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ON POSTA Haziran 30 

Günün Tarihi . Halkın Ses!Jı 
Darülfünun Tale- .. ___ ..... ________ , _________ _ 

helerinin İçtimaı 
Buhran Vergisi 

Ve Doktorlar 
Datllifünun ve yükıek tahıU 
talebesi yakında bir içtima 
aktedecektir. Bu içtimada 
talebenin fikri ve maddi her 
tGrlü ihtiyacının tatmini ve 
temini çareleri araşbrılacak 
•e bunların teminine uğraıı· 
lacaktır. Gençliğin ba içtimaı 
hakkında halkımız mütalea
lannı ıöyle söylüyor: 

lımall Hakkı Bey - ( Beyaut Sucubald 
aahalleıl 52) 

- Türk Talebe BirJiğinin ha
zırladığı yeni içtimaı çok mühim 
buldum. Yeni rejimi ve garp 
medeniyetini bu topraklarda kök-
leştirmek için münevverleri ha
kim kılmaktan başka çare yoktur. 

Çok okuyacağız ve çok bile-
ceğiz. Bunun için de okumayı 
kolaylaştırmak ve okuyanları teş
vik etmek IAı.ımdır. Darülfilnu
numuza devam eden gençleri
mizin ekserisi fakir aile çocuk
larıdır. 

Birçokları da Anadoludan gel
mişlerdir. Tahsillerini bitirebil
mek için birçokları hariçte iş 
bulmak ve tahsille işi birleştirmek 
mecburiyetinde kalıyorlar. Leyli 
talebe yurtlarının ve pansiyonla
nn adedini çoğaltmak, fakir ta
lebeye yemek vermek çareleri 
aranmalıdır. .. 

Sudi B. (Sultanıellm Fııtı1ııdlbl 17) 

- Halkevinde Darülfünun 
ve diğer yüksek mektep talebe
lerile milderrislerinin iştirak ede
ceği bir içtima olacakmış. Bu 
içtimada talebemizin Avrupa tale
besile ve birliklerile teması ıekil
leri, talebe pansiyonları, kitap 
meseleleri halledilecekmiş. Ben 
her hususta beyne!milel temasla
rın çoğalmasına taraftar olduğum 
için bu teşebbiisil ehemmiyetle 
karşıladım. 

Jf
Fulı 8. lTopkapı Takkeci mah•lleal 17) 

- Bizde DarülfOnuna ve yük
sek mekteplere devam eden ta
lebenin ekserisi hayatlarını ken
dileri kazanmak mecburiyetinde
dirler. içlerinde aile besliyenler 
bile vardır. Bütün kafalarını ve 
zamanlarını derse verebilmeleri, 
iıuzurla çalışmalan için bunlara 
yatacak yurt gibi birer de yemek 
verecek müessese hazırlamak 
çok lizımdır. Talebe Birliği, içti
;naında bunu da kararlaştırırsa 
çok iyi olur. ----

Memnu Silahlar 
' Zabıtanın Samatyada yaphğı 

ıillh taharriyatında kuyumcu 
'lobar Efendinin üzerinde bulu
ıan bir tabanca müsa'1ere edil
ni§tir. 

Miras! 
tki Kardeş Bu Yüzden 

Biribirine Girdi 
Kasampaşada Aoastas ve 

l..eonida isminde iki kardeş bir 
niraı meselesinden kavgalı ol
iuklan kardeşleri Dimitri ve 
Sleniyi fena halde dövmlişlerd:r. 

ARABACILAR 
Çift Ve Tek 
Münakaşası 
Başladı 

Şehrimizdeki tek ve çift atlı 
yedek araba sahipleri arasında 
ıon günlerde yeni bir ihtilaf çık
mıştır. Çiftatlı araba sahipleri, te
vakkuf mahallerinde iş beklemek 
istiyen tek atlı arabacılara karşı 
daima muteriz bir vaziyettedir. 
Bu yüzden yük taşımak husu
sunda aralarında daimi bir ge
çimsizlik hliKüm sürmektedir 

Çift atlı araba sahipleri, 
kendilerinin iki hayvan besleme· 
leri dolayısile bu işte daha ziya· 
de istihkakları olduğunu söyle
mektedirler. Çift atlı arabacılar 
eşyasını taşıtmek istiyen birçok 
mal sahiplerine karşı bile bu 
itirazı gütmektedirler. 

Tek atlı arabacılar, bu ışın 
kökünden halli için belediyeye 
müracaat edeceklerdir. 

Halk Evinde 
Zengin Bir Kütüphane 

Teminine Çalışılıyor 
Şehrimiz Halk Evinin küllip· 

haneni gün geçtikçe zenginleş· 
mektedir. Kütüphanede şimdilik 
Uç bin kitap mevcut olduğu gibi 
Avrupa ve Amerikada çıkan ilmi 
mecmualar da getirilmektedir. 
Bunlardan başka, Darülfünunun 
bUtün neşriyatı da lemin edilmiştir. 

Tutulan istafıstiğe göre, ha-
ziran ayı içinde kütüphaneye 
altı yUz seksen dört kişi gelmiş, 
muhtelif kitaplar okumuştur. 

Kütüphanenin halka ve genç
liğe daha faydalı otması için 
yeni bir nizamname haıırlanmış
br. Bu nizamnamenin kabulünden 
aonra, hariçten istiyenlere de 
kitap verilecektir. 

Türkçe Filim 
B.ütün Filimlerde Türkçe 

Konuşulacak 
Şehrimizde bir filim stüdyosu 

açan müteşebbisler, yeni bir te· 
şeb bilse daha girmişlerdir. Bura
da Amerika ve Avrupadan gelen 
filimlerin sözlü kısımları türkçeye 
tercüme edilecektir. Bu suretle 
bütün artistler filmlerde Türkçe 
konuşacaktır. Bazı noksanlarm 
ikmalinden sonra önllmüzdelti 
kışın oynıyacak filimlerin tercü
mesine başlanacaktır. 

Şerif Bey Geliyor 
Moskovada bulunan Sanayi 

Umum Müdürü Şerif Beyin bu
gün lstanbula gelmesi beklen
mektedir. Şerif Bey derhal An
karnya gidecektir. 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komfu - Huan Bey, 1 2 - Evda 
11 giden adamı gördtın mtl? Ma- kuau, 
~nala o kadar cearetll kL •• 

karwodaıı kor· ı 

1 Piyasada 
Buğday Sevkiyatı 

Biraz Eksildi 
Dun ıehrimize Anadolunun 

muhtelif yerlerinden 9 Yagon ve 
409 çuval buğday gelmiştir. Pi
yasa biraz gevşektir. Buğdaylar 
cinslerine göre, 6 kuruş 30 para 
ile 8 kuruş 30 para ilzerinden 
satılmıştır. Yani evvelki giine 
nazaran dUn on r~alık bir tenez-
ıül vardır. · 

Afyon: DUn borsada Hacıköy 
malından 3 sandık 1325 kuruş 
üzerinden satılmıştır. Ayrıca 12 
lira üzerinden Uç sandık İnegöl 
1250 kuruştan üç sandık Kara
hisar malı satılmıştır. Afyon 
talepleri hararetlidir. 

Dün yapağı ve tiftik Uzerine 
muamele olmamıştır. 

Eczacıların TenezzllhU 
Yaz rnünasebetile eczacılar 

cemiyeti, önümüzdeki haftalar 
zarfında müştereken bir tenezzüh 
yapmıya karar vermişler ve bu 
hususla dün toplanarak gezinti 
programım tanzim etmişlerdir. 

Şeker Fiatı Duştu 
Haziı an ayı için yeniden bir 

miktar mal verildiğinden kesme 
şeker fiatleri toptan otuz liraya 
düşmüştür. 

Şoförler 
---- -

T aksisiz Müşteri,, Taşı-
mı ya Başladılar 

Taksisiz müşteri taşımak üze· 
re Belediyeye müracaat eden şo
förler henüz müspet, menfi bir 
cevap elmadan taksisiz müşteri 
taşımıya başlamışlardır. Bayezıt, 
taksim, Eminönü gibi yerlerden 
12,5 kuruşa müşteri taşımakta
dırlar. Şoförlar Bayez•tten Yedi
kuleye, Taksimden Beşiktaşa, Tak
simden Büyükdereye, Eminönün
den Balata müşteri taşımaktadırlar. 

Hatah işler 
Sanayi müfettişleri tarafından 

yapılan teftişler neticesinde, bazı 
yiyecek eşyasını sıhhi şeraitte 
olmıyan şekilde ve meselA am
balajların el ile yapıldığı anlaşıl
mıştır. Mesele İktısat Vekaletine
de bildirilmiştir. ----Sahte Tacirler Wleselesi 

Piyasada sahte tacirler tUre
diği şeklinde bir ihbardan balı
setmiştik. Öğrendiğimize göre 
Gümrük idaresi bu meseleyi cid
di şel<ilde tetkik etmektedir. 
Ayrıca lktısat Veldiletinin de 
tahkikat yaptıracağı haber veril-
mektedir. 

HALI C 1L1 K 
Yeni Tedbirler 
• 

iyi Neticeler 
Veriyor 

Alınan son tedbirler nzerine 
Türk halıcılığında bir hareket 
başlamıştır. Bu ıon aylar zarfında 
Türkiyede çalışan bir ecnebi ıir
ket, harice, Türkiyede yapılmıt 
ve fenol tarzda yıkanarak kıymet
Jendirilmiş sekiz bin hah ıevketmit· 
tir. Halı takası hakkındaki karar· 
namenin tathikmda tereddüdü 
mucip olan ve meseli, halı lhra· 
cat beyannamelerinin ciro edilip 
edilemiyeceği gibi henfiz kat'ı 
şekilde anlaşalamıyan noktalar da 
halledildiği takdirde halıcılığın 
tekrar canlanacağı ve evvelce 
kapanan yüzlerce te2 glhın tekrar 
çalışmıya başhyacağı temin olun• 
maktadır. 

ikmal imtihanları 
llkmektep imtihanlarında ikma• 

le kalan talebenin imtihanları on 
gün sonra yapılacaktır. 

Hayırlı Çırak 
Çekmeceden Sırra Kadem 

Basan Paraları Aşırmış 
Asmalımesçitte kasap Cstifan 

Efendinin para çekmecesinden 
mütemadiyen paralar aşırılmakta 
ıınış. İstifan Efendi çekmece 
kilitli olduğu için kimseden şUp
belenmemekte imiş. Dün çekme
cedeki paralan alarak dtıkkAn· 
dan çıkmış, bir milddet sonra 
çekmeceyi açtığı zaman paralar
dan beş liranın yine aırra kadem 
bastığını görmüştür, bunun Uze
rine çırağı Tanaştan şüphelenmit 
ve çırağı Tanaşı zabıtaya vermiş
tir. Tanaşın Uzerinde be4 lir.ı ile 
çekmeceye uyar bir anahtar 
bulunmuştur. 

Toz Meselesi 
Eyüp Ve Cihangir Sakin

leri Şikayet Ediyor 
Keresteciler kapısından Eyüp

sultana kadar uzanan takriben 
yirmi bin metrelik yol ile, Tar
labaşı ve Cihangir yollarının 
fazla tozlu olduğundan şikAyct 
edilmektedir. Yaptığımız tahkika
ta göre, belediye arazözleri cad
deleri lüzum hissedildikçe ıula
maktadır. Cihangir Tarlabaşı ve 
Keresteciler yollarının da sula
nacağı söylenmektedir. 

Ziraat Ve Baytar Mektepleri 
Hazırlanan bir liyihaya röre Zi· 

raat ve Baytar Mekteplerine hükmi 
şahıiyet verilmektedir. 

DDnkD nüshamızda buhran ver
gisine ilave edilen yeni hükümlerden 
babHtmiştik. Bu husuıta hazırlanan 
kanun l'yibuı Millet Meclisinin teı· 
rinieyvel içtimaında müzakere edi
lecektir. Yeni liyiha ıerbeat mcsleL: 
erbabını allkadar etmektedir. Layiha• 
ya glSro: 

Kazanç vergiıi kanununun 1038 
numaralı kanun ile muaddel 3 üncO 
maddealnin 3 flncü fıkrasında )'a· 
ııb ıerbeat meslek erbabından 
doktorlar, diş tabipleri, baytar
Jar, a•ukatlar,mühendialer, mi• 
marlar, mütehassıs ve müşavir
lerden tahakkuk edecek kazanç ver
giıinin 3 te 1 l niıbetinde buhran 
zammı alınacaktır. Bu gibi meılelr 
erbabı hakkındaki hüküm, 932 
kazanç Yergilerine de ıamil ol· 
mak Ozere, haziran 932 tarih inden 
Ye dlj"er hükfimler kanunun neşri ta• 
rihinden muteber olacaktır. Tabak• 
kuk edecek vergiyi vermiyenlerla 
borcu Tahıili Em.al Kanununa g8re 
tabıll edilecektir. 

