hastalık 
tqıyan birer hastalık lmilidirler. 
Onun için ev içlcrjnde sinek 
yaşatmamıya çalışmalul•• 

Yazın 

Cocuklarımıza 

Naszl Bakalım? 
Yazın çocukların giyeceJine 

ayrıca ehemmiyet vermek lizun

dır. Çocuğa geniı ve havadar elbi
se giydirmek lbımdır, demek kifl 
değildir. Bazan geniş elbise ÇO"' 

cuğu çirkin yapar, aptal gösterir. 

Çocuklara kemer takmamalı
dır. Sıkı bağlanm;ı bir kemet 

çocuğun büyümemesine ve bazın> 
cihazlarını altüst etmesine sebep 
olabilir. 

F alrnt dar bir askı da çocll'" 
ğa baş ağrısı verebilir. Çocuğun 
askıları biraz ~evşek olTak ge
rektir. 

Elbisenin dar, sıkı olması ço'" 
cuğu rahatsız eder. Binaenaleyh 
çocuğunuzun yaz elbiselerine ço~ 
dikkat ediniz. 



- Benim için ne düşüoüyor
ıun ?. demeyiniz .. Vereceği cevap 
muhakkak yalandır. 

* - - Sen benim sevdiğim ilk 
kadınsın!.. derseniz inanmaz, 
inansa bile şimdiye kadar neden 
ıevip sevilmediğinizi ne gibi 
kusurlarmız olduğunu tabkika 
kalkar. 

"'" - Senden evvel dahn on iki kişi 
ıevmiştim, tarzmda bir ... ey söyle
meyin, on üçüncü olduğunu 
uğursuzluk addedip sizi bırakınca 
kaçar. .. 

- Artık beni sevmiyorsunr 
Tarzmda şakalar yapmayın, 

1• hakikaten sevmiyorsa .• 

)f. 

Eğer ıize bir kadından bah-
1ederse 

- Çirkin! 1 

Demeyin, gülünç bir noktasını 

IMılup söyleyin, daha ziyade 

laotuna gider. 

* 
Bilhassa .• 

- Çok sual sorun, o cevap 

•enin.. Onun sual ıormasına 

vakit bırakmayın. 

- mobllyeclllğe başladım •• 

- Dolabın UstUnU boş yere 
temizleme. Misafirimiz çok kı

sa boyludur. 

GİBİYDİ 
Bakışı gözlerinin, 
Beni al, der gibiydi .• 
Zannettim hali demin; 
Gitme kal, der gibiydi .. 

Kıvrılıp bfikülüıü, 

Kalplere süzülüşü; 
Tatlı tatlı ırülüşü, 
Ne uysal der gibiydi •• 

Geçirdik böyle yaıı, 
Coşturduk barda caziı 
Görünce elde aa:ıı, 

Haydi ça1, der ,-lbiydi •• 

dostlarla beraber 
- Bu sene 

yazı ner~de ge
çireceksin ?. 

- Bilmem, 

1 

daha dostlarımın 
nerelere gittik
lerini öğreneme
dim .. 

• 

Yavuz Hırsız 
Bunu senden hiç llmit et

mezdim azizim, benim için borç 
para alınca bir daha lSdemez 
demişsin ... 

- Hayır ben blSyle bir şey 
demedim .. 

- Ya, demek ben borç al· 
dım mı öderim, öyle mi?. 

- Evetr 
- Emin misin, 

dediğim vakit öder 
- Eveti. 
- Sen bana ne 

para vermiştin. 

- Bir ay evvel.. 

ödeyeceğim 

miyim? .. 

Takit borç 

- Ne vakit iade ederim de-
miştim .. 

- iki gün sonra ... 
- Kendin de söyldin ya, ben 

borç aldım mı vaktinde öderim, 
senden aldığımı da herhalde öde
mişimdir.. Bir daha benden lıte
yim deme!. 

Zengin Maden 
Albn arayıcıları konuıuyor

lardı: 

- Burada zen,ın hir altın 
madeni olacak. 

- Nereden anladın? 
- Yerde fimdiden bir bronz 

çeyrelr !>uldum.. 

- Bari işler yolunda mı? 
- MUkemmer. Evimin bUtUn eşyasını sattım. 

ilave Edilen 
Mehmet Bey evleniyordu ; dli

llln davetiyelerini bastırmak için 

bir matbaacıya gitti, pazarlıkta 

uyuştular. Mehmet Bey ıöy1e bir 

ıey yazdı: 

" 25 ağustos perşembe günü 

aaat on beşte Nermin Hammla 

Mehmet Beyin evlenme merasimi 

icra edilecektir. Teşrifiniz rica 
olunur. ,, 

Mehmet Bey akıam evinde 

düşündii.. Biterken efendim ke

limesini ilave etmemişti; belki 
nezaketsizlik olacaktı. Matbaacıya 

bir mektup yazdı: 

" Da\'etiyelere; eğer boş yer 

kalırsa, efendim kelimesini ilAve 

ediniz. " 

Mehmet Bey davetiye kartla

rında boş yer kalırsa demek iste

IDİşti .. Davetiyeler basıldı, şu şe
kilde idi. 

.. 25 Ağustos perşembe gllnO 

ıaat on beşte Nermin Hanımla 
Mehmet Beyin evlenme merasimi 

icra edilecektir, teşıifiniz rica 
olunur eğer boş yer kalına 
., d. en ım . ., 

-= -
Can 

- Canımdan 
o kadar bezdim kll 

-Ne duruyonun 
Saraybur n u nd an 
denizef. 

"Bir ıaat ıonra" 
-Attım denize ••• 

- Neyi? .. 
- " Can ,, iı· 

mindeki köpeğlmr. Pupa yelken 

- Bana •lmdS çorapların1zı gösterin. 
- Yok ki efendim, yazm çorapaız g&~•ı·ım. 

t 

-Evli misiniz? 

1 
Açıkgöz 

Zeki Bey meşhur 2enginlerden 
Topatmaz zade Hüsamettin Beyin 
e\'İne gitti •• Kendisini karşılıyan 
uşağa: 

- Git, efendine söyle, dedi, 

kendisine elli bin lira kazandırci· 
cak bir iş teklif edeceğim .. 

-Evet hem de iki defa evlendf m. 

Uşak gitti Topatmaz zadeye 

lcendisini görmek istiyen misafirin 
ziyaret sebe bini anlattı. Topat .. 

maz zade, Zeki Beyi yanına 
çağırdı. 

- ilk kocamzdnn neden ay-
rcldmız? 

-ikinci kocama varmak için. 

SEVGİLİM 
Ben yine ıevgilimi, 
Başımda ta§ıyoruın. 
Böylesi de iyi mi? 
Düşünsem f&fıyorum .. 

Ayrılmadan gün geee, 
Konuşuruz ıi:ılice; 

Etlenir ince ince 
Bu halde yaııyor um •• 

Bilaeniıı: ne de yaman, 
Azar lu beni baaan, 
Yine ıHim çıkmadan, 

Ensemi katıyorum •• 

En Onde 
- Ben daima en 

meıhur insanların 
6n0nde bulundum. 

- Ya, demek 
Hnin töhretin da
ita bOyilktü. 

- Hayır, fakat 
ben otomobil şo
förü idim. 

- Bana elli bin lira kazana .. 
cağım bir iş teklif edecekmiş .. 
siniz, bu nasıl bir iştir? .. 

Zeki Bey: 

- Evet, dedi, siz kmnızı e:v
lendirirken yüz bin liralık çeyiz 
yapacağınızı söylemişsiniz.. Ben 
elli bin liralık çeyiz vermeniz 
şartile kızınıza talibiml 

Mahkemede 
Hakim maznuna: 

- Trenin geçeceği esnada 
arkadaşını rayların üzerine atmış· 
smız .. 

- Benim kabahatim yok ha
kim efendi.. Arkadatım söz din
lemez biri idi. Bir türlil yola gel

miyordu. Belki yola gelir ümidile 
tre, yolunun iizerine attım. 

~;. ·. - . . 

-Öyle şlddelll aksırdım kı saçlarım döküldü .• 
- Aman deme!. 
- Telaş etmey3n takma idi. 

Hırs 
Kadın, erkete 

.larıhyordu ı 
-Bu erkekler yok 

aıu, bir kulaklarından 
airen öbür kulak
larından çıkar .. 

- Ya kadınların 
daha fena ya. iki 
kulaklarından ıri
ren birletip ağız
larından çıkıyor 1 

tl~X1J~ 
. lı 1 ~ 

izdivaç Meselasi 
Hakim sordu : 

- Kaç senedir evlisiniz? 

- Daha hiç evlenmedim, be-

karım hakim efendi. 

- Nasıl olur? lıtidanızda iz-

bir mesele için divacınıza ait 

mahkemeye müracaat ettiğinizi 

yazıyorsusunuz . 

- Evet hakim efendi, izdivaç 
meselesi için mahkemeye geJd;m. 
Kızmıza talibim de. 

Sebebi 

baktığım zaman onları birdenbire 

teshir ederim •• 

) 
\ - Muhakkak çünki gözlerinin 

1 biri takma, satılırsa para edece-
1 ğini anlarlar da onun için. 

* Mahkeme koridorunda iki 
avukat kcn• ~ < rlard•: 

- Maznunu gördün mu, her
şeyi itiraf etti. 

- Ya, demek " Cürmü ben 
işledim,, eledi. 

- Havır, cürmü ben iş:eme
dim, dedi. 
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Birçok Kimseleri Gece Yarısı Yatağından Kaldırıp Teb'it 
Eden Mithat Paşa Da Ayni Cezaya Çarpılıyordu 

l1rıharriri 1f. 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-43-

Yine o t=:::ıııaua, sarayın göz· 
delerinden Maliye Nazın Galip 
Paşa ile Mithat Paşa arasında 
bir ihtilaf vardı. Mithat Paşa, 

Galip Paşanın azlini istedi. Sa
ray, Galip paşayı azletmiyer~k 
Ayan azalığına tayinini münasip 
gördii. Mithat Paşa, sebepler 
bularak bu fikri hiç kabul et· 
medi. 