Verilen mallimata göre doktorlar 
bu huıuıta hükOmet nezdinde teşeb
bOa yapmak niyetindedirler. 

Kemalettin Sami Pş. iyileşti 
Welmar, 29 ( A. A. ) - Tehlikeli 

bir otomobil lcazası geçirmiş olan 
Türkiye Büyük Elçisi Kemalettin 
SamJ P,. tamamen iadei afiyet ede
rek hastahaneden çıkmıştır. BirJtaç 
hafta otelde istirahat edecektir. ı 

Bir Hakaret Davası 
Bir hakaret meselesinden dolayı 

Stıryanl Patrik Vekili Abdülahnt Ef., 
ile o§'lu Selim ve damadı Abdülgani 
Ef. ler dörder lira hafif para ceza
aına mahkOm edil mişlcrdir. 

Litvinofun Çocukları 
Rusya Hariciye Komiseri M. Llt

vinofun iki oğlu yazı geçirmek üzere 
burDn Franz Merlng vapurile Ode
aadan ıebrlmize geleceklerdir. Lit• 
YlnofJar Büyükderede Sovyet Sefa· 
rethaneslne misafir olacaklardır. 

MUbadiller Ve Veraset Vergisi 
Millet Meclisi bütçe encümeni iı· 

tllıkak mukabili olan tem1iklerle adi 
lıkln haddi dahilinde bulunan tem
liklerin veraset ve intikal rvergirııine 
tlbl olmamalarını kararlaştırmı~tır. 

Hayri Efendinin Kararı 
Sabık arabacılar kahyası Hayri 

Efendi hakkında Ağırcezada verJ,. 
len beraet kararı Müddeiumumilik 
tarafından temyiz edilmiştir. 

Odalar Kongresinde 
f.tanbul Mıntakaaı Ticaret Oda

ları Kongreıi dün üçüncü içtimamı 
yapmıı, fakat içtimaa 13 kiti iştirak 
etmiştir. 

Tarih 
Kongresinde 

Ankara, 29 - Temmuzun ikisinde 
toplanacak olan Tarih Kongresinde 
birçok nutuklar Irat edilecek, hcpıi 
radyo ile neşrolunacaktır. Ezcümle 
Maarif Vekili, Türk Tarih Encümeni 
azalan tarafından mühim nutuklar 
aöylenecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 
1 

3 - Hıraızdan, 

perva• yoktur. 
yank-.!alden 1 4 - Hele alacakltlann 

illrua ona vız ıeliyor. 

yay· ı 5 ı Haaan Bey - Bı.ında şaşıla· 
cak bir • e1 yo k ki a kom9u111. 
Adamcatu daha dOae kadar t of61'

. illa , .,., .... 



30 Huiran 

~----------------, 
Her gün 

l'v!iinderecatzmzzın Çoklu
gundan Dercedilememiş

tir. 
--·········- 1 .................................... . 

Şeker, Kahve 
Ve Çay 

Yeni Kanun Layihasının 
Esasları Anlaşıldı 

Ankara, 29 - Şeker, kahve 
ye çay ithalatının bir elden ida
resi hakkındaki kanun llyihası 
tab 'olunarak meb 'uslara tevzi 
edilmiştir. Uyihanın aldığı son 
tekli bildiriyorum : 

Halen mevcut vergi ve resim· 
)ere ilaveten mali bir menfaat 
gayesi takip edilmemek şartile 

klikumet çay, şeker ve kakvcnin 
memlekete ithali işlerini bir 
elden idare ettirmeğe mezundur. 
Ancak işbu maddeleri mem-
lekete ithal etmek iste-
yenler ithal edecekleri mad-
delerin kıymetine muadil o
larak hllkümet tarafından tayin 
edilecek Türk mala çıkarmak 
fArtile mezuniyet verilebilir. 

31 mayıs 932 tarihine ka-
dar yapılmış mukavelelere mils· 
tenidcıı gelecek şeker, kahve 
Ye çay ile işbu kanunun tarihi 
beşrinde gllmrüklere gelmiş 
bulunan ıeker, kahve ve çay bu 
kanunun hükmUne tabi değildir. 

. , Layihanın iktisat encüme-
ninde mnzakeresi esnasında İk· 
tıaat Vekili Mustafa Şeref Bey 
tarafından encümene verilen iza· 
hata nazaran bu iıte kendi4 

llnden istifade edebilecek olan 
takas komisyonunun vazifesi bu 
mevaddi ithal 'edenlerle bun
ların istedikleri evsafta malı 

vcrebilmeğe muktedir ecnebi 
mOessesatla g6r0şmek ve ala
cakları Türk mahsulitının cins 
ye miktarlarmı tespit ederek 
vıukavele akdine tavassu( et• 
mekten ibaret olduğu anlaşıl
mıştır. Ancak mezuniyetini is
timal etmeyip te ayni maksadı 
ithalatçı tacirlerimiz marifetile 
temin edebileceğine hükumetçe 
kanaat hisıl olduğu takdirde 
töccarı da bu uğurda çalıştıra
bilmesi için layiha maddesindeki 
fıkra ile bu hususa ait salahiyet 
tanınmış ve madde o suretle ta· 
dilen tesbit olunmuştur. 

Diğer taraftan kanunun neş
rine tekaddUm eden müddet zar· 
fında yapılmış mukavelelerden 
ttıccarın zararına mahal verme· 
mek üzere liyihaya ikinci madde
nin ilavesine lüzum görlümüştilr. 

Muallimler 
Tenzilatlı Tarife İle 
Seyahat Edecekler 
Mekteplerin tatil dolayısile 

bulundukları yerlerden başka 
yerlere gidecek olan muallimlerin 
btltnn vesaiti nakliye ücretlerin
den yüzde otuz nisbetinde bir 
tenzilatla seyahat edebilmeleri 
için vesaiti nakliye şirketlerinin 
muvafakati istihsal edilmiştir. 
Hocalar mensup oldukları maarif 
idarelerinden birer vesika almak 
suretile bu tenzilattan istifade 
edebileceklerdir. 

Üsküdarda 

SON POSTA 

Son Poslanzn Resimli Makalesi 

-- Anamu, babamız, kardefİmiz, 
aevgilimiz, lıulha candan biri öl
düğü zaman hayat bize karanlık 
görünür. Ölünün arkasından artık 
yaşıyamıyac.ıj'ımız:ı zannederiz. 

--=-- ----==-=--

2 - Büyük ümitlerle arka11ndan 
koştuğumuz bir İf muvaffakıyetsiz

likle neticelendiği zaman bedbin 
olur ve hayahn manasını kaybeder 
gibi oluruz. 

, • Zaman • 

3 - Fakat z~man denilen lakayt 
el bütün bu hidiıelerin üzerinden 
aüng erini geçirir ve bize hayatı müm
kDn lnlar. Zan1anla unutma kabili-
yetinıiı: olmaaaydı yaşamamıza 

kin var mıydl? 

• 

im4 

SON TELGRAF HABERLERi 
::ı 

Fransa-Almanya u·yuşamadı 
lngiliz Başvekilinin Sarfettiği 

Mesai Akim Kaldı 
Paris 30 ( A.A. ) - Havaa 

Ajansı bildiriyor : Tan ~azetesi 
Lozan müzakerelerinden bahse
derken diyor ki : 

"Lozanda diln cereyan eden 
milzakereler konferansın istikbalde 
alacağı istikamet için kat'i olacak 
gibi görünüyor. 

lngiliz Başvekili M. Makdonald 
tarafından sarfedilen şayanı tak· 
dir mesai Almanyanın hiçbir şey 
mukabili olmaksızın tanıirat be
dellerinin basit bir surette ipta-

Hava Zamları ı 
Yeni Kanun Dün Mecliste 

Kabul Edildi ı 
Ankara, 30 (Hususi) - Yeni 

hazırlanan uçuculuk zamları ka
nun layihası Millet Meclisinin 
dünkü içtimamda miizakerc ve 
kabul edildi. 

Yeni kanuna nazaran tayyare 
ve balon rasat zabitlerile pilot
lara her ay otuzar lira, nişancı 
ve bombardımancılara yirmişer 
lira uçuş zammı verilecektir. Fa· 
kat bu parayı almak için alh 
ayda on beı uçuş yapmak 
lazımdır. 

Ayrıca hava şehitlerinin aile4 

]erine bir defaya mahsus 
olmak üzere ( 2500 ) lira 
tazminat verilecektir. 

Meclis yarın, veyahut niha
yet pazar akşamına kadar tatil 
yapacaktır. 

Hni talep etmekte olmuından 1 
dolayı muvaffakıyete varama-
mıştır. 

Almao Başvekili(F on Papen) in 
ileriye sürdüğü formUI gibi bir 
formlilüu bir saniye için derpiş 
edilmesi 14zım gelseydi, hakikat
te çok tenzil edilmiş bir miktar 
talep etmek suretile Almanyayı 
tamirat bedelinde tamamen kur
tarmak mümkün olurdu. Bu su
retle Almanyaya Fransanın emnü 
selamet fedakarlığı itibarile bil-

yük bir menfaat te temin edilmiı 
olurdu.,, 

Tan gazetesi bu mlitaleanın 
sonunda Lozan konferansı aka· 
mete uğradığı takdirde Alman-

Japonya 
Razı Olmadı 

• Tokyo, 30 ( A.A. l- Japon-
yanın bahriye mehaflli bahri-
ye sllfthlarının Amerika Rel
sicUmhuru Hover tarafından 
teklif edilen şekilde tahdidine 
•lddetle muarazdır. Zira bu 
tahdidatm mllll mUdafaayı ta· 
mamen zafa u§ratacajı kana
atindedir. Esasen Lozanda 
buluhan Japon heyeti de bu 
nokl i nazarı şimdiden tasrih 
etml..,tir. 

Diğer taraftan deniz sllAh· 
larman tahdidinin ın,aab tatil 
etmesi dolayıslle lşslzllil art
tıracağı kansatl de Heri sUrUl-

yaya teveccüh edecek mea'uliye
tin şimdiden gayrikabili inklr 
bir surette tahakkuk ettiğini 
söylemektedir. 

Paris, 30 ( A.A.) - Fransız 
Başvekili M. Heriyonun bu akpm 
Parise döneceği hakkında bir 
rivayet deveran etmektedir. 

1 
Bulgaristanda 

Makedonya Voyvodalann
dan Birisi Öldürüldü 
Sofya, 29 (A.A.) - Makedon

ya Voyvodalarından ve Perotu· 
kerof partisi erkAnından Angelof 
dün akşam Hasköyde katledil· 
miştir. 

Katil Gorof tevkif edildiği za· 
man zabıtaya bu katli Makedon• 
ya komitesinin emrile ika ettiğini 
söylemiş ve emri Sofyada umumi 
bir bahçede kendisine iki revol
verle iki bin leva veren bir ko
mite mensubundan telakki etti
ğini ilave etmiştir. 

mektedlr. Almanyada Nümayiş Müsaadesi 
\... d y _J . Berlin, 29 (AA.) - l\Iareıal 

Şile 8 eni Vaziyet Hındenburg tarafından nqredi-
Şili 29, - ( A. A. ) - Mem- len bir emirname ile evvelden 

lekette sükun ve asayiş teessüs haber verilmek prtile açık ha· 
eder etmez, Müessisan Meclisi vada içtimalara tekrar müsaade 
içtimaa davet edilecektir. edilmiştir. 

Üzerinde Bir Yığın Sahte Vesika 
Bulunan Sahte Bir Talebe Yakalandı 

İstanbul zabıtası, sahtekar olduğu ihbar edilen 
bir genci yakalamıştır. Üzerinde Askeri Baytar 
Mektebi elbisesi olduğu halde Meyvahoştan geçen 
bu genç, yapılan ihbar üzerine karakola götürül· 
müştür. 

Gencin ismi fsmail oğfo Ali Nacidir. Karakolda 
üzeri aranmış ve "Konya Erkek Lisesi Müdürlüğü,, 
yazılı bir mühür, bu mühiirle mühürlenmiş V 1" 

altında Halil imzası bulunan bir lise diploması, 
bir tane Baytar mektebi vesikası, Harbiye mektebi 
Müdürlüğüne hıtaben yazılmıt ve altında " Topçu 
Miralayı Cemi ,, imzasını taşıyan bir Kolordu ve
sikası bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu vesikalarm ta· 
mamen sahte olduğu ve yakalanan gencin baytar 
mektebile de bir alakası bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bir Facia r 
Dün Üsküdarda çok feci bir 1 

kaza olmuştur. Tahkikatımıza gö-
/STER İNAN, İSTER iNANMA! 

re Üsküdarda Neft Sindikat bi
nasında yangın söndürme talimleri 
yapan itfaiye efradı arasında 
Şaban Efendi bir aralık muvaze
nesını kaybederek 13 metre 
yftkseklikten aşağı dlişmüştür. 
Bacağı kınlan Şaban Efe~di has· 
tahaney• kaldınlmııtar. 

fstanbulda mmtaka ticaret odalaranın kongresi top- 1 - Ticaret Odalnra kongrelerinin bir ıneruim 
!anıyor. Bu kongreye biri Ticaret Odaları umumi ki- ifası şeklinden çıkarılması. 
tihi Vehbi, diğeri kongre raportörü Hakkı Ne 4 2 - Ruznamenin hiç olmaua iki ay evvelinden 
zihi Bey tarafından verilmiş iki rapor vardır. Kongre tesbit olunması . ., 
bu raporlara bile okumıya lüzum görmemiş ve bunu 

1 

Bu temennilere nazarım bugünkü kongrenin ııe 
bir encümene havale etmiştı.r. EncOmen konııreye fU ruznameai aatlamdır, ne de vazifeai bir merasimin ifa 4 

temennileri izhar etmiştir: aından rayri bir feydir. 

iSTER /NAN, iSTER /NAN.AA Al 

Sözün 
El Öpnıeyini:z ! 
Ve 

Sayfa 3 

Kısası 

El Sıkmayınız! 
._._ __ ._._ ... ._._..,. A. E. ----

Belki modanın seyrini takiben 
yakında bize de gelir: Burftnlerde 
Avrupanın muhtelif memleketle
rinde el lSpme adeti aleyhinde 
şiddetli bir mücadele yapılmakta-
dır. Hatta ftalyada bu &detin bir 
kanun ile men'edilmeai bile 
mevzu bahistir. 

Şüphe yok ki, bu mllcadeleJI 
idare edenlerin ön safında dok• 
torların mevki almış olduldanna 
tahmin etmişsinizdir. 

Bu efendilerin iddialanna 
glSre asırlardanberi babadan 
oğula intikal ederek bize kadar 
gelen bu gllıel hareketin ,.. 
vahim neticeleri vardlr. 

- Ne gibi mi? diyonunuz. 
Doktorlann iddialanndan nall-

lederek söyliyeyim = 
- F arzediniz ki, Ahmet S., 

isminde bir zat vardır, gripe tu
tulmuştur, bununla beraber bir 
ziyafete davetli olduğu için 80-

kağa çıkmııhr. 
Ahmet Bey muaıeret kald .. 

lerini bilen bir zatbr. DaYet edil
diği yero vanr varmaz ilk 
iş olarak ev sahibinin kanlllUD 
elini öpmftftUr. Bundu sonra 
diğer davetliler gelmiılerdlr, 
onlar da kadının elini &pmllfl•, 
Ahmet Beyin bırakbğı mikroba 
almışlar, başka kadınlara ap1 .. 
maşlar, bu kadınlar da yemek 
yerken bu mikroplan atızlanna 
götürmilılerdir. 

Yemekten aonra evin pçetl ol .. 
çocuklar Hlonda 1rlSrünmlltler6. 
Bunlar iyi terbiye edllmit çocuklar· 
dar ve b6yC1klerln ellerini apmGtl~r? 
yani mikrop ziyafetinden hl11eler1a1 
almıılardır. 

Evet, doktorlarıa iddialan ... • 
merkezdedir. O halde ı 

- Kadınların ellerini öpme-
yiniz. Hatta dostlarınızın da el
lerini sıkmayınız 1 Zira bu h~·e
ket te tehlikelidir. Çünki e: de 
azim miktarda mikrop vall· r. 

Vakti müsait olan ' ir 
Alim bunun hesabını y ;>-
mış, elin bir santimetre ı ı-
rabbaı kısmında 80 bin mikı 'O 

bulmuş, artık blltün elde ne 1 .• 
dar mikop bulunduğunu siz he ,1> 

ediniz! 
Netice: Mikropları teati etrr 'c 

istemiyorsanız el sıkmaktan v 
geçiniz, yahut ta el sıkmazd ı 
evvel şu zahmete kaUanınız: 

Ellerinizi sabunla sıkı sık l 

fırçalayınız, sonra permangaı t 
mahlülüne daldırınız, daha so. a • 
Bisulfit dö süd ile yıkayınız, n 
nihayet te sllblt\me mahlfılft iç· ı
de bir iki dakika bekletiniz. 

Bu muameleyi yaptıktan ı.te 
karşınızdakinin de yapbğına ! a
naat getirdikten sonra yekdig~ri
mizin elini ııkabilirsinizl .. 

Sözün Kıuııı Sıhhati mulaafa• 
kayguaunda bu kadar ileri sit .. JI 
keacli heaabama bea bir baıtalak atla 
dederim, fakat açık ılSyl17eylm, ta ... 
ılyenln kabu1Gne de aleyhtar defl
lim: doıt g8rlnea, fakat haldkatt. 
dilf man olanların ellerini nuaketea 
sıkmak mecburiyetinden kurtulmq 
oluruz. 

Umumi Maa' 
Yeni sene bütçesinin tatblla 

meselesinden temmuz umumi 
maaşının birkaç gtın gecikeceği 
haber veriliyor. 

Düşenler 
Bir Çocuk Ağaçtan, Biri 

De Pencereden Düştü 
Sarıyerde Dere içinde Riza 

Efendinin oğlu kUçtık Recai dut 
ağacından dilşmiif, ağır surette 
yaralanmıştır. 
~ Gedikpaşada oturan Ma

dam Martinin oğlu 10 yqmc:la 
Mıgırdıç evin ikind kat pence
reıinden do,erek tehlikeli surette 
yaralaomııtır. 



Mentleket il1anzaralarz 

1 
Silifkede 
Maarif çilik 

Silifke, ( Hususi ) - Şehri
mizdeki Cüm-

1 huriyet ı.ıek
tebinde gUzel 
bir elişi ıer
gisi küşat e
dildi. Yüzler-

1 ce halk on 
gündenberi bu 

sergiyi ziyaret 
ediyor ve tak
dirle karşıh-

MualUm Necip Bey yor. Diyebili-
rim ki burada bugline kadar bu 
derece gilzel sergi açılmamıştır. 

Mektebin Necip Bey isminde 
çalışkan bir başmuallimi var. Bu 
vazife seven muallim sergilerin 
iyi şekilde hazırlanması hususun
da bi\yUk bir gayret sarfetmiştir. 
Her smıfta ayrı ayrı açılan ser
giler diğer muallim Beylerin de 
candan çalıştıklarını gösteriyor. 

Sergileri gezenler talebelerin 
intizamperverliğini, elişlerinde 

gösterdikleri kabiliyeti çok ylik
ıek buluyorlar. Sergiler birçok 
kıymetli eserlerle doludur. Bil
hassa kabartma Türkiye ve dün
ya haritaları ciddi bir çalışmanın 
mahsulUdilr. Ayrıca Türkiyenin 
ıirai ve madeni mabsulatına ait 
kabartma haritalar temiz bir itina 
Ue hazırlanmıştır. 

on sınıfı ve on muallimf bulu-
nan Cnmhuriyet Mektebinin, tah
ıisatın azhğma rağmen gösterdi
il faaliyeti takdir etmeliyiz. Bu 
ıene mektepte imtihanlar çok 
ciddi bir şekilde yapılmış, bulun· 
duğu smıfm programını öğrenmi
yen ve hazmedemiyen talebelerin 
daha yUksek sınıflara geçmesine 
müsaade olunmamıştır. 

Son sınıf talebesi imtihanlar
da umumiyetle yUksek derece
de muvaffakiy:et göstermişbrdir. 
Mektubumu bitirirken bu mek
tebin gUzel bir müzeye malik 
olduğunu da yazmak isterim. 

Necdet 

lzmırde 
iki Cinayet 

lzmir, (Hususi) - Bornovada 
Ali Onbaşı namında bir adam, 
arkadaşı Mustafayı 5 liralık bir 
alacak meselesinden bir tuğla 
parçası ile öldiirmüştur. Katil, 
alacaklı olan maktule borcunu 
Gdememek için bu feci neticeyi 
hazırlamıştır. * DUn gece Kemerde kahveci 
garsonu Ali oğlu Osman namın· 
da bir ıahıs, Ömer oğlu Ali 
Çavuttan alacağı olan 35 kuruşu 
lıtiyor. Ali çavuş parası olma-
dığını, fakat bugiinlerde tedarik 
etmiye çalışacağını söylüyor. 
Bundan asabileşen alacaklı Ali 
oğlu Osman, kamasını çekerek 
Ali çavuşu feci bir şekilde öl
dOrUyor. Katil yakalanmış, · adli
Jeye teslim edilmiştir. 

Adnaa 

Aydmda Ant 
Aydında ( Ant ) isminde siya

ıi bir gazete intişara başlamıştır. 
Yeni refikinıizi tebrik ve muvaf· 
fakıyet dileriz. 

Sıvasta At Yarışları 
Sıvas ( Hususi ) - İkinci 

hafta at yarışları büyUk bir ka
labalık önünde ve tam bir inti
zam içinde yapıldı. Dört koşu 
icra edildi. Neticede Ankaralı 
Emin Sabri, Pmarbaşıh Mehmet, 
Konyalı Hüseyin ve Sıvaslı Ah· 
met Beylerin atları birinciliği ka
ıandılar. 

MEMLEKET HABERLER 
• 

Denizlide M ktep Sergileri 
İlk Ve OrtamektePier Talebeleri Çok 
Nefis Ve Güzel Eserler Hatırladılar 

Denizli, ( Hu
ıust) - Ders 
senesinin niha· 
yeti olmak dola
yısile buradaki 

bütUn mektep· 
lcr kendi yuva-

nun hususiyetle
rini haiz olarak 
yapılan on kadar 

canla tablo ıahe
ıer denebilecek 
mahiyettedir. 

Elektrikle ten-
larında birer ser· vır edilen bu 
gi açmış!"'rdır. canlı tabloların 
Sergilerde 1 le- önUnde, akın akın 
benin bir seı.elik gelen seyirciler, 
çalışma neticesi kilmel~r teşkil 
olan eliıleri, di- etmektedirler. 
kiş ve nakış iş- Mem le ketin 
lerine mUteallik görgllıtl nokta· 
gilzel parçalar ıında çok bUyUk 
teşhir ediliyor. faydaları olan bu 
Gerek talebe ve- sergilerde seyir· 
lileri ve: gerekse ciler intizanıper-
civar köylerden Denizli Orta ve Mualllm mekteplerinin sergisinden bir kti•• verllk, temizlik, 
gelen akın akın ziyaretçilerle f bu vesile ile de sergi kıymetli r zarafet, iyi iş, hDsnU intihap gibi 
sergiler dolup botalmaktadır. ve nefis eserlerle donatdmııtır. bedii tekimUlUn canla nümunele-

Bilhassa Orta ve Muallim Bu sergide talebenin bizzat rini görmektedirler. 
mektebi talebelerinin mesaileri yaptıkları yaj'hboya yastıklar, Sergileri minimini ellerile ha· 
mahsulü olan sergi büyük bir kadın ropları, işlemeler, çini tez- zırlıyan ilkmektep yavrularını 
itina ile tertip edilmiştir. Her iki yinatma müteallik sütunlar, den temiz işlerile memlekete ve mu-
mektep talebeleri arasında öte· Aletlerine ait elişleri, çocukların bite 6rnek olan ortamektep ve 
denberi samimi bir surette cere- bir sene zarfında değerli bir şe- MuaJHm Mektebi talebelerini gö-
yan eden rekabet talebenin bir kilde çalıştıklarına birer delildir. nülden takdir ederiz. 
kat daha çalışmasını intaç etmiş; Bilhassa memleketin ve Anadolu- Mercanattln Culbi 

Edirne 
Kozaczlarını 
Kurtaralım 

Edirne ( Hususi ) - Borsada 
bir haftadanberi iplik kozası sa
tışına b~Ianmıştır. Fintler çok 
ucuzdur. Kilosu 15 ile 45 kuruş 

arasında satılıyor. Bin bir emek-
le yetişen bu mahsulün da-
ha fazlaya sahlması imkan 
dahilindedir. Fakat bazı tacirler 
elbirliği yapmak sureti!e fiatleri 
bir noktada durdurmuşlardır. Bu 
koza bezirganlarmm hokkabazh· 
ğma bir nihayet vermek, hem hU-
1<fımetin ve hem de müstahsillerin 
menfaatleri icabıdır. 