Artık, mücadele başlamııta. 

Mithat Paşa maruzatmın redde· 
dilmesinden münfail oluyor, sa· 
ray ise, daha bili Kemal Beyin 
lstanbuldan bir suretle teb'it 
edilmemesinden ınllteeuir ve 
muğber bulunuyordu. 

Mithat Paşa, Riiıtn Paşanın 
mesleğini takibe baıladL Beyaz 
Mısır keteninden gecelik enta• 
riıinin üzerine samur knrkllnft 

giyerek konağındaki sedire yan 
geliyor, artık Babıalinin semtine 

bile uğramıyordu. Ortaya garip 
rivayetler çıkmıfh. Halk arasında, 

Mithat Paşanın istifa ettiği söyle
niyordu. Bu sözler Mithat Paşanın 
gururuna dokundu. Bir glln halka 
ve saraya işittirecek bir tarzda: 

- Ben, istifa etmem. Ve 
istifayı da aklımdan geçirmem. 

Paditah, isterse beni azletsin ... 
Ukin.. ( Bu defaki infsalim, sa· 
bıklarma kıyas olunmaz. Halk, 

relip beni evimden alarak makamı 
•adarete ik'at etmek İ!ltiyecek .. · 
Sonra iş, müşkiilAta dilşecektir. 

Dedi... Bu sözler, Abdülha· 
mide ve saray erkanına kar~ı 
açıktan açığa bir ilanı harpti. 

Abdülhamit, Mithat Paşanın 

aldığı bu mütecellidane tavır kar· 
ıısmda birdenbire şaşırdı. Paşa· 

nın, halka bu kadar görünmesi 
Ye bu ağır sözlerle adeta kendi
aini tehdit etmesi, hünkinn ma· 

nevi kuvvetlerini sarsmışh ... Der· 
hal, Zeki başkatibi çağırttı. 

- Neyapacağız? ... 
Dedikten sonra. endişe ile 

Sait Beyin yüzUne baktı. Halbu· 
ki Sait Bey, yapılacak şeyi, çok
tan hazırlamııta. Ortada koskoca 

bir Kanunu Esasi vardı. Bu ka
nunun 113 üncü maddeıinde de 
11:atı kutsi hazreti ıehriyarinin 

kimden emniyeti münselip olursa 
onu hudut haricine def ve teb'it 

etmiye hakkı olduğu, musar· 
rahtı. 

- Fakat, halk? ..• 
- lıAhi şevketlim... Halk de-

didiğiniz kim oluyor?... İki boru 
aesi, bir iki silngil şakırtısı, hep
ıini çil yavrusu gibi dağıtmaya 
kafidir ... Hem yapılacak şeylerden 
halkın ne baberi olur?.. Mesele
le)i, öyle bir ( üslubu hakimane) 
ile ..• 

Hakikaten mesele, iSyle bir 
( iisliibu hakimane ) ile halloldu 
ki; f ctanet ve dirayetine herkes• 
ten ziyade bizzat kendiai qak 

J 
olan zavallı Mithat Paıa bile, l 
bu işe, şaşakaldı. 

Sarayda verilen karar Uzerine, 
Damat Mahmut Pş. Mithat Pş. yı ı 
gördü. Bütün keşakeşlerin külli· 
yen bertaraf olması için hünkarla 
bizzat görüşmesini tavsiya etti, 
Mithat Paşa sarayın amana düş· 
tüğünU zannederek: 

- Eğer saraydan bir davetçi 
gelirse, icabet ederiz. 

Diye azametle cevap verdi. 

Ertesi gün saraydan bir ya· 
ver geldi. Sadrazam Mithat P~. yı 

sarayı hümayuna davet etti. 
Paşa, bu davet dolayısile sarayın 

gösterdiği mağlübiyetten mem· 

nun ve sarayda kazanacağı za• 
ferden de mesrur bir halde ara· 

basına bindi. Saraya gitti. Fakat 
kapıdan girer girmez, kendisini 

istikbal etmesi Jazımgelen mabe· 
yincilere mukabil, karşısına Ma· 
beyin Feriki Sait Paıa dikildi 
ve sağına soluna da dört beş 

yaver dizildi. 

Ferik Sait Paşa, alt katta bir 
odamn kapısını göstererek: 

- Buraya buyurunuz. 

Dedi. O anda, Mitbat Paşa· 
nın ayakları, suya ermişti. Artık 
yapılacak birşey yoktu. Paşa, 

meliil melul etrafına bakınarak 

odaya girdi. Sait Paşa da ken· 

disini takiben odaya girerek Ab· 
dülhamidin iradesini aynen tebliğ 
etti: 

- Sedaretten mazulsünüz. 
Mührü hümayunu verınız. İşte, 
vapur da hazırdır. Memaliki Os· 

maniyeden şimdi çıkıp gidecek· 
siniz. lradei seniye, bu merkez· 
dedir. 

Dedi. Mithat Paşa, tamamen 
şaşırmıştı. Ayakta duruyor, mü· 
temadiyen ellerini oğuşturuyor: 

- ( Ben şevketmeap Efendimi
zin "bende\ sadıkı,, yım. Cünahım 

ne ise Eabit olmak için beni mu
hal<eme ettirsinler. Bu suretle 
" ib'at,, buyurmasınlar. Zira pek 
sui tesiri mucip olur. 

Gibi, mütelaşiyane ve acizane 
sözler söylüyordu. 

Bu meselenin böylece cereyan 
ettiğini nakleden mabeyin feriki 
Sait paıa, neticeyi de bizzat şöy· 
lece hikaye ediyor: 

- (Ben, mührübümayunu ahp 
hünklra teslim ve Mitbat paşanın 
niyazını tebliğ eyledim ise de, 

Padişahın gazebi müştet ve ba· 
husus iş bu dereceye gelince 
artık Mithat paşanın tevkifine riza 

göstermesi müsteb'at olduğundan 
tebligatımı asla kabul etmiyerek 

Mithat Paşanın hem vapura ir

kabını tekiden emrettiler. Ben 
dahi çaresiz, Mithat Paşaya be-

yanı hal ile kendisini ahp vapu· 

ra götürilr iken: Yazık.. Devlet 
ve millete yazık... diye ... 

Mithat Paşa ağlamıya başla· 
mıştı. Fakat maalesef, iı işten 

ıeçtikten aonTa ••• 

Mithat Paşa, . devlet ve mille· 
tin haline bu anda teessilf ve 
telehhüf edeceğine bunu vaktile 
düşünmeli, damarlarıada alta asır· 
hk tehakküm ve istibdat kanı 
dolaşan genç bir padişaha, bu 
zulüm ve seyyiat yolunu göster• 
meli idi. 

Hatırlardadır ki, Abdülhamit 
tahta çıktığı zaman, yakın mazi· 
deki hadiselerden mühim ib
ret dersleri almış bir vaziyette 
idi. Hür ve adil davranıyor, Gül· 
hane meydanında babasının mil
lete karşı olan vaitlerini tutmıya 
çalışıyordu. 

[ Arka:1ı var 1 
11••······· ... ····························--·· ... ··-··---

==RADYO== 
23 Haziran Perşembe 

lıtanbul- (1200 metro) l 8 gramofon, 
ID,5 alaturka saz, \'cdiı& Rıza Hanımın 
iştirakilo, Ajans haberleri, saat ayarı, 
20,,) gramofon ile cpcra, 21 alaturka 
sn, \'fülaıı Niyazi Beyin ve 1'1kriye 
Hmıııııın iflirakl"rilo. 

~:? orkM:tra. 

Bükreş - ( 394 metro ) 20 BUkre9 
opcra.~ından tenor Arııolıloııun ıarkı 
koııı::cri, 20,20 \'ngııcr koıısori, 21 
lwııforaııs, 21,1.j ko11ı:cr. 

Belgrat ~ ( 429 metro) 20 gramofon, 
20,.J milli ş.trkılıır, ~l doktorun tavsi
yeleri, 21, lO şarkı ve pi) uııo 23 öO 
akşnm konseri. ' 

Roma ( 4 l l metro) 21 Hal>cr ve 
ı:;raruofoıı, 21.:; ev k•ıılını Lıilgilcri, 
21, 15 ııı ıı lıtclit koııser, ::!:!,5 stiidyo<la 
koıııccli, 2:1 kon er. 

Prat - ( 488 metre ) ~O ~arkılı ko
medi . 

Viyana ( 517 metro ) :..>o,20 Kora 
şarkıları, 21,:> ı..onfcraııı::, 2:? diııi şar-
1.ılnr, 20,:!0 ('igaıı orke~trası. 

Peşte · (550 rııotro) mı M :ıcar şar
kıl:ırı, 21 ıııuı::nhalıl', .:H,ı:; Ştravs 
ı,oıısC'ri, 2:!, l,') ;ıjan habC'rleri, 23 
dans ha' ııları, ::!4 \'ig:uı orkr8trası. 

Varşo\a ( lHl ınotro) 20,15 
ıııuhtl'lif, :!O.:ı;; rad) o gazrk,.,i, 21 hafif 
konser, :!:?.~t) tiirlyotl:ı. koınNli, ::?3 dans 
hanılnrı. 

Berlin- LG:ı;; ınotre ~O :-;i,rnı:;i lın

bcrler, ~o.~o ı:dC'biy:lt lı:ıhi:ılNi, 20,3;; 
Rıı y,ı hakkınd:ı bir ıouı;;lh ıhC', :?2,:55 
Fraııl.forttan ııaklt•n !ılan.ı op ·rc·ti. 

24 Haziran Cuma 
fatanbul - ( 1200 metro ) 18 grn

ınofoıı, lü, "i ala t urk:ı s:ız. \' oıli:ı füıa 

'c ('cıınct JI,rnımhmn i~tirnkile, Ajaııs 
halı( rlı•ri, sant ayarı, 1!),;, graınofoıı 

ilu Qpl'ra par(·aları, :H ;ıl:ıturka snz. 
lııd '\'o Bell;ıs Haııiıııl:ırın iştir:ıkill', 
~:! f :ı ıı~(l. 