)#.. Bu sene şehrimizde hcrşey 
boldur. Bütün meyva ve sebzeler 
çıktı. Kabağın okkası 40 para, 
taze fasulye yedi, et 45 kuruştur. 

t s. 

T ekirdağında 
Bu Sene Mahsul Vaziyeti 

Çok Mükemmeldir 

Tekirdağ, (Hususi) - Bu se
ne birdenbire yağmurların meb
zulen dilşmesi mıntakamız çiftçi· 
lerini sevinç içerisinde bırak

mıştır. 

Bu itibarla bu ıeneki yazlık 
mahsulAtm çok bereketli ve fazla 
olacağı, hatta kuşyemi ve seyrek
Jerden geçen seneye nisbetle 

oh 25 fada istihsal olunacağı, 

bellibaşlı çiftlik sahibi ve hatta 
mutehassıs ziraat erbabının ifa
delerinden anlaşılmıştır. 

Gnltekln 

işten El ÇekHrilen M~murlar 
Tekirdağ ( Hususi ) - Hususi 

Muhasebede vazifelerinde ihmal 
görülen dört memura işten el 
çektirilmiştir. Hususi Muhasebe 
MüdUrU de istifa etmiştir. 

Konyada Ziraat Vaziyeti 
....._~---------·~~~~ 

Sulama T eşkilitının 
Genişletilmesi Lazımdır 

Konya sulama kanallarından biri 
Konya ( Husuıt ) - VilAyeti· 

miz havalisinde bu sene kışlak 
mahsulat kısmen yanık kalmıştır. 
Ereğli, Karaman ve Bozkır hava
lisinde hissedilen bu vaziyet yağ
murların vaktinde yağmamasın· 
dan ileri gelmiştir. Bununla be
raber son yağan yağmurlar yaz• 
lık mezruat Uzerine bereket tesiri 
yapmıı, çiftçileri aevindirmiştfr. 

Bu ıene mahsul vaziyeti ıe
çen ıeneye nazaran bir miktar 
eksik olarak tahmin ediliyor. Bu 
mUnasebetle, ehemmiyetle İf aret 

Otomobil j 
Eskişehirden Bursaya Bir 

Liraya Yolcu Taşıyor 
Bilecik ( Husus1 ) - Bursadan 

Eskişehre lşlemiye başlıyan oto
mobiller Karaköyden Eskişehre 
bağla Devlet demiryolJarile re-
kabet edecek bir dereceye gel· 
miştir. 

Eskişebirden Bursaya giden 
otomobiller l liraya müşteri ta
ıımaktadır. Bu suretle lstanbula 
gidecek olan bir kimse Bursa 
tarikile daha ucuz seyahat et-
mektedir. N. K. 

etmek istediğim nokta ıudur: 
Genİ.J Konya ovaaının mukad· 

deratını tabiatin elinden kurtar• 
mak ve bu oyada yaşıyan 
çiftçilere emniyetli bir vaziyet 
temin etmit olmak için ıulama 
teıkilAtının genişletilmesi IAzım
dır. Eğer bu iı yapılacak olursa 
Konya ovası kuraklıktan korkmı· 
yan bir zahire ambarı haline 

gelir. Ayni zamanda çiftçiye bu 
teşkilattan azami istifade imkin· 
ları bahıedilmelidir. M. A. 

Karamanda 
- -·--

Koyun Etinin Okkası 
Yirmi Kuruşa Satılıyor 

Karaman, ( Hususi ) - Son 
günlerde zahire fiatleri llzerinde 
biraz tereffu vardır. Bu sene bu 
havalide yağan yağmur miktarı 
vasat derecenin altındadır. 

Bu itibarla mahsul vaziyetinin 
geçen seneden az olacağı tahmin 
ediliyor. Sığır, beygir ve koyun 
fiatleri son zamanlarda ucuzla· 
mıştır. Keçi etinin okkası 15, 
koyun eti 20 kuruşa satılıyor. 
Amele yevmiyesi 30 kuruşa ka-
dar inmiştir. T. H. 

ı 
Haziran 30 

1 Kulağ11111za Çalınan!ar 
1 

Gülünü 
Seven .... 

İstanbul ve Beyoğlunda gUI 
isimli eğlenti yerleri çoğaldı: Kır .. 
mızı gül, sarı gül, mavi giil, kuz .. 
guni gül... 

Geçen akşam gUUU kabare• 
ferin birinde oturuyorduk. Heri
fin biri sarhoş oldu. Başladı, 
sağa sola çatmağa... Kabare sa
hibi, sarhoşu teskin etmeğe ça• 
)ışıyordu: 

- Rica ederim.. Çok rica 
ederim! Ne vakit ki gUrUltü olu• 
yor memurJar geliyor. 

Sarhoş oralarda mı ? Basıyor 
küfürü.. Sandalye, masa demeyip 
atıyor tekmeyi. .. 

Miişteriler, bu hali gorunce, 
birer ikiıer kabareyi terketmiye 
başladılar. Kızlardan en güzeli 
kapıda, durmuş dışarı çıkmalc 
istiyen müşterileri önlemiye çalı· 
fıyordu. Birçokları kıu iterelc 
çıktılar. Yalnız en arkadan gelen 
sarışın bir genç hasbanın çıUr 
pıtır dilile yalvarmasına taham• 
mili edemedi. Boynunu bükmüt 
bekliyordu. Arkadaşları kolundan 
çektiler: 

- Alacah gül.. Alacalı gül .• 
Bu mu idi, methettiğin yer'? Hadi 
yUrU ..• 

Sarışan gencin ayakları geri• 
geri gidiyordu, kapıda duran kızı 
göstererek: 

- Siz de mübalAğa ediyorsu• 
nuz, dedi, gülünü seven dikenine 
de katlanır yahu!. 

DUkkAnm Soğukluğundan 
Geçen gün, bir dükkAn gBı• 

terdiler. lçi boş vo kepenkleri 
yarı indirilmiş bir dükkan... Fa• 
kat bir hususiyeti vardı. İri harf· 
lerle belki yUz yerinde "dondur• 
ma I" diye yazıyordu. 

- Acaip, dedim, bu bof 
dükkanda dondurma mı satılıyor? 

O civarda oturan bir arkadat 
güldll: 

- Yok canım.. Ne dondur
ması?. DlikkAnm soğukluğundan 
kinaye, öyle yazmışlar ... 

Kandilli •.. 
Geçen akşam, bir arkadaşın 

evinde toplanmıştık. Bilmece söy• 
ledik. Mani okuduk. Masal an· 

latbk. Ev sahibi, ortalığa dur
gunluk çökmiye baıladığını g~ 
rünce yeni bir eğlece icat etti: 

- Çocuklar, dedi, berkesin 
biline münasip bir k6y bulahml 
Meseli, (uzun boylu bir arkadaıuı 
iıminl ıöyleyerek): 

- Rahmiye Kavak ' 
Rahmi atıldı z 

- Kabul l 
Kibarlık taslayan, aıksık aaa· 

letten bahseden biri için " Bey• 

lerbeyi ,, münasip g6riildü. Eski 
bir bahriyeliye .. Çengelköy ,, Q 

yakıştırdık. Kaç senedir, ıarııın 
bir kızın hasretile yanıp tutuşan 
bir gence gıyaben " Sarıyer " i 
verdik. 

Hasılı böylece, herkese ya· 
kışık alan birer isim bulundu. 

Yalnız, Uztlm kızını gece 
gündilz koynunda taşıyan bir 
arkadaş açıkta kalmıştı: 

- Ya sen? dediler, sana ne 
bulalım? 

Başını sallıyarak: 
- Ben kendi köyümden me• 

mnunum, dedi. 
- Senin köyün hangisi ? 
Gillerek cevap verdi: 
- Kandilli! •• 
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r Siyaset Alemi 11 

BABİC:I TBLGBArLAB 
• 

Gönül işleri 

Alman Teklifi 
Kabul 

------aa.-----------------------------~--ms1.---~Misafirperver 
LozandaAlman Teklifi Kabul Edilmedi. Olmıyan 

Edilmedi 
Lozan, 29 - İngiliz Bqvekili K f V • t• M•• k••JJ • Erkek 00 eransın azıye 1 UŞ ll eşti '·Kocam cemiyetten, toplan!~ 

M. Makdonalt, Alman Başvekili 
Fon Papen v~ Fransız Başvekili 
M. Heriyo ve bu ilç devletin 

I ı dan Ye ziyaretten hoşlanmıyor. 
Dünyada ışsiz/ik 

1 

Onun içiıı gelen misafirlere karşı 
hürmetkar vaziyet almıyor. On· 

Maliye Nazırları arasında yapılan 
içtima iiç buçuk saat devam 

Vahim Bir ~ekil lan istiskal ediyor. Onun bu h8.li 
V 

1 

beni rahatsız ediyor. Kocamı ika· 
etmiştir. içtimada, Fransız·Alman 
heyetinin temaaının teahhuruna 
karar verilmittir. Maamafih Fon 
Papen ile M. Heriyo arasında 

Aldı za çalışıyorum. "Ben başkaları 
için rahatımı bozamam. " diyor. 

hususi mllkAlemeler yapılmııtır. 
Atman Tekllflerl Gayrlkablll 

Kabul GUrUldU 
Paris 29 - M. Heriyo Lozan• 

da Fransız tezini ıöyle izah et· 
miştir: Almanya tamirat borçla· 
rını tasdik etmektedir. Fransa, 
bu alacağını muhafazaya azmet· 
miş bulunmakta ve bunu ikıline 
bir şekilde kullanmayı kabul et· 
mektedir. 

Cenevre, 29 - Beynelmilel 
mesai bllroıunun iıtatistikleri 
Finlandiya ve Lehistan mllates· 
na olmak Uzere dllnyanın her 
tarafında iııizliğln vahim bir ıe
kil almakta olduğunu göstermek• 
tedir. Finlandiya ve Lehistanda 
biraz salAh görUlmllştUr. 

istatistiklerin rakamları mem• 
leketler arasında mukayese 
icrasına yarıyacak mahiyet• 

Onu nasıl yola getireyim?" Jale 

Cemiyet halinde yaşıyan İn• 
ıanlar iç.in toplantılar, ziyaretler 
zaruri ve faydalıdır. insan bat· 
kalarıDI gördükçe yeni yeni ıey• 
ler öğrenir, önünde yeni yeni 
ufuklar açıhr. Bu sebeple ziya• 
retler lA:ıımdır. Fakat bunu if· 
rata vardırmamak lizımdır. Baıı 
erkekler gec~leri evlerinde kendi 
hallerine kalıp istirahat ih· 
tiyacmı duyarlar. Soyunup d6-
kUnür, kendi Alemlerinde yaşa• 
mak isterler. Onlara bu imkim 

Almanya normal zamanlarda 
bu borcunu nakden tediye ede .. 
bileceği gibi alacaklılann nefine 

te değildir, zira muhtelif mem• 
leketlerde istatistiklerin tan· 
zimine ait usuller arasında fark 
vardır. Ancak bunlan geçen s_. 
neki ayni devirlerde mukayese 
etmek im kam mevcuttur. 

Avrupa - Jak, galiba itine nihayet vereceğ'im. Amerikalı 
bu kadar masraflı bir evd• oturma, yahut borcunu ver diyor. 

alacaklı, ya vermemek, bu sabada inatçılık e• 

olarak bazı iktisadi menafi te· 
mini ve bilfarz ıarap, madeni 
maddeler ve turfanda sebze ve 
meyvalar ithali suretile tesviye 
edebilir. 

Nihayet Almanya, Fransa için 
ml\teıayit bir emnUsellmet tat· 
biki ve hakiki bir sulh teminatı 
vUcut bulması suretile bu teah· 
hUdat-ından sıyrılabilir ve Fransa 
da askeri mükelJefiyetlerini tahfif 
ıuretile halihazırda mevcut iktı-
1&di buhranı iktiham için mut· 
lak surette lazımlı olan Avru· 
pada itimat ve emniyetin iade
ıine yardım etmiş bulunur. 

Bittabi Fransanm bu vaziyeti 
ayni zamanda Almanya hak
kında da müsavi bir hüsnn 
niyet ve menafii umumiye namına 
bir anla~mayı ihtiva etmiş bulu· 
nacaktır. 

Maalesef, dünkü mükaleme
lemeler bu hususta hiçbir hayale 
kapılmamak IAzımgeldiğini isbat 
etmiştir. 