Bükrcf ( ~Hl 1 ıııetro ) :!O ~aksi· 
fotı solıı, 20,4:i stııılyvda !,oıııcdi, :::!1, 15 
F:uıııy t:ırnrııııhtt t:ırkılur. 

~•lırad - ( 1~9 ıııcfr") =::o,.> \'iy:rn:ı
cl:rn ıı:ıldl, tı•ııısili mııtl'al.ıp akşam 
knıı::-C'ri. 

Roma ( 44 t metro) 20,:iO grnıııo-
foıı. ~ t, l:l senfoni, 2:1,i;:'i lıalıer. 

Praa ( 488 ııı«'t re ) :!O •on ~arkı· 
lar, ::!O,ı!O diy:ıııo koııtıeri, 20,4:) halk 
ktııııscri, 21 Hriinoduıı ııııkil, 23 sou 
lı:ılıerlcr, 2:~ 1 20 kcrıı:ııı konseri. 

Viyana ( 517 metro ) 21 Aıııori-

kaıl.uı ıı:ıkil, ~1,15 Hol:lııd.ılı isıniıırlo
ki ilt: perdelik opn:ı. ~::, ı:; dnııs ha
\ aları. 

Varfova ( t 1 l l ııııılro) ::!O, 13 llauor 
gr:ııııefon, rnd) o ı;:ımtcı;i, 21 soııfoni, 
Mo:r.:n) daıı n. Moll ile, (Haydoıı) don 

C. Ouc ve Stra' iskideıı k iı~Hk ııınbet. 

Berlln - ( 1G35 ıııetre ) 20 CiinUn 
lıabcrleri, .20,15 doktorun tnvsiyolcri, 
20,H5 itı.·i aloıni, ~l \ aşi.,.ııtondım na· 
kil, 21, t5 Dreı::t opc r.ı ırıtl t ı ııal,lt'n 

Dar Ulıoiııgohl'ın Vagıı r oporası. 

Haziraı, 23 

Bir Güzelin Foyası !Vlegdana Çıktı 
-- - --• 

Madam Irnis Astorlan 
Müthiş Bir Hırsızmış 

Amerikada çok pk, çok ıtl- J 
sel ve çok ıuh bir kadın muha· 
keme edilmektedir. Bu kadına ı 
isnat edilen suç, yankesicilik clir· 1 
mndnr. Geçen kış mevıımının 

bftttın meıhur ve kibar balolarma 
davetli olarak devam eden bu 
güzel kadının ismi lrnis Astorlan 
dır. Nevyorka bir sene evvel 
gelen bu kadın, lüks kıyafotile, 
son model otomobillerile derhal 
şöhret bulmuş, kibar ailelerin 
belli başlı misafirleri arasmda 
kendisine mühim bir mevki te

min etmiye muvaffak olmuştur. 

Madam lrnis henüz 28 yaşın· 
dadır. 

ve •Uzel Mal 
ve pere-. 
klrlerı 

pancıantif satmak istediğini aay
lemittir. 

Fakat kuyumcu, esasen ken
disi tarafından satılan kıymetli 
pandantifi görünce hemen tamm11 
ve derhal hırsızlık hldiseaine 
intikal etmiıtir. Açıkgöz kuyumoa 
Madama iltifat etmekle beraber 
içeriye geçerek hemen polise 
telefon etmiş, biraz sonra ıelen 
polisler bu sahte kibarı yakala• 
mıtlardır. 

Madamın apartımanında ya
pılan taharriyat neticesinde, 
Üzerlerinde muhtelif markalar 
bulunan birçok saat, kadın çan· 
tası, yüzük ve diğer mOcevherler, 
sekiz tane de kürk manto bu
lunmuştur. Bu müthiş hırsız tim
di mahkemede hesap vermek· 
tedir. 

Kendisinin Avrupadan gel· 
diğini, maruf Astorlan ailesinin 
ortanca km olduğunu söylemiş, 
kocasından ayrıldığı için, vakit 
geçirmek, teessürlerini dağıtmak 
üzere Amerikada muvakkaten 
yerleştiğini ilave etmiştir. 

Bu sayede çabucak şöhret 
kazanan Madam 1rnis kibar 
baloların başhca davetlileri me
yanına dahil olmuştur. Fakat son 
zamanlarda verilen bir baloda 
bu sahte kibarın maskesi yere 
düşmüştür. 

IAmerikada içki 
Lehtar lığı Artıyor 

Balonun en hararetli bir za· 
mamnda davetli madamlardan 
birinin yetmiş bin dolir kıy· 
metindeki pandantifi birdenbire 
ortadan kaybolmuıtur. 

Gerdanda takılı bir mücevhe· 
rin nasıl kaybolabileceği herkesi 
hayrete diişilrmüştür. Fakat bti
tiln tabarriyata rağmen pandan
tif ve hırsız meydana çıkarıla· 
mamıştır. Aradan geçen günler 
zarfında hadise unutulmuıtur. 
Fakat dedikodusu her yerde de
vam etmektedir. 

Bu ylizden birkaç kişi de tev· 
kif edilmiştir. Fakat günün bi
rinde Madam İrnis bir kuyumcu 

dnkkimna gitmiş, kendisinde fazla 
olduğunu ve paraya da ihtiyacı 
bulundupnu ileri allrerek bir 

Vaşington 22 - İçki memnu
i reti aleyhtarlığı, artmaktadır. 

içki memnuiyetine en ziyade ta· 
raftar hükumetlerden birinin 
meb'usu olan mümessiller mecllıl 

Reiıi M. jon Garner, içki mem· 
nuiyeti aleyhtarı olduiunu söyle
miıtir. 

Siyasi mebafil, bu beyanata 
bilyük bir al.ika ile k&rfllamakta 
ve Demokrat fırkası meclisi top-

lamr toplanmaz M. Garner'in fır
ka namına Reiıicllmhurluğa nam-

zet gösterileceğine bir allmet 
olarak telakki etmek lizım gelip 
gelmediği mevzuu bahsolunmak· 
tadır. 

&::==============:r=====~~===-

Eskişehirde 
Dahiliye Hekimi 

Dr. Süleyman Sır.rı 

llam,uııl:ır caddcsiııcleki ıııua,·eno· 
lıancHindo "Hava verilme,. İı:;nlilC 

-~akciğer verewiııi tedavi eder 



Kongre Futbol ııfaçları ---·---• • 
·· n lzmir - Istaııbul Maçı 

Yarıda Kaldı --·--Selanik Muhteliti Tekrar Geliyor 
~nkara 22 (A.A.) - Kon- • 
l'urnuvaaı maçlarından birin
bugün (dün) lıtiklAI saba
yapılmıştır. 

bti taraf takımlar. fU ıekilde 

lstanbuı muhtelitlnl ıe,kll 

eden oyunculardan bazlları 

terkeden İstanbul kalecisinin 
önünden fırlayan top, tıpkı lzmir 
kalesine olduğu gibi girdi. 

Şimdi 1 - 1 olmuşlar ve oyun 
hararetlenmişti. 

4u mcı dakikada lzmirin mer
kez muhaciminin sıkı bir şütO, 

1ıtanbul kalesini yalayarak dışarı 
çıkh. Bir iki rıtekabil hücum-
dan sonra devre bitti. 

IO dakikalık bir istirahatten 
sonra, ikinci devre mütevazin 
bir oyunla ve Adeta mlinavebe 
tarzında · İstanbul ve İzmirin 
hücumları devam ediyord• • 

8 inci dakikada sağ içten 
gelen bir pası, İstanbul merkez 
muhacimi İzmir kalesine doğru 
ıüte tahvil etti. Top, kale ya
nından dıtarı çıktı. 

lzmir sol içinin şütü de İstan
bul kalesnin ayni noktasından 

aut oldu. 
IO uncu dakikada, bir İzmir 

hücumu esnasında lstanbul kale
sinı~ önü tek müdafile kalmı~tı. 

İzmir sağ açığı bu tek müdafii de 
üzerine çektikten sonra topu 
merkeze verdi. Merkez muhacim 
kalecile karşılaştı. 

Muhakkak bir sayı bekliyordu. 
L•ldn çekilen şüt, lstanbul kaleci
sinin mahirane bir sıçrayışile topa 
falso verdirerek kornere atılmıştı. 
Kaleci, bu gayrimüsait vaziyette 
ııçramasından vücudu bülcülerek 
cyundan çıktı. 

Yerine ihtiyat kaleci Nuri 
geçti. 13 üncü dakikada, lıtanbul 
••i içinin tütünü, lzmir kalecisi 
tuttu. 2 dakika sonra Ami kale
ıine aeçti. 

lzmir çok canla oynuyordu. 
Biribirini müteakıp ıajdan yap
tıklar. akınlar tehlikeler ihdas 
ediyordu. Oyun ayni zamanda 
ıertleşmitti. 

18 ıncı dakikada lıtanbul aağ 
içinde çok yerinde bir paı alan 
merkez muhacim, iki mldafi 
arasından sıyrıldı ve kaleci ile 
kar~ laımak üzere iken İzmir 
ıağ müdafii, geriden bir çelme 
takarak yere yuvarladı. Hakem 
bu hareketi ceza •orufu ile tec
ziye ve çel.ne takan müdafii dia
kalifiye etti. 

lımir takımı bu kararı tanı
madı. Bunun üzerine h:ıkem l')'U

nu tatile mecbur kaldı. 
Yarın (bugün) İstanbul mub

tellti, Ankara muhteliti ile karşı
laşacctld ?r. 

Selanik Takımı Geliyor 
lstanbulda üç maç yaptıktan 

sonra lzmire giden Selinik mub• 
telit futbol takımı, Olimpiyat 
mecmuasına gönderdiği bir mek· 
b,pla İ•tanbul fukar:ısı menfaati· 
ne tahsiı olunmak üzere lıtan
bulda Taksim ıtadyouumda bir 

SON POSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Söyliyelim 

Sayfa 13 

Prof esgonel Olalım Mı ? 
----·---

Kafamız Ve Seciyemiz ...... ________________________ _, . 
44 Ankarada All Hlfzı Bey: Şen 

Ye ala) cıdır. " 
Mizahı sever, 
konuş kanrlır. 