M. Fon Papen, bazı kayıt ve 
,artlar dahilinde bilfarz Fransız 
teslihahnın Almanya seviyesine 
tenlili ve Fransa bankası ihtiyat 
akçesi ile karşılığı tesviye 
edilecek paranın kıymetinin ten· 
~ili şartlarile götliril bir miktar 
tesviyesini teahhUt edebileceğini 
beyan etmiştir. 

Almanya bütnn bu metalibata 
mukabil, yalnız muslihane niyet· 
lerini ibllğdan ba§ka bir şey 
yapmamıyacaktır. 

M. Makdonıdt, . daha Fransız 
nazırları bu hususta beyanı mil· 
talea etmeden evvel bu teklifle· 
rin gayrikabili kabul olduğunu 
beyan etmiştir. 

Radikal Sosyallatlar itimat 
Beyan etti 

Paris, 29 - Radikal Sosya
liıt parlAmento gurubu, hüküme
tin Lozanda aldığı vaziyeti tetkik 
etmiştir. Neticede Lozandaki 

Almanyada 193 t temmuzda 
4,211,000 işsiz varken 1932 tem· 
muzunda bu miktar 5,675,307 ye 
çıkmıştır. 

lngiJterede yine ayni devre 
için 2,577,216 işsize mukabil 
2,821,840 işsiz vardır. 

Fransada 51,000 e mukabil 
315,502 ;İtalyada 700,000 e mu· 
kabil 1,032, 7 45 ; 

Çekoslovakyada 94,000 e mu· 
kabil 482,000. 

Her sene ilkbaharda işler 
biraz artar ve işsizler miktarın· 
da tenakus gürülürdU, bu sene 
bu mevsimin hiçbir tesiri hisse· 
dilmemiştir. 

heyeti murahhasaya beyanı itimat 
edilmiştir. Muhalif iki teze sahip 
olan iki gruptan M. Heriyonuo 
grup mm:affariyet kazandL 

Hover Tekllfl Ve Fransa 
Cenevre, 29 - M. Heriyo 

bu akşam Cenevreye gidecek ve 
oradaki Fransız Murahhas Heye
tile Hover teklifi hakkmda bir 
içtima aktedecektir. Amerika 
teklifinin hangi şerait ve hangi 
nisbette Fransa için şayam kabul 
olduğu tetkik edilecektir. 
Alman Tekllfinln Ret Va Fransız 

Gazeteleri 
Paris 29 - Alman noktai 

nazarının gayrikabili kabul gö
rülmesi hakkında gazeteler te
reddüt izhar etmektedirler. Maa
mafih Berliner Tagablat gazetesi 
bir akamete ihtimal vermemek· 
tedir. Bu gazete konferansın 
teahhurile gerginliğin izale edile
ceğine kanidir. Mesele Alman 
heyetinin M. Grandioin müzaba .. 
retine istinat ederek ufak bir 
fedakArhkta bile bulunmıyarak 
bu ıon vaziyeti ahp almıyaca· 
ğını bilmektir. Alman heyeti, 
teklifin Fransızlar üzerinde bu 
kadar bir aksülamel yapmıyaca· 
ğına kanidi. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 54============ 
VİKTOBTA 

HizmetçJ - Ben efendimizi bırakamam. Siz nereye gideueoiı ben do 
oradayım. 

Kadınların 
İntihap Hakkı 

Almangada 
Matbuat 

Fr~=.s~; A!f.~~ı:_'i~ıH~~~~g2~t~ ~~~~!:z 
hususi bir içtima aktetmiştir. üni~orma taşmması. h~kkınd~ bir 
Meb'usan Meclisi tarafandan ka- emırname neşretmıştır. Emırna• 
bul edilen ve kadınlara intihap meler, Alman hiikfimetlerinin sa• 
hakkı veren kanun layihası ev- lAhiyetlerini fevkalade tahdit et-
velce Ayan Meclisi tarafından mektedir. Hükumet memurlarma 
reddedilmiıti. Bu mesele tekrar evvelce haber vermek şartile 
Ayanda mevzubahs olmuştur. bundan sonra bntnn Almanyada 
SUfrajetlerin nümayişlerine milni açık. kava ~Umayişleri yapıJabile-

1 k u "hf t t db · ı · cektır. Y enı emırnameler matbu· 
olma t zerA~ 1 dıya ·ık eü ıralerı at hürriyetini de tahdit etmekte 
a mmış ır. yan a ı soz an . .. . 1 1 hatip: " Kadınların reye iştiraki ve sıyası rısa e eri 1ans8re tlbl 
h k k · . · i l Ü t d tutmaktadır. u u u umumıyemız a t s e e· 
cektir.,, demiıtir. Lindbere1 

Devamla: O 
Kadınların rey vermekte ol· Hadisesinin 

dukları memleketlerde de buhran 
ve alkolizme vardır. Orada da Sahte /(açakçısı / 
çocuklar iyi yetiştirilmiyorlar. 
Kadınların intihabata iştirakleri 
aile kavgalarıpa sebebiyet vere
cektir. Kadın demagojisi erkek 
demagojisi ile rekabete girişecek· 
tir. Kadını tabiatin ve an'anenin 
ona vermiı olduğu vazifesile baı· 
başa bırakınız. 

M. Laxazesin dünyada 
200,000,000 kadının rey vermek· 
te olduğunu ve yalnız 15,000,000 
Fransız kadınının rey vermemekte 
bulunduğunu habrlatan mukabe· 
lesinden aonra müzakere perşem· 
beye talik olunmuftur. 

Nevyork 29- Kendisini Lind· 
bergin çocuğunun hakiki kaçak• 
çısı gibi g8stererek Vatington 
Post gazetesinin muharrireıinl 
dolandıran Vitaker Norman is· 
minde bir sabtekAr tevkif edil· 
mittir. 

Muharrire, kendi evine gelen 
ve evi altüst ederek çocuğun 
iadesi için pazarlığa giren ve 
kendisini ölümle tehdit eden şah· 
sm bu adam olmadığım ıöyle
mitlir. 

Amerika Butçesinde Tasarruf Harici Haberler 
Vaıington, 23 - Bütçede 

150 - 175 milyon dolar tenzilit Buradu bitmttdi llit/en 12 inci 
yapılmasi hakkında kanun lAyi· sa_.,fada okuyunuz 
hasını Ayan hsvip etmiştir. 

yım? Sen benden daha yaşlısın. · bundan böyle seni daha sık gör· 
Bana belki bir akıl verirsin. (0), miye geleceğim, ve senin her is· 
bana buraya kadar refakat etti. tediğini yapacağım. Yalnız onu 
Şimdi de beni götilrmek ıçm senden fazla seviyorum; bu elim· 
aşağıda bekliyor. Belki de üşü· de değil. Bunda benim bir su· 

:=:==:=::=:=:= Muharriri: Knut Hamsa" Nakledenı H. ~. müştür. Beni istihkar etmiyorsun çum yok. 
.,,. değil mi Y ohan? Hayır seni Y ohan bir tek söz söyleme-

Bunu vadet .. Fakat, ne olursa Geçen sene benimle izc'ivaç temin ederim, sözlerime inan, den ayağa kalktı, ve sonra şap· 
olsun, onu zemmetmemeli idim.. etmek istediğin zaman o ka t ona yalnız gönlümü verdim.. kasını giyerek: 
Benim hakkımda ne düşündüğünü mesuttum ki: Fakat işte şimdi Niçin cevap vermiyorsun, Y ohan! - Gidelim, dedi. 
bilmiyorum Yohan. araya (o) girdi. Hundan ben de Söyle bana, şimdi ne yapayım, Merdivenleri indiler. 

- Evet, artık anlamıya baş· birşey anlstyamıyorum. Bu yaptığım çünki artık dayanamıyorum. Rişmond dışarda bekliyordu. 
lıyorum... o kadar müthiş bir şey mi Yohan? Yohan iskemleye oturmuş, Bu, siyah saçlı, ela gözlerinden 

Genç kız titriyerek ve itidalini Ötekini belki .. senden biraz fazla sesini çıkarmadan onu dinliyordu, neşe ve gençlik fışkıran bir de--
kaybederek şairin boynuna sa- seviyorum, ne yapalım, elimde nihayet: likanh idi. Soğuk rüzgar yanak· 
rıldı. Başmı göğsüne dayadı. değil ki... Bilmemki, bu başıma - Verecek hiçbir cevabım Iarım kızartmıştı. Kamili teha· 

- Öyle amma, seni de se- nasıl geldi? Yarabbi onu gör· yok, dedi. lükl~ ona doğru atılarak: 
viyorum. Hatırına başka bir şey düğl\m günden beri, gözüme - Teşekkür ederim, Yohan. Üşüdünüz mü? Dedi ve sonra 
gelmesin. Yalnız onu sevmiyorum.· uyku girmiyor. Bana karşı biddetlenmemekle çok alelAcele Y ohanm yanana gelerek 
Hem iş henüz bizim zannettiğimiz Her glin onu biraz daha nezaket gösteriyorsun. Fakat se• onun koluna girdi: 

~~k~ad_a_r~s_ar~a~•-a_rm~a_m_ı~t_ır_•~~~---~fa_r_la~~s_e_vi..._o_ru_m~·~N-'e~~·~aLp~~~;a~ir:............_n_i~s_e_v_ın_i~y_o_ru_m~~za_n_n_e_t_m_e_.~O_h~,-L~~~~_iJ_·ş~il~y_U~p~ü~şümediiini sana 

meleri sebebiyet verebilir. Erkek 
arada sırada bu tekilde tatmin 
edilirse misafirperverlik etme-
mezlik edemez. 

)f. 
'· 6 senedenberi bir hanımla 

sevişiyorum. Bu yüzden 14 sene
lik karımı boşadım. Şimdi hu 
sevdiğim hanımla evlensem doğru 
mudur?,, 

Allmktir 

Dünyada ne tuhaf insanlar 
var. Bu kadın yllzünden evini 
bozuyor, şimdi de onunla evle
neyim mi? diyor. Mademki ev
lenmiyecektin, birinci karını ne 
diye bıraktın, oğlum! Yok evlilik 
hayatından bıktmsa bu kadını 
ne diye aldatıyorsun ? Aşkta bu 
kadar hodkim olanlar sonunda 
mutlaka ziyanla kalkarlar. 

• '' Çalıştığım dükkanın tam kar-
şısında oturan bir kızı sevi yorum. 
O da bana lakayt görünmiyor. Fa
kat ~imdiye kadar yalnız gözleri-
mizle anlaşıyoruz. Halbuki öyle 
§İddetle seviyorum ki, ona aşkımı 
söyliyeınezsem çıldıracağım sanı
yorum. Ne yapayım?,, 

lzmlr • Muıtala 

Yapacak ıey kızla muhabere 
etmektir, o da cevap verirse o 
vakit anlaımanm yolunu açmıt 
olursunuz. Aksi takdirde sevda 
mütekabil değil demektir. 

HANIMTEYZE 

- TAKViM:= 
PERŞEMBE 

30 G .. • 30 HAZİRAN • 932 hmı M 

Arabt 
24 • Sef•r .. 1551 

Rumt 
17·Haafrn•nn•• 1541 

Vakit Ezani Y&ht1 Vaktt Eııaa1 naatı -- --011aef 8 47 4. 32 lqam il. - 19. 45 
Öile 4. 33 12. 17 Yataı 2 03 21 48 
ikindi d. 33 16. 18 lm•ak 8. 26 2 Jl 

sormadığım için beni affet, par• 
dösiinU almamışsın. ister misin 
onu getireyim? Hayır mı?. Öyle 
ise ceketini iyice iJikle. 

Kendi elile Yobanın ceketini 
düğmeledi. 

Y ohan gencin elini sıktı. Ga-
rip bir haleti ruhiyesi, derin bir 
dalgınlığı vardı. Etrafında olup 
biten~erle hiçbir alakası kalma· 
mış gibiydi. 

Belirsiz bir tebessümle mırıl· 

dandı: 
- Sizi tekrar gördüğüme çok 

memnunum, efendim. 
Rişmond hürmetle selam ver· 

di. Y obanla görUştüğllne fevka· 
ilde sevinmiı görünüyordu. Ken· 
disinde bir kabahatli, bir rollerim 
tavrı yoktu. 

( Arkaaı var) 

• 



Bir İdare Bahsi 

Kooperatifçilik 
Emekliyor 

-1-

Bu ay içinde iki doğum, ko
operatif mlirevviçlerini sevindirdi. 
Biri " Kooperatif ,, isimli ayhk 
bir mecmuanın intişara başlaması, 
diğeri lstanbul Liman Şirketi 
memurları tarafından bir istihlak 
kooperatifinin kO~at resmi ya
pılmasıdır. 

inkılapları zaruretler doğur
duğuna, kooperatifler de iktıaadi 
istibdadın bir akstılAmeli olduğu
na göre bu kımıldanışlar bizde 
de sermaye ve ticaret altanatı
nın tazyiki hissedildiğine delllet 
etmez mi? Eğer öyle ise kendi
mizi bahtiyar addedelim. ÇUnki 
teşekkül etmiş ve edecek koope
ratifler, ancak biz o olgun hal 
gelmişsek payidar olabilir. 

Avrupada iıtihllk kooperatifi 
başlıca müstehlikin ihtiyacahm 
ehven fiatle ve iyi tekilde tatmin 
manası if adc eder. Buna içtimai, 
ahlnkt maksatlar da ilive ede
bilirsiniz. Jatihaal •• itibar koo
peratiflerinin gayeaine gelince : 
Ameleyi ermayedarm boyundu· 
ruğundan kurtarmak emelile kar
şılaşırız. 

Ha!Duki biz bUtUn o fikirler· 
den manda ikhsadt inkişafımızı 
da bu teşekkiiHerden bekliyoruz. 
Bunun için ben bilhassa istihsal 
sahasında lüzum ve faydasına 
kani olduğum kooperatiflerin 
yaşaması ve ilerlemesi esbabını, 
nazari olmaktan ziyade ameli 
noktalardan tetkike çalışacağım. 

Kooperatifçilik başlı başına 
mUhim bir idare meselesidir. 
Öyle bir idare ki hiltUn muvaffa
kıyetini bilgi ve tecrübeden alır. 
Kooperatif tcşkiiinc muktazi ser
maye, bina, müstahdemin gibi 
vesait her zaman kolayca bulu
nur. Fnknt idaresi güçtür. Şu 
halde herşeyden evvel bilgi ve 
idare kabiliyetini yoklamalı, teş-
kil edilecek şirketlerin idaresine 
o uretle hazırlanmalı. İşte bura• 
daki tetkikler mevzuunu bu ha
zırlıklar teşkil edecektir. 

Bizde henüz emeklemeğe baş
lıyan kooperatifçilik Avrupada 
yllz yaşını geçtiği halde idare 
meselesindeki mUşklllAtı bertaraf · 
edememişlerdir. Mektepler aç· 
mışlar, kooperatif idare adamı 
yetiştirmiye çalışıyorlar. Ve sak-
lamıya hiç IOzum yoktur ki Avru· 
pa kooperatifçilik tarihi, idaresiz
likten batmış tirketlerin ankazı 
ile doludur. 

.Memleketin yüksek menfaat• 
leri namına üzerinde en çok 
münakaşa etmiye muhtaç oldu
tumuz bu mevzuu müteakip ma
kalelerde tenvire çalışacağız. 

(ikinci makale cumartesiye) 

Alımet Ekrem 

dya i, Havadis ,.e Halli: 
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Dullar Kahvesinde Müthiş Bir Hadise! 

v· a ada T na Kıy sında Bir Kadının 

Çadırcılar da 
Taaffün 

Çadırcılar caddesinde yapıl•" 
kanalizasyon hafriyatı dolayısil• 
Çadırcılar kapısında açılan kanal 
örtülürken toprakla değil pislik 
ve muzahrafat)a doldurulmuştur• 

Müthiş bir taaffiin bütün mahalle 
halkım ve esnafı rahtsız etme!<• 
tedir. Nazarı dikkati celbetmeniı.İ 
rica ederim. 

ça arç di miş C se 
atil Yakalandı, Yakında Cezası ı Çekecekt·r 

fıtiyorıunuz ve 
telefonu aça
rak istiyorsu
nuz: 

yan bir arkadaşın anlattığına 
göre bu miiesseseler içinde bir 

aile yuvasının kurulmas.na yar
dım edenler de vardır, eğlenceye, 
hatta cinayete alet olanJar da 
mevcuttur. 

Filhakika bu gibi müessese
lerde yapılan tanışmaların davet 

edecekleri tehlikenin büyüklüğü
ne nazarı dikkati celbetmek bile 
IUzumsuzdur. işte· size bir vak'a: 

Birkaç. hafta evvel Tuna neh
rinin berisinde Maıi Valter adını 

taşıyan bir kadımn cesedi bu
lunmuş, tahkikata başlanmıı ve 

kısa bir müddet sonra öğrenilmiş 
ki, bu kadın " Dullar Kahvesi ,, 
adını taşıyan müesseselerden bi
rinin müdavimidir! 

Zabıta memurlan kıy af etlerini 
değiştirerek alelade birer müşteri 

şeklinde bu nevi müesseselere 
devama başlamışlar ve önlerine 

çıkan her kadın ile bu mevzu \?t-

Çadırcılar esnafı nanuııll 
Rüştü 

Balıklı J(ooperatifi 
Bursa Vilayetinde şimdiye ka• 

dar 30 kooperatif teşkil edilnıİŞ" 
tir. Bu meyanda t 10 ortak ve 30 
bin lira sermaye ile teşekkiil edeP 
bu kooperatif bütün halk ve köy• 
in tarafından sevinçle karşılan• 
mıtbr. Bursa Vilayeti merkez mU• 
dürll Hakkı Manço Beyle ervi• 
ıefi Kemal Beye bütün halkıd 
tetckkürlerini arzederiz. 

KGçük Balıklı kredi koopo.ratlfl 
idare heyeti nımıno • Haaın 

Brezilyaya Giden Kardeşlerim· 

- Lfıtfen rnfmda muhavereye girişmişler, uzun 

den Haber Alamıyoı·um 
Beş sene evvel biraderim ih'" 

tiyat zabiti Hikmet B. Brezilya• 
ya gitmişti. Oradan gönderdiği 
mektuplarla Bartmda Ziraat me• 
muru bulunan diğer biraderini 
ismet Efendiyi de teşvik etti, 
3 sene mukaddem o da B .. ezil• 
yaya gitti. 

Fakat aradan üç sene kada1 
uzun bir müddet geçtiğı halde 
her ikisinden de bir haber nlama"' 
dım. Ne ynmaklığım Jazııngeldi .. 
ğini lutf en bildirmenizi rica ede• 

Viyana, 24 
( Haziran ) 
Viyanada muhare
beden sonra vü
cuda gelmiş bir 
müessese vardır. 
Adına " Dullar 
Kahvesi,, derler. 
Evvelki mektubumda da anlat· 
mışhm: 

Schellingtof caddesinde büyük 
gazinonun nlt kabnda kiindir. 
Kendilerine meşru veya gayri
meşru bir eş bulmak istiyenler 
buraya gelirler. Herbjri bir şeh
rin adını taııyan bir masaya 
otururlar, önlerine yığılan bir 
sürü kartpostalı kullanarak 
karşı masada oturanlarla mu
habereye girişirler, bir tarnf
tan da cazbandı dinliyerck vakit 
geçirirler. 

Ben otelciden aldığım malu
mat sayesinde bu Dullar Kahvesi
ni bulduktan sonra zannettim ki, 
müessese nev'i şahsına münhasır 
bir yerdir. Fakat aldanmışım: 

Viyanada muhtelif isimler 
altında buna benziyen birçok 
miiessese vardır. İçlerinde bir 
kısmı hakikaten tam veya yarı 
namuslu kadınların devam et
tikleri yerdir, bir kısmı ise 
he•nen hemen münhasıran profes
yonellerin içtimagahıdır. 

Bu müesseselerin lir kısmında 
müşteriler yekdiğerile kartpostal 
vasıtasile muhabere ederler, bir 
kısmında ise telefonla konuşurlar. 

Bu ikinci kısım birinci kısma 
nazaran görünüş itibarile daha 
gariptir: Tasavvur ediniz, musta
til şeklinde uzun bir solon, yek
diğerine azçok yakın yllz· 
lerce masa, her masanın Uze

rinde göze görünecek kadar 
büyül< bir levhaya yazılmış bir 
numara, bir de telefon 1 

Masaya oturuyorsunuz, etra
fııuza bir göz gezdiriyorsunuz, 
m selii 21 numaralı masada otu
ran kndmla rnu!ıavereye girişmek 

21 numaray1 
veriniz J 

Mllessesenin 
bir odasında 
mnte ma di yen 
çalı an hususi 
telefon santra
li sizi 21 numa-

ra ile temasa 
getiriyor ve ko

J nuşmıya başlıyorsunuz: 
- Allo Matmazel ben 44 

numarayım, gelecek dansı bana 
vadetmek lutfunda bulunur mu
sunuz? 

21 numara uzaktan size ba
kıyor ve cevap veriyor : 

- Maalesef, uratınız hoşuma 
gitmedi, bir başka kapıya müra
caat diniz ! diyor, yahut ta : 

- Lisanınızdan anlıyorum ki 
ecnebisiniz, benim maksadım ge
çici bir adamla eğlenmek değil, 
daimi bir hayat arkadatı bul
mokttr, cevabını veriyor. 

Bittabi bu muhavere içinde 
bulunduğunuz mlle1&esenin ince
liğine, temizliğine -yeya bayağı
lığına, ayni zamanda da kar-
ınızdaki kadının profesyonol 

olup olmadığına g6re değişiyor! 
Bana Viyanayı çok fyi tanı· 

müddet oğraşmışlar ve nihayet 
öldürülen kadının en ziyade Franz 

Gruber isminde bir erkekle 
münasebette bulonduğunu öğı·en
mişlcr, bu adamı tutmuşlar, evin

de kan lekeleri bulmuşlar, sor
muşlar, adam: 

- Geçenlerde aç kalmı&tım, 

köpeğimi keserek yedinı; kan 

lekesi ondan kalmıştır, demiş, 

fakat tahlil neticesinde kanıD in

san kanı olduğu anlaşılmış ve 

nihayet adam itiraf etmiş ve 

anlaşılmış ki kadım Dullar Kave

sinde tanım1ş, evlenme vndi 

ile evine getirmiş ve orada öl

diirm \iştiir. 

Katilin muhakemesi yakında 

yapılacal<lır. 

Hulasa Dullar Kahvesi belki 

eğlencelidir. Fakat o derece de 

tehlikesi vardır. Hele bir ecnebi 
için !.. 

Binaenaleyh tavaiye ederim : 

Yabancı memlekette bu nevı 
müesseseleri isterseniz görUntiz, 

fakat içinde müoaaebet tesisine 
kalkışmayınız, mUnaaebetin arka-

mda 6lllm bulunması çok mllm
kUndilr. 

. 
rım. 

Kozlu Modcn Dairc'ilnd• 
Ereğlili Nimet 

Cevap: Bu hususta bir mek• 
tup ve istida ile Hariciye VekA• 
leti vasıtasile sefaretimize milra• 
caat ediniz. Size Jazımgelcn ce"' 
vap verilecek ve kolaylık göstr 
rilecektir. 

Cevaplarımız 
Üsküdarda Çavuşderc fırını 

Mehmet Enver Beye: 
Halk edebiyatı müııakaşat• 

etrafmdaki görüşleriniz ve noktal 
naıarlarınız çok isabetlidir. Bu
gOnkü neslin okuyup ya7.maıı 

hakkındaki hükmünüz de bit 
h kikatin ifadesinden ibarettir, 
efendim. 

~ 
Zonguldak teavün sandıjt 

amele murahhası M. Sungur Beye; 
Bahsettiğiniz mevzu etrafında 

birkaç ay evvel uzun makal• 
ıilıileri intişar etmiştir. Maalesef 
derced e miy eceği z. .. 

Sirkecide Trabzon otelind• 
kDçftk Ahmet Beye: 

Gönderdiğiniz mektubu oku• 
yamadık. Tabiatile dercedilıniy.

' cektir. .. 
Kastomonide Yusuf 

Be)e: 
Mektubunuz havadis 

da intişar edecektir. 
)#.. 

Kemal 

siitunurı· 

Adana Türkmen oğlu Rıı• 

Beye: 
Bahsettiğiniz hadise çok el" 

kidir. O doktora şahsi bir nıek" 
tup gönderiniz. 

• Esat Beye: 
Sivil tayyarecilik mektebi 

yol:ur. 
Karadeniz E. eğlishıde Hs,. 

beyler köyünden Nuri Beye : 
Şikfiyetinizi Dahiliye vekalr 

tine bildiriniz. 

• 



.. OCUK SA YFASI 
Kayseride Tal ebe Temsilleri 

Kayseri, (Hu
•usi) - Gönder· 
diğinı resim cu· 
ına günil ıehri
ıniz Halkevinin 
küşat tresminde 
lllmmışhr. Sah· 
nede görülenle
rin hepsi erkek 
lisesinin çalışkan 
talebeleridir. 