Pek sıkıntıya 
gelemez, usu 1 
ve merasim 
ku) udatına pek 
riayet etmek 
istemez, men· 
faatlerine mu-

vafık gclmi)en 
tekl iflere U) sallık göstermez. 

• 47 lamall Bey: Miicadeleci ve 
ataktır. Ameli 
ve yorucu ış

lerden çekin
mez, meşak

kate Ye ıııiiş

kiilata taham
mül gösterir, 
iğbirarı çabuk 
zail o 1 m az, 

kadın mesai
lindc kıskanç
lık gö::ıterir. 

Fotofra/ Talı/il Kuponun• 

15 inci Sayfamızda bulacaksınıs. 

Hitlercilerle Ko
münistler Biribir
lerini Öldürüyor 

Berlin, 22 - Bu gece Ber
linde polislerle müfritler arasında 
yeniden birtakım arbedeler ol
muıtur. 

Bir komünist bir Hitlerciyi 
revolverle öldürmüştür. 

Essonda meçhul bir şahıs, bir 
cumhuriyetçiyi pıçı1kla öldürmüş
tür. 

Ren eyaletinde kain Ander
nachda Hitlercilerle komünistler 
bir toplantı esnasmd . adeta bir 
muharebe yapmışlardır. Birçok 
ağ r yaralı vardır. 

Kielde imparatorluk bayrağı 
mensuplar. ile komünistler biribir-

lerile çarpışmışlardır. Verel " 01-
denburg" da yüzlerce soıyaliıt 

ile komünist, Oldenburg hilkU
meti dahilinde Hitlercilerin ikti· 

darı ele almış olmalaranı teı'it 
için belediye dairesine mllfrit 

milliyetperverlerin bayraia çekil
mek Ozere trampet ve fifreJeri ile 
gitmekte olan bir Hitlerci alayına 
taarruıı etmiflerdir. Birçok Hit· 

lerci ahlan tifelerle yaralanm11tır. 

Musiki Müsameresi 
Bu akf&m, Kadak6ylbıde S&

reyya sinemaaında BeatekAr Lem'i 
Beyin kırk Hkisiaci yal dinimi 
m&naaebetile bir musiki mln-

mereıi verilecektir. T anburi Re
fik Beyle arkadqları tarafından 
idare olunacak olan mDnmerenin 
rağbet g6recejinde tllphe yoktur. 

maç yapmıya amade bulunduğu
nu bildirmiıtir. 

Mecmua icap eden mehafil 
ile temas etmiş ve ezcOmle F e
nerbahçe spor klübümOz de bu 
cemilekirhğa ayni şeraitle iştirak 
edeceğini bildirerek muvafakat 
cevabı vermiştir. 

Olimpiyat mecmuası bu bii
yilk ve meraklı maç için ihzara
bna baılamııbr. 

için Amatörlüğe Muhtacız 
Salahattin 
Sporculuk 

Bey 
Bir 

- •'- --- -
Diyor Ki: "Para ile 
Arada Birleşemez.,, 

~--·--(Bat tarah 1 inci sayfada ) 

dimajı ile vücudu arasında mil· 
aavat temin edemiyen bir insan
dır. Manevi bir kuvvetin verdiği 
iıeyecanla bitirdiğim maçlarda 
duyduğum yüksek hissi, para için 
oynadığım oyunlarda hiçbir za
man duyamıyacağım. Çünki o 
vakit tamamile maddileşmiş, he
yecansız bir oyuncu olacağım. 

Böyle duygusuz oynıyacağım bir 
oyun beni spor sevgisinden uzak
laıtıracaktır. 

Halbuki ben sporu sevdiğim 
için yapanlardanım. Eğer profes
yonel olmak Tiirk futbolü için 
büyük neticeler temin edebile· 
cekıe hiç şüphe yoktur ki ben 
de onu arzu edenlerdenim. Likin 
zannetmiyorum ki - bu hareket 
müsbet bir netice versin. 

Çünki zaten Türk futbolcüle-
rinin birçoğunun kalplerinde ek· 
aik olan kulilp sevgisi ve diğer 

bazı muhabbetler, profesyonel 
olduktan sonra bnsbntnn uçacak 
ve korkarım ki bu vaziyet milli 

maçlara da tesir edecek. Bu ıe-
beple profesyonellik bizden uzak 
olduğu gibi vesaitsizlik ve diğer 
ihtiyaçlaran tatmin edilememesi 
cihetile de beceremiyeceğimiz 
bir şekildir. 

Eğer profesyonelliği ecnebi 
memleketlerden görerek imreni
yorsak bunda çok aldanıyoruL 
Çi!nki bu memleketler bizim 
gibi sahasız, varlıksız değildirler. 

Her oyuncusun:ı ayrı ayn 
ehemmiyet veren ve kıymet 
biçip en ufak arzularını ye
rine getiren bu memleketlerle 
boy ölçüşmek çok mütkül Ye 
böyle bir teşebb6s çok gülllnç 
olur. Eğer onlar gibi tam bir 
profesyonellik dahi temin edebil· 
sek, bu bile Ttırk futbolü için 
tehlikeli olur. 

Profesyonel olan bir oyuncu 
istikbali için lizım oln tabıilini 
ve her türlü işini terkederek ek
meğini yalnaz futbol ile temin 
edeceğinden alacağı paranın her 
halde ufak bir şey olmaması ve 
vasatinin çok fevkinde bulunması 
lizımdır. " 

Senelerdenberi Dünya
dan Habersiz Y aşıyan Kız 

(Baş tarafı l inci sayfada) 

oyuk içersinde münzevi bir hayat 
geçiriyorum. Bllyllk harbin son 
senelerinde hentır kendimi anla
mıya başlamış ve hayatın çehr~ 
sile karşılaşmış bir kızdım. Ro· 
manya istilaya uğradığı zaman 
Avusturya, Alman ve Türk as
kerleri şehrimize geldiler. Haya
ttın bu hadise ile birlikte altüıt 
oldu. Bu sıralarda geniş omuzlu, 
yakışıklı bir Türk gencile alAka 
peyda ettim. Bu genç beni çıldı
rasıya sevdiğini a6ylliyordu. 

Hislerimiz mlltekabildi. Ben de 
onu ayni arzu ve hevesle sevdim. 
Ailem beni bir tllrlll evlendirmek 
istemiyordu. Başımwn ucunda 
yanan harp ateıi herkea fibi be
ni de çılgına döndllnnlftU. Çıl
gınca bir maceraya kendimi 
kaptırdım ve sevgilimle Tl\rkiye
ye ıeldim. Tam dört sene sevıi
limle 1ıece g6ndllz bir arada 
kaldım. Bu m&ddet hayatımda 
meaut olduğum mllddetin tama
mıclar. 

Ondan sonra Mvfİ)İm iMDİ 
terkederek ortadaa kayboldu • 
Bu bldiae blltlln tlmitlerimi mala
vetti. Artık hayat bana pek ka
ranlık ıöriinliyordu. KimH De 
temu etmek için ruhumda ana 
yoktu. Kadan izzeti aefaini ayak
lan albna alaa erkeklerden aef
ret ediyorum. 

lzmire gelelim. Ve bu kuvuia 
yerleştim." 

Yedi buçuk •ene içeriıinde 
\ıiçbir kadın ve erkek çebresile 
kartdqmadım. Oradan buradan 
temin ettiğim ot ve yiyecek kı· 
rıntılarile geçindim. Robenson 
Kro'loebenden fazla insan yüzil 
görmüı olacak. Ben kimseyi gör
medim. 

"Hayat beni çok llzdü. Arada · 
ıırada buradan geçen insanlan 
görüyor ve baıımı çeviriyordum. 
Bu müddet zarfında dllnyada 
olanların f arkanda değilim. Harp 
mi oldu, yanım mı oldu ? 

• 
1 

bilmiyorum. Eğer beni mem
nun etmek isterseniz, ko
vuğumda serbest bırakınız. 
Sizden hiçbir ıey, hiçbir yardım 
beklemiyorum. " Bu garip vızi
yetli kadın serbest bırakalmııbr. 
Diğer taraftan zabıta bu kadın 
hakkında tahkikat yapmakta 
devam ediyor. 

Adnan 

Buğday Fiatleri Dün 
Biraz Daha Düştü 

(Baı tarafı 1 inci aayf ada ) 

mühim bir değiıiklik oluna narh 
meselesi tekrar tetkik edilecektir. 

Piyasadan yapbjımız talald
kata göre dlln Anadoludan 1.
tanbula (38) vaıoa Ye 1900 çu
val butday gelmif, butday fiat• 
leri, cinsine ı&re 15 para kadar 
d&fmlitttlr. Dejirmenciler ellerin
de fazJa stok bahmdurmamall 
için az bufday al-.lardır. 

ŞC!JIU da alyliyelim ld tllll 
buiday piyuuı olclakça uldndi. 
iyi butdaylar 8 k.,.. on para
dan, ikind cim batclaJlar da al
b otuz paradan ............ 

Din weJırimize bir Y&fOD ka
dar da arpa ıelmiftlr. 

Diier taraftan Teldrclata Ta
caret Odundaa Harid Tica
ret Ofiaiae gel• maltmata 
gke; T ekirdajında reçea HDeJ• 
DisMtle klflak Hr

1

İpttaa ~ 
ytlzde on niabetiacle fulamr. 
Buiday ve çavdar ile ylzde • 
noksan eldlmiftir. 

Fareler imha edlldiiüaden zer'l
yahn noknnlıtına rapea malı
aultın iyi olacajı lmit edilmek
tedir. 

Bu sene ketentobumu ile 
kutyeminin de ylizde yirmi bq 
fazla olacaiı tahmin edilmektedir. 

Harici Ticaret Ofiainin aldata 
maldmata ı&re, pazartesi g6all 
Isparta ve Trabzon• birer, Bor
dura iki, Rizeye 16, Kastamonu• 
ya 22 milimetre yapur yat
mııtır. 
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ln::;iltere IIükO.meti tarafından Gaz! 

ÇANAKK_ALE Hı. ne hediye edilen eserin tercflmesf. 

Yazan : 
C#tneral Oglandttr 

- 21 -.. 
Üç Geminin Bombardımanile T aarru

zun İkinci Safhası Başladı 
2G Şubat akşamı gönderdiği 

emirde diyordu ki: 
'4 Boğazları zorlamak vu:if esi 

donanma tarafından deruhde edil
miştir. 

Ş!mdilik, geçit açılmadıkça, 
ordular istihkamların .susturulması 
gibi ufak harekat ile iktifa ede
cekti. Bununla beraber, iç tarafta 
gizli bataryeler bulunması ve 
bunların denizden susturuJarnası 

mümkündür. Ecrcr amiralhk o 

lüzuın gösterirse, hunları sus-
turmak üzere dahilden ufak 

mikya:>ta harekatı a3keriye icra 
edebili;·3iniz, fakat boğazların 

her iki tarafına mühim Türk top
lRrı tahşit edilmiştir. Binaenaleyh 
tayyaı-e istikşafları vapılmaks1zın 
donanmanın himayesini temin 
etmeksizin askeri harekata giriş

meyın.z.,. 

Lort Kiçner emirnamesinin bu 
noktasında Geliboluya gitmek 
üzere yola çıkan kıtaahn bu ufak 
harekata kAli gelmiyeceğini ve 
40 bin kişilik bir muavin kuvve
te daha ihtiyaç hissedileceğini 
anlamış olmalı ki, telgrafına şu 
ıuretle devam ediyor : 

" Bombardıman müddetince 
ihtiyaç hissettiğiniz miktarda as
keri kuvveti Mısır karargAhından 
isteyebilirsiniz. Boğazlar zorlanın ... 
ca Türklerin yanmadayı tahliye 
etmeleri muhtemeldir. 

Bu takdirde Bolayırda ufak 
bir kuvvet bu hatb tutabilir. Düş
mana bu noktaya asker çıkarıla
cağı kanaatinin verilmesi lazım

dır. Eiıahallinde tetkikat yaptıktan 
sonra fstanbulda vukuu muhte
mel hadiseler ve Boğazlar geçil
dikten sonra İstanbul ıçın 
64 bin kişiden fazla bir kuvvete 
ihtiyaç hissedilip edilmiyeceği 

hakkında bana malumat veriniz . ., 
Bu s!rada Çanakkale bombar

dımam havalarm fena gitmesi yü
zünden sekteye uğruyrdu. Bu fena 
şerait mahalline mühim kıtaatı 

askeriye gelmiş olsa bile, karaya 
a~ker çıkadamasını imkansız 
bırakmaktadır. 

Denizden Çanakkale taarruzu 
l Q şubatta başlamıştı. İlk defa 
harici istihkamlar bombard1man 
edilmişti. 

Ertesi bet gün, havanın 
fenalığma binaen, bombardımana 
devam edilememişti. 25 şubatta 
bombardıman tekrar başladı. 

boğazların met• 
haline çıkarılan 
iki küçük bahri
ye müfrezesi de 
dikkate ~şayan 
bir muvaffakiyet 
kazanmıştı. Zaten 
gemilerden bu 
maksatla bahriye 
müfrezeleri çı
karmak mnkar· 
rerdi. Fakat o 
sabah hava bo
zuktu. Ancak 
öğleden sonra bu
na imkan hasıl 
olmuştu. 

hk karaya 
çıkan müfreze 
Venganec zırhlı-
smdan ayrılmıştı. Çanakkalede lngmz karargfihanın bulunduiu 
Bu müfreze 50 nuntakan1n o zaman TUrk tayyareleri 
kişiden mürek- tarafından ahnan bir resmi 
kepti. Bir taraftan da topları im- T ekeburnu civarında bulunan 
ha için saat iki buçukta Kumka- 12 pusluk iki topu bozdular ve bir 
leye çıkarıldı. İçerilere girinciye vefiyat vermeksizin geri döndüler. 
kadar bu müfreze hiçbir mu- 26 şubatta otuz kişinin vefiyat 
haJefete uğramadı. Sonra bir- vermeksizin döndüğü bu sahada 
den bire bir yaylım af eşile karşı- 29 uncu fırka bilahare 3000 t~ 
laştılCJr. Sonra Menderes deresi- Jefat vermiştir. 
ne doğru siirü1düler. Bir ölü Ertesi gün faaliyete devam 
ve iki yaralı verdiler. Fa- edilecekti, fakat yine hava bo-
kat donanma ateşinin himayesi zuldu, ve yine gemilerden kara-
altında imha müfrezesi toplara ya asker çıkanlması mümkün 
kadar gittiler. Bir topla iki tay- olmadı. Fal<at öğ!eden sonra 
yare bombardıman topunu ber- hava biraz düzelince tekrar 70 
hava ettiler ve başka bir zayiata bahriyelinin himayesi alhnda 
uğramaksızm avdet ettiler. karaya Seddiilbc: h ir tarafına 

Avrupa sahilinde İrresistihle bir imha müfrezesi çıkarıldı. 
zırhlısından çıkan möfre:te Sed- Ve bu mi.!freı.e de hiç bir vefiyat 
dülbahre doğru ilerlerken aynı vermeksizin vazifesini görerek 
şeyle karşıfaşlı. geri döndü. Yalnız eski istihkam 

Başlangıçta muhalefete uğra- yan.nda bir Ti.irk müfrezesi mev· 
madılar. Bahriye müfrezesi köyün kiini muhafaza ediyor ve karaya 
şarkmda bir değirmen yanında çıkan askerlere ateş açLyordu. 
mevki aldı ve 30 kişiden mürek· 28 şubatta müthiş bir soğuk 
kep imha kolu dört koldan işe hüküm sürdü ve hiçbir te·rakki 
girişti. Fakat Türk askerlerinin hatvesi atmak miimkiin olmadı. 
taarruzuna maruz kaldılar. Bunun Ertesi giin de öyle geçti. Bu te .. 
üzerine ztrhhdan açılan ateşle ahhW' fena c.luyordu. Çünki taar-
bun1ar himaye edildiler. Bu sa- ruz kıtaatının hevesini kırıyordu. 
yede topları imhaya muvaffak Türkler ise bu fırsattan iyi 
o)dular. 1 numaralı istihkamda istifade ediyorlardı. Az zamanda 
bulunan alh büyük toptan dö.rdü siperler kazdılar, gizli piyade 

kıtaatmın boP.1hardlmandan müt:.imha edildi. 
essir olmadığım öğrendiler. İlk 
günlerde yalmz bombardıman 
Türk kıtaall iizerinde çok büyük 
tesir yapıyordu. Şimdi ona da 
aI·şmıya başlamış bulunuyoriardl. 

( Arkası var ) 

Ortada Türk askerleri görün
mediği için topları imha eden 
kol Tekeburnuna doğru ilerile· 
miye başladı. Fakat biraz sonra 
büyük bir mukavemete maruz 
kaldılar ve hu işi bu kUçilk müf
reze ile yapmanın mümkün olma-
dığım anladılar. Bununla heraher MÜZAYEDE İLE SAT!Ş 

1!111•••--m::ıil!!-.---hl:SEl!'ll.'!. Cuma g~n Ü sabah saa 1: tO da 

l 
Deyoğfonda lsHkla! caddesinde S ent 

SON P O S 
1 r A Antuvan ~pari:ıınanın ( &ol tarafta} 1 

numaralı da!reııı.nde bolunan ve M. 
Antuan Ka!vokoresiye ait bilcümle 

1 
Y1::vnı1, ~iyasi, 1l5\'~•li3 "il 1Lı!!\: müzeyyen ve klymettar eşy.ılan ınü-

g~zete~ı zayede sure!H~ sablacaktır. Büfe, 
dresuvar, otomatik kare masa, 10 

tdare : lsla.nbul: t:ski Za.ptiyı) adet sandalyeden mürekkep peJe:>en 
('ata.lı:e 1 ın 1 rnk:ığl :!,j ağ.:u:Lndan asri yemek o<la talmm, 

TelPfon 1st:ınlJLtl - ~lJ~O 1 

Post.'\ kııtusıı: lf.t nbul - 7 H 

Te16r.Lf: hıtanlıııl ı--u~ Pü;;:ıl'.l 

ABONE Fi ATİ 

ipekli örriilü kanape, 2 1--o!tuk, 4 san
dalye, v.trin, ıorta ve .sıg·ara masala-

-~ rı, kolon ve l ç.ft perdeden ibaret 
Luyi xıv salod takımı, kanape, 3 kol
tuk, 1) !'landalye, orta ve sigara masa
ları ve 3 kc!ondan mürekkep ceviz 
masif ipekli dire:- salon takımı, a~ na-

Ha zira~ 

r 
_____ __.,,-__ 

BlKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

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

iftihar 
Kanından elbette korkarım. 

Erkek, şuorlandıkçat tekamül et
tikçe kadınlardan korkmaya ve 
çekinmiye başlar. Kansından 
korkmıyan erkek basit ve iptidai 
bir mahluktur. Evlilik hayabnda 
kılıbık kelimesi; .. mükemmel 
kocal " diyeJ izah edilir. Hulasa 
ben, kıhbıkhğlmb. iftihar ederim! 

r 

Ben ka'.nma karşı duyduğum 
Lu korkuyu bir din, bir aşk 
haline getirmişimdir. Bu korku 
hana ne saadetler, ne zevkler, 
ne heyecanlar temin etmiştir. 

Karısından korkmasım hilmiyen 
adam, aşkı tatmamış basit bir 
mahlüktur. 

insanlar çok tuhaf şeyler .. 
Benim bu mukaddes korkumla 
alay edip dururlar. Bir alim de, 
cahillerin muhitinde belki mana
sız ve biraz da sapık bir adam
dır, fakat alim yine alimdir. Her 
ne ise ben kılıbıklığımla iftihar 
ederim vesselam ! 