Bunlar küşat 
tcsmi gecesinde 
(Akm) piyesini temsil ettiler ve çok alkışlandılar. Ayni gün, yine 
liae talebeleri tarafından, çok beienilen musiki konserleri verildi ve 
IÜr inşat edildi. Sait Azmi 

Küçük Fıkralar 

Kaybolmuş 
Muallim sınıfta Bilyük lsken

derin hayatını anlatıyordu. Hi
lır.&ı-e hayli meraklı idi 

. 
lskender 1-Iindistanı zap· 

tettiği zaman, ne yaptı bilir mi
ıiniz"? dedi. Bu büyük zaferi şe· 
refine ziyafetler verdi diyeceksi
niz değil mi? Hayır, ağladı. 

Çocuklar şaşırdılar. Bir kah-
ramanın bu çocukluğuna güldüler. 

Bunun üzerine muallim sordu: 
-Niçin ağladı zannedersiniz? 
Cocuklar arasından bir el 

kalktı. Muallim sordu: 
- Niçin bakayım? 
- İhtimal geri dönecek yolu 

bilmiyordu da ondaof 

l<ardeşim Bilmez 
Bablsı Turbana on tane ar

mut verdi ve: 
- Bunların yarısını kardeşioe 

-==..: 

Sebzelerin Lisanından: 

Yeşil Fasulye 
Arabistan toprağında 
Ne şerefli ömür sürdtim. 
Afrikamn şimalinde 
Ben büriidüm 
Bahçeleri, tarlaları, 
Sahilleri, ovalan. 
Toprağımı sürün, kazın, 
T oplarsmız heni yazm. 
Dolar bir gün kileriniz 
Boşa gitmez emeğ·!niz. 

Yeşil Salata 
Gezdim Türk ellerini 
Sofraları süsledim, 
Atlarını semirttim 
Beni alkışlıyarak: 
Bir baştan öbür başa 

Neşe verdim her aşa 
Eski türk beylerinin 
Dediler: Yaşa.. Yaşa ! 

Havuç 
Bin iki yüz elli ilci : 
T anmdığım tarih budur. 
Holandanın bahçeleri 
Ecdadımın ilk yurdudur. 
lıkin heni görenler hep 
Bir yabani bhum sandı. 
Az zamanda benim namım 
Her kıt'ada dalgalandı. 

ver, emi? Yarısı kaç tane eder 
söyle bakayım? 

- Dört tane. 
- Ayol, henüz imtihandan 

çıktm. Da~a onun yarısım bilmi· 
yor musun? 

- Ben bilirim amma baba, 
kardeşim bilmez. 

Ortada Mıdır? 

~-

Bu resimde ortada bir a~JÇ görüyorsunuz. Bu agaç 
sağdaki elma ağacına mı, yoksa soldaki armut ağacına 
mı daha yakındır? Resme bakarsamz ikisindeu birine daha • 
yakın olduğu görülür. Fakat aldanmayınız. Cözünüz alda· 
nıyor, Bir iple yeya kağıtla ölçünüz, göreceksiniz ki arada 
büyük fark yoktur. 

Yaz Tatili 
Tatil Aylarını Nasıl 

1 Geçir~eli ? 
Üçüncü S1nıfta İseniz 

Aşağıki Prograını · 
Okuyunuz 

'faz günlerinizi boş geçirme
yiniz. Aşağıki programı tatbik 

ediniz. Hem istifade etmiş, hem 

de eğlenmiş olursunuz. Bu prog
ram i1kmektebin üçüncü sınıf ta

lebesine mahsustur. 

1 - Bu yaz rastgeleceğiniz 

merakla şeylerin, kolleksiyonunu 

yapınız: Ot, çiçek, taş, yaprak, 

tohum vesaire gibi. Bunların her

birjnin üzerine isimlerini Jıazar

smız. 

2 - Bu yaz gördüğünüz ve 

yaptığınız şeyleri bir deftere 

yazıp bir hatıra defteri tutunuz. 

Mesela örümcek, çekirge, karın

ca, kuş hakkında on şey yazınız. 

3 - Deniz kenarında iseniz 

sahilde yaşıyan deniz hayvanları

n:n hayatmı takip edip bunlar 

hakkındaki gördi!klerinizi bir 

deftere yazınız. 

4 - Bazı bahçe tecrübeleri 

yapınız: 

1 - Bahçenin bir köşesine 

tohum ekiniz. Üzerine kağıt ka· 

payınlz. Bakalım tohumlar büyü

yecek mi? 

2 - Gece bahçede oturdu

ğunuz zaman lambanın etrafında 

kaç türlü böcek bulunur. 

3 - Çiçek büyümesini günü-

gününe takip edip defterinize 

kaydediniz. 

4 - Dört yerde tohum eki
niz: Bir tanesini aydınlık, bir 
tanesiui karanlık, bir tanesini yaı 

toprağa, bir tanesini kuru toprağa 

gömünüz. Sonra bunların ayn 
ayrı büyüyüşlerini kaydediniz. 

5 - Etrafınızda olan şeyleri 

kaydediniz. Mesela evinizin ci· 
varında harman vardır, yahut 

yeni bir bina yapılmaktadır. Ya

hut bir balıkçı vardır. Bunları 

telkik ediniz. Hergün gördükle
rinizi yazınız. 

6 - Bir sual kutusu bulunuz. 

Aklınıza gelen sualleri buraya 

atımz. Sonra akşam hUyükJerİ· 

nize sorunuz. Aldığınız cevapları 

deftere yazınız. 

7 - Evin bazı ufak tefek 

hesaplarmı siz tutunuz: Mesc:hi 
bakkalın hesabıQı .... 

••• J ~ , 1 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Tavşan 
mada 

Kapana 
Ç kabi 

Tutul-
M·? ı . • 

ır 
Bu resimde 

üç tane tavşnn 
gôrilyorsunuz. (3 u 
tavşanları ka p:t
mı tutturmadan 
çıkarıp kaçır·

mak lazım. Bi-
zım tavşanlar 

b:rçol< yoHarı 
denedi. Fakat 
bir türlü yolunu 
bulamadı. Ka· 
pana tutulmak· 
tan korktuğu 

iç.in içerde kal· 
d ·lar. Şimdi siz 
on lan kapana 
tutturmadan sağ· 
da'1 aşağıdaki 

köşeden dışarı 

çıkaracal.::sı n ı z. 
Takip e cfüecek 
yolu boyah bir 
kalemle ç1ze
ceksiniz. Sonra 

resmi kesip bize 
göndereceksiniz. 

Yolu doğru bulanlardan 100 kişiye güzel hediyeler verilecekti!'. 
- ....... ------~- -Ev içinde Ve Ev Dış nda Çocuklara 

Oyun Ve Eğlenceler 

iki Meçhul Rakamı Bulmak 
Arkadaşlarımzdan birine üç 

adetli bir rakam yazmasını söy
leyiniz. Bu rakamları altüst edi· 

niz. Sonra bu rakamların iki en 

küçüğünü en büyüğünden tar• 
hett!riniz. 

Kalan hAsılı tarhın ilk raka
mını bir kAğıda yazdmmz. Bu 

rakamı size verirse, öteki iki 

rakamı da bulabilirsiniz. 

Bu oyun bir hesap kaidesine 

tevfikan yapılabilir. F arzedelim 

ki arkadaşınızın yazdığı üç adetli 

rakam 623 tür. Bunu tersine çe· 

virince 326 olur. 

Bu rakamı 623 ten çıkarınız : 

297 kalır. Size ilk rakamı verince 

(2) yi vermiş olur. Birinci rakam 

2 olursa sonuncu rakamın 7 ve 

orta rakamm 9 olduğu anlaşılır. 

Bundaki sır şundan ibarettir. 
Size verilen ilk rakam son 

rakamla birleşince dokuz yeku
nu çıkmalıdır. Eğer size verilen 

ilk rakam dokuz ise, o vakit 

tutulan rakamın 99 olduğu an-
Jaşllır. o ı 

• 
Rakamlarla Yapılabilecek 

Bir ll<i Oyun 
Bu sahifede size bir iki oyun 

gösteriyoruz. Rakamların kendi· 
lerine mahsus kerametleri vardır. 
Bu kerametler vasıtasile karşımız· 
dakini hayrete düşürecek oyunlar 
yapabiliriz. 

Akılda Tutulan bir Numarayı 
Bulmak 

Meseli arkadaşlarınızdan hl· 
rine akhndan bir, iki, üç gibi bir 
numara tutmasmı söylersiniz. Ona 
bu numarayı kiğıda yazmasını 
söyleyiniz. Sonra kağıt il.zerinde 

bu ameliyeyi yapmasınız isteyiniz ı 
Bu numarayı iki ile darp 

ediniz. Hasili darba beş Havo 
ediniz. Bu yekunu beşle zarbe
diniz. Son yekuna üç ilAve edi
niz. Şimdi bulduğunuz yekônu 
bana söyleyiniz. Bu yeküna ba-
karak siz arkadaşınızın ilk ak· 
hndan tuttuğu rakamı bulabi
lirsiniz. 

Bakımz bunu nasıl yapacaksı
nız? Bu son yek undan ( 150) ade· 
dini çıkarınız. Kalan hasılı tarhın 

sonunda iki tane 3 rakam1 var
dır. Bu rakamları saymayınız. 

Kalan yekundan bir adedini çı
karmaz. O vakit kalacak rakam 
arkadaşınızın aklında tuttuğu 
rakamdır. 

Bunu bir misal ile izah ede
lim. Farzedelim ki arkadaşınızm 

tutluğu rakam ( 14 ) tiir. Şimdi 

yukarda gösterilen ameliyeyi ta~ 

kip ediniz. lki kere 14, 
28 eder. Beş ilave ediniz 
33, beş defa 33, l 165) yapar. 
Buna üç ilave ediniz 168, on 
defa 168, 16~0 eder, 1680 ve 
üç t68J yapar. Demek ki bize 
arkadaşımızın vereceği son yekun 
t683 tür. 

Şimdi bu yekundan 150 çıka
rmız. 1533 kalır. Sonda iki 3 
rak&tmlc1rını hazfediniz, 15 kalır. 
On beşten bir çıkarın z, 14 kalır . 

: ay o.zim bi· 1 
aildcti aşır.yorlar. l 

Dar ulan ... 
1 

Eyvah 
dlk ı ... 

kaçır· l Uısikleti buiduk anı· 
ı ma. •• 1 

Şunu bir yakalayayım 
<la görsün ... 

Atı c.ılan Üskü,ıarı geçti, 
onun hala haberi yok. 

Arkadaşınızııı tuttuğu numara da 
14 tür. 



Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

s p o R 
•• Gaııetcmiıı ı;imden aonra ... rt•m~o •• eumar· 

teal giinleri olmak üz.ere h11ftada iki apor uyf.aın 
ra pedecektlr. 

Perte•b• rünkil apor aayfaaıada dllnya ap« 
hareketi erini, lllemlekot apor tıldlaelerl•l 

olnıyacakaınıı;. 

Cunıarteai aayfaaında· Cuma rünkl maçlan• 
tafsillhnı bulacakıını:ı. 