O vakit Kadıköyünde otunı• 
yordum. Arkadaşlar bir akşam 
beni yakaladılar. 

- Gel camm şurada bir iki 
tek atalım!. dediler. 

- Olmaz. 5,35 vapurile gi· 
deceğim! dedim. 

- Hah, yine mi kılıbıklık 1 
dediler. 

Erkeklik izzetinefsime, en 
mukaddes hislerime, insanlığnna, 
herşeyime dil uzattılar. Bir 
iki, üç beş, on içmiye 
başladık. Artık zemin ve zaman 
mefhumunu kaybetmiş bir halde 

idim. 
Herhalde saat ilerliyordu, va

purlar gelip gidiyordu. Mübarek_ 

zaman, bu rakı meclislerinde ne 
kadar da çabuk geçiyordu. Eltmi 

saatime attığım zaman bir de ne 
göreyim? 

- 12 !. Eyvah, bu akşam bi.r 
vapuru da yoktu. Ne yapmıştım. 

Ne halletmiştim. Arkadaşları haş
lamıya başladım. Onların arzula· 
rı yerine gelmiş, bana vapuru 
kaçırtmışlardı. 

Kırıla kırıla, katıla katıla gü ... 
lüyor, gülüyorlardı. Nerede ise 

boğulacaklardı, nefesleri tıkana• 
caktı! ben: 

- Mahvoldum! diyordum. Bi· 

risi elile tokat işareti gösteriyor, 
diğeri süpürge sopasından bah· 
sediyor, bir diğeri: 

- Evden koğulursan ben sa
na yatacak bir yer veririm! di

yordu. 

1
., •ı Yeni 

• icra ve iflas 
Kanunu çıktı. 

Yazan: Sahalı 

Ederim! 
• Şaka bertaraf cidden # 

volm~ştum. '1 
Doğru Köprüye koştuıı:ı._ ~,. 

motöre atladım. Ver eJinı 
dıköy .. 

Kadıköyüne Çlkmıştun. 
yaklaşmışhm, amma eve fi 

girecektim, hangi yüzle? Bllı ~~ 
yatımda ilk defa başıma gelııııf 

• Kapıyl bir müddet çaldıl" 
çald.m .. Ses seda yoktu. 

T okmağıu gürültiisünil ~ 
saniye daha ziyade artbrıyord 
Nihayet karım balkona çıktı· 

K. . . . ? dedi· - ımı ıstıyorsmıuz 

- Ben Macit, senin ko1 
affedersin, kırk yalda bir old" 

- Böyle bir koca "tanırıt1f 
rum. Benim kocam akşam ,ıtı 
evindedir. 

- Anlatırsam 

sin, nel yapayım, benim 
değildi. Karıcığım. 

- Susr vapurunu evini ıJ 
tan adamH. 

Yalvardım yakardım7 
kararı kat'i idi. Beni eve ' 
yordu. Bari gidip bir otel bıJ 
yatayım! dedim. Bırakmıy~ 
Sabaha kadar kapının dibd 
bekliyeceksin diyordu. Ha 
varsa uzaklaş. Kendimi affe 
mem lAzımdı, hem kabahat b / 
idi. Bu kadar cezaya çoktan _. 
idim. Kapının eşiğine oturd~ _. 
gelip geçenden utamyord~ 
Kapımn gölgesine sığındıııı· 
tık beni kimse göremezdi. 

Bir iki saat bllyle geçtL ~ 
sonra iki hayal belirdL f 
eve doğru ilerliyordu. Htç Jııf 
danmadım. Geldiler bahçeye 
diler evin arkasına geçtiler. 1. 

Fısır fısır konuşuyor! lı 
Kalktım, ayağımın ucuna b • 
basa ilerledim. Bir de ne gtJre{ 
Hırsızlar pencereye merdi'Y'elJ ef' 
yamışlar ve açık penceredeı1 ~ 
girmişlerdi, ben de nıerdive11j;ı 
mandım. içeri girdim. Hırstı it' 
derli toplu yakaladım. Eğer ~I 
rımdan korkmasaydım, hırr! 
bizi soyup savana çevire~ . / 

lst. 4 Uncu icra Mert' 
11 öundan: ,~ 

Beyoğluoda Hibeyinağa mah11tıe1,f 
Altmbakkal sokağında ını.ıt':f' 
bulunduğu 38 No. h hanede ;ııit 

iken elyevm Ana.doluya 1 ,-
ikametgahı meçhul bulu• 

Muaa Kixlm Efendiye: ıu( 
.,, Jl~jl 

:-lafız Ağa zade KemaJettı ;~ 
den 25 teşrinisani 930 taribirıd' ~~ 
de 9 f i-ı _H~ ~~r sen~ ~üdde~~~~~~ 
aldığrn ız ı!u yuz. elh lıra!.a clil'.'..ı 
ikinci de.-ecede ıpotek go.tef f''~ı 
balada adresi yazılı haneye. ~e 11'1-' 
deyin taahhüt müddeti ge~tiS11, ~11, 

d . •. . ıbet ıı~P borcunuzu verme ıgımz c . te · ~ 

İstikAmlann ateş hattanın ha~ 
ricinde mevki alan gemiler, o 
gün mükemmel bir bombardıman 
yaphlar ve methalde bulunan 
dört yeni topu susturdular. Öğle
den sonra gemiler daha ön hatta 
geçtiler. Türkler, lüzumsuz yere 
mukavemete kalkrnaktans~ ha
rici istihkimJarı tahliye etmeyi 
tercih ettiler. O gün hava fena 
olduğu için deniz tayyaresi kul
lanmak mümkün o!madL 

Ertesi gün taarruzun ikinci 
safhası başladı. O gün bomb~r
dımann yalnız üç genii iştirak 

'TtlRKiYE 
-~--

HOO Kr. 
-

1 ~{'1\6 

:Ecnf)b 
- - - -
~ıu ı Kr. ~

l lı dolap, ş fonyt"r lavabo, g-ece ve orta 
. ınasc;ları ve souıyeli ağaç karyoladan ~;sıa;=~ 

mürekkep cedz mas·f asri 'yatak oda ,____,, 

faiz, resiilmal ve resmi tabsıl 11jtt~ 1 
'f" s . .11' ye ve sigorta ve masart 1 lll''. 

tesviyesi hakkında tebliği ~1ri~ 
ödeme emri ilı;:ametgihanl.:ı.1n 111;f 9 

liyeti hasabi!e tebliğ cdıl,:~:a.rel' / 
duğundan tarihi ilandan .ıtı ürt>-'/ 
gün i~inde 32 - 482 dosya. 0 irıe ~ 
le İstanbul 4 üncü icra daıresveip İ. 
racaatla borcun tamamına lılf' i'~ 
kısmma veya alacakhnın 1~1 d;tı1'~ 
hakluna itiraunız varsa ,JVJ 

etti. İlk defa olarak seyyar ve 
gizli bataryalann ateşinden mi;
teessir olundu. Gemiler pek az 
iş yapabildiler. Saat onda gemi
ler gP.ri çekildi. O gün de tayyare 
ile istikşaf mümkün olmadı. 

Bu sırada hariç istihkAmlar
daki topları imha etmek üzere 

750 ,. ij Ay } h}I • 
40ll > :; > 81)} .> 

150 ,. ı • :.lOJ > 

Gelelı cvu.k geri n~rilrrıo1,. 

llll.ııbrd~ıı me~'uliyat alınrn.H 

cevap için mektupl:ı.r.ı. ü kur.qlu~ 

Pul illvesi h\.7.ııuıltr. 

gece m<ıSdSI somycli k .. ryola, 2 sandal-~!1 
takımı, aynalı doJnp, şifoııycr lavabo, 

ye ve bir çift perdeden ibaret a1uıju 
asd diğer yatak ocfası, tonet ,ve Ja
pon paravauiar, portmantolar, sala· 
ırındr sob:ı, şezlong, av tüfo'deri, 
Amerikan markalı g-ramofon 30 plak
larlle, brons saat, vaı:o!ar, 100 pacca 
limoj sofra takımı gümüş takımı. 70 
parça bakara lrndeh takımı, çay ve 
kahve ve Drntfak takımları biblolar 
ve sair eşyalar 11E!lte Pari.,, markalı 

Adres t?eğl,tirilrıll'"i ~ 3t!) kımq tıır . nefi• bir pi an o Acem v• Anadoiu il•••••••------- • halıları ve ıeccadeleri 

ar AkaGiindiiz-vm 
l<itap evi ve kaatçıhk 

Anafartalar cad. No. 66-71 Ankara 

Sahipleri: Bilal, Adil, Kemal 
Tek-fon. 3377, Telgraf, Ankara - Akba 

veya tarı t ı an an ..,et 

1 
.b. ·ı· d ittbarell 1 

giin zarfında borcunuı.u 
1 
.. vl' 

Ankara'nm en büyfik aksi takdirde rnerhunun 
1
; ,ı 

kitaphanesidir. ödeme emri makamma ka 

ll••ı••••ı•••----li lrere ilin olunur 

... 

1 
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Beyoğlu Dairesinden : Dolapdere caddesinde Kaya sokağmcla 
109 No. Jı hanenin maili inhidam olduğundan mahzurun ref'i için 
sahibi baye tebligat icra edilmek üzere aranılmış ise de bulun· 
madığından ve tehlikenin de günbegün tezayüt etmekte olmasma 
mebni 24 saat zarfında mahzurun ref'i olmadığı takdirde Ebniyc 
Kanununun maddei mahsusasına binaen hedm muamelesine başla· 
nacağı tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (B.) 

* 
EminönU Belediye Şube MiJdirlyetlndcn : Küçüpazarda Arap 

hanı ittisalinde bulunan ahşap belediye kulübesi ankazı pazarlık 
suretile satılacağından almlk istiyenlerin haziranm yirmi altıncı 

pazar günü saat on beşte Encümene gelmeleri ilan olunur. (B.) 

Tel. 21128 YEDiKULE 

L Ltd Şirket 
ISTANBUL Tel 21128 -YÜN PAMUK F L O Ş pilikle 

boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merseri:ıe eder) 

büker 

boyar 

Grizet 

lvek 

Yapar. 

Pamuk 
BOYAR 

fJe Yiin Blezeri 
GENİŞLETJR KASARLAR ÜTÜLER 

Mensucat ve T rikotnj F abrikalarma lüzumu olan noksanlan 

S A N T R A L T A, M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

Sinop Vilayeti Defterdarlığmdan: 
Sinop Vilayetinin hududu mülkiyesinin scvahil kısmında Sayit 

olunacak bilcümle balıkların dört senelik hasılah saydiyesi şeraiti 
tiye dairesinde sahlacaktır. 

1 - Sinop Vilayetinin deniz kısmında tutulacak balıklardan alı
bacak % 12 rusumu saydiye 11 - 6 • 932 cumartesi gününden iti· 
baren 22 giin müddetle ve açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. 

2 - Sürülecek peyler haddi layık görüldüğü takdirde Maliye 
Vekaleti Celilesinden istizana talikan 2 • 7 • 932 cumartesi günü 
ıaat on beşle Defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale Komisyonu 
tarafından ihale icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iştirak edebilmek için dört senelik 
bedeli muhammeni olan 10404 liranın ~o 7,5 ğu olan 780 lira 
dipo;;ito olarak sandık makbuzu veyahut 061 numaralı kanunun 
6 ıncı maddesi mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti 
'eya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili veyahut 
borsa fiatinden °o 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilat ibraz 
ttıncleri lazımdır. 

4 - Şartname muhteviyatını anlamak ve daha fozla malümat 
alınak isteyenler Sinop, Samsun, Ankara, İstanbul Defterdarlıkla· 
~ müracaat etmeleri ilan olunr. 

Caıt " ve r.llhrevl hllstalıklar MutehasSJsı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
l5 tnnbul emru.ı 2ühreviye. 
~ dispanseri Sertabibi 

kara caddesi Ikd1m Yurdu 
kaşismda No. 71 

Çocuk hastnlıklan mütehsssuı 

Dr. SEMİRAMİS EKRE ,, H. 
Beyoğlu mektep ıokağı Tel: 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep sokak 1 Teh 2496 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurlan: Karadeniz Postas1 

r 
23 Haziran vapuru Perşembe günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh· 
tımmdan hareket1e (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or· 
du, Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hope ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat iç.in Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen· 
talığma müracaat. Tel. 22134 

ŞABESO 
Yoıııoklerde Şabeso i<;iniz. Bu 

nefis içki haz mi kola) laştırır. 

J<Hçilk 6, Liıyiik 7 1 ~ kuruştur. 

İstanbul Ticaret Müdürlüğitnden : 

( Lokantacılar ) 
ceaııyetinin müddeti biten idare 
heyetinin yeniden intihabı 26,27 
haziran pazar ve pazartesi günleri 
saat 10 dan 16 y:ı kadar Galata'dn 
Arslangiil Hauındai{İ cemiyet 
merkezinde yapılacağı alakacla
rana ilan olunur. 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder. 
mide YO barsakları temizlM. 
Basuru kökünden keser. Lezzeti 
lfı.tif 1.cYklo i~ilobilir 1.ıir ı;azoz suyu
dur. Mazon ismino dikkat ediniz. 

Büyük şişe.1 100 kuruş. 
Depoilu: iş Bankası arkasında Mazon 

._ Botto11 ecza deposudur. ~ 

---
LASTER SILBERMANN ve SU. 

' DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 
\'C Balırisiynh arssında aıimet \'C 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers \'C 

Roterdanı'dan limanımıza muvnsalatı 
beklenen vapurlar 

Alaya vapuru 29 hazirana doğru • 
Tinos 11 28 ,, ,, 
Nicea ,, 14 temmuza ,, 
t.aauplla ,, 17 ,, 11 

Burgaz, Varna, Köstence, Kalas 
ve lbrail için limanımızdan hareket 

edecelc vapulnr 
Tlnos vapuru 28-30 haziranda 
Napulla 11 17-19 temmuza doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 
Akka vapuru 23-24 haziranda tah

miJde. 
Alaya vapuru 29 - 30 haziranda 

ta11milde. 
Aqulla vapuru 4-6 temmuza doğru. 
ldarvald 11 8-9 ,, ,, 

Fazla tnf sil at için Galatada 
Ovaldınyan hanında Laster SiJber-
mann ve Şürekası vapur acenta
lığına müracaat. 

Telefon : Beyoğlu 641 - 674 

İl<limler 
Müellifi : Andre Moruva 

?ılütcrciıni : Haydar Rlfat 

Kitabın aslı bir senede 340 dofa 

basılmıştır. 

Zayi - <;cngelköy askC'rlik tulrn
siııdoıı aldığım terhis vesikamı k:ıy
lıetıim. Yenisini alnc:ığımdaıı eskisi
nin hiikmü yoktur. 

Beylcrlıryi ııdc: JıJ o hnıot oğlu 
Abdillvehap To\ cllodu aıs 

fotoğraf J'ahlili Kuponu 
•rauiatiniıi öğronmok istiyorsanız 
fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir -
Jikte gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 

tabillir ve iade edilmez. 

isim, meslek 
\·cya eaıı 'at? 

Hangi suallerin 
cevabı ? 

Fotoğraf inti,:ı.r 

edecek mi ? 

lı'otoğrafın klitesl 30 kuru1luk: 
pul mukabilinde gönderilebillr. 

u 
Meclisi MiUice bu kerre tadil edilen f cra ve İflas Kanunu 

19 haziran tarihli Re~ mi Cerideden alınarak aynen basıl· 
mıştır. Gayet mus':ihhahtır. Tek bir yanlışı yoktur. Fiati 50 

kuruş, ciltlisi 75 kurnştur. Taşradan sipariş verenlere posta 
.. ücreti alınmadan gönderilir. Sipariş yeri: 

~--EY lstanbul Türle Neşriyat Yurdudur 
---- ··-·---·------------ -

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Mahalle ve mevkii 

Beşiktaş .Senlikde<le 
Hırlcaişerif Akseki 
Yeni bahçe Arpaeıninl 
Çe!ebioğlu Alaaddin 
Muradiyede 
Beşiktaş Sinanpaşk 
Beşiktaş Dikilitaş 

" 
il 

Kabataş Ömcravnl 

" " Çarşı 

" 
" 

Şehremini Denizaptal 
Kocamustafapaşa 
Balatkarabaş 
Muradiye 
Mahmutpaşa Hacıküçllk 
Çelebioğlu Alaaddin 
Panga)tı 

Sakağa No. sı Cinsi 
Yeni yol 37 Hane 
Cadde 1-7 " 

" 38-36 han ve kahvehane 
Sultanhamamı 4 Dükkan 
o 49 

" Vapur iskelesi 23-21 
" Camialtında 4 
" o 6 
" Cami ittisalinde 1-2 
" Dolmabahçe 207-199 ,, 

,, 2()9.~0I ,, 
Çadırcılar 42·48 ,, 

,, 80 n 

" 123-121 ,, 
Topl<apı caddesi296-338 ,, 
Caddede 393-451 ,, 
Vapur iskelesi J 3 " 
Camialtında 47 Üç oda 
Kürkçülıanı üst katta 15 Oda 
Yenicami avlusunda 1-57 Arsa 
Fransız mezarlığı 3 Ahır 
karşısında 

Balada muharrer emlak 18 haziran 932 tarihinden 17 temmuz 
932 tarihine kadar müddetle bir ay zarfında birer sene müddetle 
pazarlıkla kiraya verileceğinden talip olanların Çemberlitaş'ta Ev· 
kaf Müdiriyetinde Akarat kalemike mürcaatleri. 

Zafiyeti umumiye, ittihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK ALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Askeri Liseler lçir1 
Muallim Aranıyor 
Aşağida yazılı Askeri Lise ve Orta Mektepleri için hizalarında. 

gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır: 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut 
branşına nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanların muvazzab adreslerini havi istidalarilc 

Fiş - tercümei hallerini haziran 932 nihayetine kadaı 
Askeri Liseler Müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahare ders senesi zarfında istifa 
etmiyeceklerine dair noterden musaddak bir taahhüt 

senedi alınacaktır. 

Münhal Muallimlikler 
• 

Kuleli Lisesi için : Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fransızca, 
Almanca. Ücret 84 ; 98 Lira. 

Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, Fransızca, 
Almanca Ücret 98 ; 108 Lira. 

Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 
Ücret 84 ; 98 Lira. 

Erzincan Orta mektep için : Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye, 
fizik, Fransızca. Ücret ; 108 Lira. 

--~~~--~~·~--~--~--~--~ ----
Emlak Sahiplerinin Nazarı Dikkatine: 

Beyoğlu Ka7.nsı~Defterdarlığmdan: 

1 Haziran 932 tarihinden itibaren sahibinin bizzat oturduğu mes
kenlerin bina vergisine altıda bir ve sair bina vergilerine üçte bir 
nisbetinde iktısadi buhran vergisi zammedilmişlir. Bu bapta fazla 
iznhat almak istiyenler Malmüdürlülderine ve maliye şubeleri bina 
tahakkuk memurluklarına müracaat edebilirler. 

Bu gibi mesken sahiplerinin, vergi zammına esas olmak üzere 
bizzat veya hissedarlarile birlikte oturdukları hanelerin veya apar· 
tımanların mahallesini, sokağım ve kapı ve daire numaralarım gös
terir binanın mensup olduğu Maliye şubesi bina tahakkuk memur· 
luklarma ve şube teşkilatı olmıyan yerlerde MalmüdUrlüklerine 
bir beyanname vermeleri ve beyannameleri muhteviyabnı mülkün 
bulunduğu mahalle ihtiyar heyetindtm alacakları tasdikname ile 
tevsik eylemeleri kendi menfaatleri iktizasından bulunduiu ilin olunur. 



F ABRIKANII\ 
ACENTALARI 

YALNIZ KOT AHY A 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

l&TANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRt 
BALIKESIR 
BANDIR ... A 
AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

Ucuz, Sağlam 
Evsafca Emsaline Faiktir 

- -
Ademi il<tidar ve Zafı umumiye 

Karşı Alınan Profesörü 
~lıı Susuz, sabunsuz, fırçasız 

Dr. Richard Weiss'in 

Vi iLiNE 
(Uzvi gele göre erkekl~r için ) 

E TİLİNE 
( Uzvi.lJefe göre kadınlar için) 

Beynelmilel gıız~telerln muhtelif neşrlyatınd::ın bir hulbıı: Bu aleUidc bir ilaç değild r, 
bll&klı genç ve dinç hayna1arın tar.e homıonhırllc clektrolltlcr:ndcn mUrckkcp bir 
t•heacrdir. vu~utlıırda ııeyalel h:ıvatlyeyi ihya ve gençlik kuvvetlerini inde eder. 
•un•nlat.anda ya111ı n hllell taklltl rlnden ka1 iyyen kaç1nınız. 

Realmll kitabını llta ıbu.I ( Poıta kutusu 745 ] :ıdreııilo tahri·cn ar ~ yınız. 

A 
GELEN: N 

1 

ÇARP NTI T 
GASYAN E 
BAGIRSAK 

HASTALIKLARI-

'/ 

~ SANDOWS MEYVA TOZUNU KULLANINIZ 
/tfÜT EHASSl.I OQl(TORLARIN RE.JNI KON TROLU RLTINDADIR 

iktisadi ve Smaı Tesisat ve işletme Türk 
Anonim Şirketi 

ISTANBUL • AVVANSARAY 

• • 
ÇiVi fabrikasının 

A vru padnki en 

Ucuz 
meşhur ııı.ırk.ıların fe,.kiudcdir. 

ve dayanıklıdır. 

Milli • • • • 
sanaynmızı 

Himage için tercihan her yerden isteyiniz. 
Telefon: Beyoğlu - 342 

VEREM 
Göğ'üslı•ri ı:tyıf olanl:ırd,ıki iikı;iirllklere lıiıy(lk 

ehcınıniyd v<'rınolidir. KA'rHAN H.\'KKI EKHl~M 

lflblikurıju yııuni geçer. 30 senelik tecrılb&' 

Dr. A. ŞAUL 
Dalıilige lt1iilelıassı . . 

Pazardan ınııada htrgün 1 • 4 Tel: 22174 
Bnlat Hız r çavuş l\ifatefeııcll soknlc: 9 

Sıhhi yemekler • Buzlu içkiler 

FRİGECO 
18 av vade ile 

~SATIE Almm 

Gül 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Sim on Krenıi pudruı 
ve sabununu muntaıaman 
iatimalile temin cdebilir.si
ııi;ı ki bu suretle cildin te
miz!enmesini yumuşatması 
ve beslenmesi gibi;üç mnk· 
ıııdın husulüne yardım eder. 

B 

(KREM StMON) 

Dr. Arist·d· 
tıhıayeuehaııc. i : 

"E'"mfnönü : Eminönü han 3 üncll icat No. 8 

Son Posta Matbaası 

SaJılpleri: Ati akrem, Selim Raııp 
lllepi7at Midir• Halil Lttfi 

KANATLI 

Onu öldürünüz. zira 

O aızı 'Öldüreblllr ı 

Kara sinek sizı ve efradı ailenizi hastalıls 
ve ölüm tehdidi altında bulundurur. Vücudl 

1 
milyonlarca mühlik mikroplarla mülevvestir. 
Evinize çocuk ishali, iskarlatln, kut palaza 
ve sair bir çok muhlik hastalıklar getirir. 

;1~ s!::'"'~~ ~lii ! c;v...el-" 
:ılJfı y,,.ıe" 
l?•ı·~· -~~~ 1 (~d"'"' 
taı 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşarat. 
sür'atle ve kat'i surette öldürmek. için en 
emin vasıta, bütün dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
Uzerindekı asker resmine dikkat ediniz. 

5~1-=-

Şayet mühürlü tenoko üzerinde bu resim 

mevcut de~Hse aldıgınız mal FLiT de§lldlrJ 

Umumr Daı;ıosu: J. BERT ve ŞÜREKASI isıanbul - Galata Voyvoda han 

Ne~aheti ç • f ı • 
m~ı:uf ı ı ar 
En klymetli SAFİYE 

muganniycrniz HANIM 
arkada?lan HAMlYET ve SEYY AN 

muhte~em saz heyetine iştirak 

BÜYÜK AKDENİZ SEYAHATİ 
TUrk Maarif Cemiyeti lzmir mümessllllğlnln tertip ettlOI 

araştırma, dln•enme ve e) lenme seyahati 

Pire, İskenderiye, Rodos 
1 - Ccnıiyetiıııh. lın bilyiik 

,\kıleni1. ~eyahatiııi Liitıin Tiirk 
gcıı~·leri ,.,, ınilııo\'vcrlori iı,:iıı lıa· ' 
zırlaıııışlır; ayni zaınaıııla ı;ey:ı· 

hat; adliycı;ileriıııh.I" ıııııalliııılori· 
ıııi1.in iştiraklerini tomiııcıı tatil 
7.:ıııı:ııııııa tcs:ıılıır ettirilmiı1tir. 

2 - ~cyy:ıhl:tr (Atiıı:ııım, Niliıı. 

Hoıfosıın) lıcdii g(lzolliklcri i~iııcle 

on l.ıeş giln go~irccoktir. AdahLr 
V(l Akdr·ııizin :-erin vo saf h:ınısilo 

lıiltiln bir srneııin yor~uıılııklnrıru 

eli ıı ll'n <H ror<'l...lf'rd i r. 
3 .'en ahlar, Yunan, Mısır 

tarihloriııiıı zcıııgirıliklnri, dı•rinlik· 

!eri iı;iıulo usLrlaruı hayatııu id
ruk edAcc·kler, beşeri tckfımllHln 

seyrini 7.C'vkltı toıııa~a Pyleyı•klPrdir . :ı 
4 :'eyalıııtıı 20 temmuz 

çarşamba gilrıii lıll~laıınC":ıktır. 

~oyalıat seri, Hlk~ ve mtikemmel 
koıı(oru va birinci. ikinci ve 
ii\,'iiııı•ıi ınıwki yat.aklı kamaralarl 
lı:ıvi lıiiyiik vo hnsust bir yolcu 
vapııru ile yapıhı.caktır. 

5 ;:-.eyalıat ı•snasrnda vapu· 
rıııı her nevi meşrubat vo mckQ· 
J:Hı rnonut gayet ehven fiatli bil· 
f ('Si vo yüksek san ':ıtkı\rlnrd:ı.n 
ıııiir<'kkep orke~tra~ı seyyn.hlıı.nn 

eınirl<.'rino hazır bulıınacaktır. 

f'cmiyctiıniz, hl'r hangi bir pos· 
ta 'apuru ile 300 lirad:ı.n nş:ığı 
yapılıııu~ı imkanı olııııyaıı lıu seyıı· 

h:ıti tertip c<lnkcn herkesin ko· 
l:ıylıkl:ı iştirak cılelıilmcsini 1cmin 
nıakq:ıdilo aıaml Iedakiirlık ynpa.· 
rak lıilcl ıicretl..rini asgnri bir 

h:uldıı iııılirıni 1tir. 

Fiatler 
1 inci mevki azimet ve avdet yemekli 90 lira' Pasaport ve 
2 inci " " 

,, yemeksiz 50 ,. vize ıııasrnf· 
3 ilncü ,. " 

,. Yatııldı ,, 30 ,, !arı dahildir. 

Toplu gezinti ve ikametlerde seyyahinin temini menfaat 
ve istirnhatları için Hizım gelen tertibat alinmıştır. 

Seyahate lştiralt Şartları : 
1 - ~cvahate iştlr.1k odocı•k ı ı:arşarııl>ıı gUnii olclııgııua ııazarıın 

zevat bjlut bedeliyle lıliviyct elıı· 1 pH"aport ıııu.ıınclı1tıııın iknınl odi· 
dadı Yo kUçilk kıt'ı:ı.da liç frıtoğr.ı· lıJlıilnı i için SC) n.lmte iştirak od<r 
fıııı aşağıdaki adrese tcvrli etıııok l'ok ı,(ıvııtııı 10· 7-932 ııaıar gUntl· 
suretiyle hiletini alınalıdır. ııo karlar mıırıı<'.ıntlnrı lftzımdır · 

2 T:ışra viliiyctlerdt>tı iştir.Lk Bu t; rilıt<ıh :sonra ıııüraca:ı.t odcccl• 
edo('ıAINin mahalli zalııtastn<'IL 7.<ıvat iı. in rniiııfıırit pas:ıport rnu:ı· 
nıusaddak rnemaliki ocnC'bİ} r~··· ıııclc 1 apllmak ıaruroti hasll otıı· 
seyahat lıcyannaın('siylo birltkte fiç cagınclan pa'iaport ve vize ınılsraf· 
kıt'a foto~"Tar, lıih·iyot ciiıd.ınl vı• ları kl'nlliloriııc .ıit olacaktlr. 
lıilot bcılrılini Tılrk Maarif ('{'ıııiyrti 4 işbu Sl') ahato lstanbulda~ı 
lzınir mliıııc"silHğiııo gl>ııdNmt,lori i~tiral. ('docrl. ı.ovntın lınıirc nıı· 
\iı:wnd ır. ıırnt vo a\"tlc•tl eri nıslf ıicrotlo 

3 Hareket güıııl 20· 7-932 ı t~nıin ('dllece-ktir. 
BUet ~atu~ ve mUracaat yerleri : 

T!lrk Maarif Cemiyeti l1.11ıir ınfımes illi!Jt : lımirıle ,'sl!lııik 
füııık:ı"Jı kıtr~ı ııırl:ı. ·ra~fun: B!H 1 