Rasing Oyuncularile Mülikatj Amerikalılar Alman Ko-

F E E k-;-KI b.. ·· -B-• • • 1 şucusundan Korkuyor 
ransanın n s ı u unun ırıncı -. 
Takımını yarın Sahada Göreceg"" iz Olimpiyatta ~ür'at Koşularını Kap

tırmamak için Tedbirler Aldılar 
Merkez Muhacim Mevkiinde Oynıyacak 

Rasing birinci takım oyuncular-mm krokllerı 

Fransanın en zengin ve en herhalde oyunu kazanmak isti- j mütehassis olduğunu ilAve etti. 
eski Kliiplerinden biri olan Ra- yoruz. " Kafile reisinden de yarınki 
ıing klUbün futbol takımı dün Bu umumi görüşmeden sonra maç hakkında kanaatini sorduk. 
ıehrimize gelmiştir. Fransız fut- Vehaba yaklaştık. Vehap uzun O da oyuncular gibi Tlirk fut· 
bolcülerini Sirkeci istasyonunda müddetten beri cUda düştüğü bolü hakkmda hakiki bir 
karşılıyan muharririmiz kendile- vatan toprağına ayak basan b:r kanaati olmadığını ve yarın-
rile uzun uzadıya görüşmüştür. insanın hazin dalgınlığı içinde ki oyundan sonra fikrini bildire-
Bu temasın en mühim tarafı bir sevincını bile gösteremiyecek ceğini söyledikten sonra şu 
Türk oyuncusunun bu takımda kadar müteheyyiç oturuyordu. cümleleri ilave etti: 
bulunuşudur. fzmirden Avrupaya Vehap bizbı oyunu iyi tanır. Bizim lisanı en güzel konu .. 
giden Vehabı Fransızlar Rasing Onların oyun sistemlerini de şan bir gençlikle oynıyacağrz. Ben 
Klübe aldılar. O gündenberi yanlarında oynamak itibarile Adeta bu maça bir hususi maç 
Fransada çok güzel oyunlarile pek eyi bilir. Bunun için yarın- diyeceğim geliyor. Sanki bizim 
nazarı dikkati celbeden Vehap ta ki oyun hakkında kanaati daha takımlar çarpışıyormuş gibi .• Hem 
dün gelen takımla beraber kıymetJidir. bu spordur. Neticelerin pek 
gelmiştir. h 

Sirkeci garma çıkan oyuncu- Vehap bize arkadaşlarının e emmiyeti yoktur. Eğer bir 
)ar içinde evvela gözilmUz bizim oyunu hakkında biraz malumat milli maç olsaydı, o zaman his-

t Verdı.kten sonra yarınkı' o"·un simide hareket edebilirdik. Biz-
çok iyi tanıdığımız zmirli Vebaba J 

takıldı. Vehap bir senelik Paris- hakkında ümitvnr olduğunu aöy- de de milU maçlar hakkında pek 
teki bayatı esnasında hiç farket- !edikten sonra: Herşey hakeme mutaassıp olanlar vardır. Onlara 
rnemiş gibidir. Bu değişmemek bağlıdır. dedi ve sonra fikrini da hak veririm. Fakat yarınki 
Vehabın aıkletine aittir. Bili- ıöyle hulasa etti: maç bu mahiyette bir milsabaka 

Misafir Fransız takımı 
hare görüştüğümüz Fransız fut
bolcülerinden öğrendiğimize göre 
Vehap Pariste oynadığı birkaç 
oyunla çok nazarı dikkati 
celbetmiye muvaffak olmuştur. 
Vehabın Pariste takdir edildiğini 
çok açık konuşan ve tam bir 
sporcu gibi hareket eden Fransız 
fiitboJcüleri de miittehiden tasdik 
etmektedirler. 

Gelen Fransız takımının beş 
oyuııcusu Fransız Miili takımının 
elemanlarındandır. Bilhassa kale
cisi T assiu Fransız milli takımının 
yeri doldurulamıyacak azalarından 
biridir. Muavinlerden Şarvat ta 
kalecileri kadar şöhret bulmuı 
bir beynelmileldir. 

Fransızlarla görüşHiğlimüz za
man ili< sualimiz cuma gµnkü 
oyun hakkında ne diişündüklerini 
sormak oldu. Kcpsi de ayni tarz
da mukabele ettiler: 

'
1TUrkiyeye hiçhir Fransız ta

kum gelmediği için Tilrk futbolü 
hakkmda m:ılf1malımız yoktur. 
Bu itibarla yarınki oyun hakkın
da birşey söyliycmeyiz. 

''Fakat biz bir ı.porcu sıf alile 

alrkecl istasyonunda 
Fransızlarm ba21 hUcumlan 

çok seridir. Bu itibarla hakemin 
ofsayt vesair oyun nizamatını 
çok iyi kavramış olması icap 
eder. Eğer hakem bitaraf ve iyi 
gören bir zat olursa, yarınki 

oyunu misafirlerin kazanması 
muhtemeldir dedi. Ondan sonra 
oyunu tamamile unutarak, va
tan toprağına ilk defa olarak 
ayak bastığı dakikada)<İ heycam
nı anlattı. Parisin pahalı bir yer 
olduğunu söyledi. Netice itibarile 
Pariste bütün zevklerile yaşıya
bilınek için çok para lazım oldu
ğunda karar kıldı. 

Vehaptan sonra kafile reısı 
ile görüştük. Kafile reisi fev
kalfıde kibar tavırlı ve hiç aza
meti olmıyan orta yaşlı biridir. 

Bııe evveli lstanbulda bulun
duğu dakikadan itibaren hiç ya
dırgamadığını, hlltlin te~adüf et .. 
tiği Tiirk ıporcularmın Fransız 
lisanını ana lisanı gibi düı.gün 
konuştukları için yabancılığını 
kat'iyen hissetmedif{ini söyledi. 
Gösterilen hüsnü kabulden çok 

değildir. Herhalde kazanmak 
üzere oynıyacağız. 

Kafile reisinden yarınki maça 
çıkacak takımın kadrosunu da 
sorduk. Kafile reisi bu noktayı 
da hiç gizlemeden söyledi ve 
takım kadrosunu tamamen say
madan gülerek ilAve etti: 

- Merak etmeyin yarın sizin 
Vehap ta oynayacak. Takım kad .. 
romuz gelirken Zagrepte oy
nadığımız tekilde çıkacaktır. 
Hücum hattımız ve mlldafaamız 
kuvvetlidir. V akıl gelirken uğra-

dığımız yerlerde bir kere kazandık, 
iki kere kaybettik. Fakat taraf-
girane söylemiyorum. Balkanlarda 
aldığımız neticeler kati' en bizim 
takımın kudreti ve kuvveti ile 
mUtenasip olmayan ncticelerdi .• 
Y armki oyundan sonra sizinle 
Türk futbolü hakkında daha et
raflı kouuşab;leceğimi ümit edi
yorum. 

işte yarın azalarının ekserisi 
çok temiz sporculardan olan 
böyle bir takımla Taksim stac!
yomunda Fenerbahçe ilk maçı 
oynıyacaktır. 

İzmir de 
Altay Klübünden istif al ar 

Tevali Ediyor 
h:mir gazetelerinde okuduğu

muza göre, İzmirin meşhur Altny 
takımında son günlerde istifalar 
biribirini takip etmektedir. 

1ki gün ev\•el birinci ve ikinci 
takım oyuncularından birçoğu 
klüpten ayrıldıklarını gaıetelerle 

ilan etmişlerdir. 
Birinci takımdan · Doğan, 

Şükrü Beyler bu ınc ·· ndadır. 
l <inci takım ovuncularmdrın İ!ilİfa 
edenler pek ç~ktur. Klübün idare 
reisinin de ayrılacağı rivayet 
edilmektedir. 

Amerlkahları kufkulandırr.r. 

Geçende Alman atletleri Los 
Ancelos Olimpiyatlarına hazırla
nırken Alman yUz metrecisi ]o
nat yUz metre dünya rekorunu 
kırdı. Bu haber Amerikaya akse-
der etmez Amerjkalıları müthiş 
bir telat aldı. Amerikan Olimpi
yat komitesi, Avrupada yapılan 
ıon dereceleri nazarı dikkate 

Kadınlar 
Arasında 
Birincilik 

Cirit atma idmanları 1apan 
Alman kadan f&mpiyonu 
Amerikalı erkek atletlerin 

harikulfıde hazırlıklarına muka
bil Alman kadın atletleri fev· 
kalade gayret göstermektedirler. 

Anıeı-iknn kızları atletizmi 
sevmekle beı aber Alman kndm
Jarı kadar ai!eth.me ehemmiyet 
vcrrne111cklcdirlcr. 

Alınan kadınları Amerikan 
erkeklerinin çok çalıştıkkrı :ıtle
tizmde hcrgtin bir parça daha 
ilerliyorlar. 

Geçende Almanların kadın 
disk şampiyonu dünya rdcoru~u 
iki metre fazla almak smctııe 
kırmıştı. 

Almanyadan yeni g~cn te~ 
graflnra naı.aran Almanyanın ka· 
dm cirit şampiyonu <la cirit 
al mak rekoruna yaklaşmışlır. 

Alman yUz metrecisi Jomu 
alarak hareket edilmesini antre· 
nörlerine bildirmiştir. 

Amerika atletlerinin soiı ha· 
hazırlıklarına nezaret eden anh"e
n6rler de Avrupadaki son dere· 
cef eri na zan dikkate alarak baıı 

milhim kararlar vermişlerdir. By 
mühim kararlar meyanında sur'aü 
koşuları ~için Amerikayı temsil 
edecek atletlere nihai dtreceler 
tayin olunmuştur. Bu derecel~T 
şayanı hayret nisbetlerde tayin 
olunmuştur. 

Meseli yUz metreciler içirı 

ıon bir ıeçme daha yapılırken 
Amerikan atletlerine bu mesafe .. 
yi Alman derecesinde almaları 

söylenmiştir. Ayrıca Alman 
Jonath'ın son yaptığı dereceye 
çok yaklaşmıyan atletlerin olim· 
piyatta Amerikayı temsil edemi
yecekleri bildirilmiştir. 

Amerikayı olimpiyatlar da tem
sil edecek şampiyonlar için tayin 
edilen nihai derecelerin ismine 
standart tabir edilmiştir. Bu 
standart derecelerin ekserisi dün-
ya rekorlarınıı muadildir. Daha 
ıon hazırlıklar esnasında dünyıa 
rekorlarına yaklaşan yüzlerce at
letin bir ay zarfmda forma gir
dikleri zamanki vaziyetleri haki .. 
katen müthiş olacaktır. 

Nitekim nihai dereceler mec-
buriyeti konalıdanberi Amerika~ 
atletlerinin birçoğu yeni yeni 
dünya rekorları tespit etmişlerdir. 
Bu meyanda daha bir ay evvel 
Almanın yUz metrede yaptığı 
haYilculade dereceyi iki kişi geç .. 
mişti,·. 

Halbuki Alman koşucusunull 
tesis ettiği 100 metre dun)'• 
rekorunun kimse tarafından kırı .. 
larnıyacağı hakkmda umumi bit 
kanaat vardı. Amerikalılar bU 
olimpiyatlarda ıJİrincilikleri ver· 
memek için ellerinden gelen h~r 
türlü fedakarlıktan çekinınemt:i< .. 
tedir. 

Loa Aııcclos müsabakaların• 
seçilen atlet!er takım halin d• 
şi·r. :' idcn Lo5 Ancelosta yapıl~~ 
Olimoiyat köyiine yerleştirilrnlf 
leı cii;. Bu hdbiı c de çocuklar~" 
erı kiiçiil\ bir jı. lim tHİrjne ur 
rcıın~mah rı için l• •rt"ııısUl CJlur.rnllf 
hl'. Gorulüyor l~i bu sureti .:. bl' 
:ıırlanan kavim ~tın) a birincili~)~ 
rinin ~irudideıı itılibi ın .. ' tınıı 
giı miştir. 
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r .... • .. Son Posta., Holivutta hususi muhabiri "Son Pca'a., haftada iki defa sinema 

sayıfuı yapar. Bu .ayfalarda dünyanm 

en yeni sinema haberleri, artistlerin 

hayalı ve sinema alemindeki sanat SiNEMA bulunan yegaM Türk gazetesidir. Ho. 

Jiyut muhabirimiz. her hafta !:.ize mektup 

fÖnderir Ye ainem<\ ile minin içyÜ~Ün j 

cereyanlarından bahsedilir. anlatır. 

Greta Garbo 
Tiyatroya Geçmesi İçin 

Bir Teklif Aldı 

l Yıldızların Plij Modaları 1 Glorya Suvan'\on 
!Kendi K~m;anyasımn ilk 

Alman kadın muharrirle-
rinden birisi ( Büyük Otel ) iı· 
minde bir eser yazmış, bu eser 
çok beğeoilmişHr. Şöhreti Ame· 
rikaya kadar yayılan bu roman 
şimdi filme alınmakta ve baı 
rolü bizıat Greta Garbo çevir
mektedir. Filimde Gretadan baş
ka diğer meşhur yıldızlar da rol 
almışbr. 

Fakat iki sene evvel ( Ka-
merde Bir Kadın) filmini çeviren 
meşhur İsveç artistlerinden Koııta 
Ekman şimdi bu eseri tiyatro 
sahnesinde oynamıya karar ver
miştir. Kosta tiyatroda kadın 
rolünü yapacak bir yıldız 
aramaktadır. Kendisine birçok 
isimler teklif edilmiş , fakat 
Kosta bunların hiçbirini kabul 
etmemiş ve nihayet Greta Gar
boya müracaat etmiştir. Greta 
bu teklifi lcabul ederse Avrupa
ya gelecek ve sahneye çıkacak
tır. Fakat henüz bir cevap ver
memiştir. Eğer Garbo sinemadan 
ayrılıp tiyatroya geçmeyi kabul 
ederse bu hadise büyük dediko
dular uyandıracaktır. 

Yeni Bir Rus Filmi 

.... f ?! 1 

' . 
.~ 

l 
t 

\ 
~ 

·
1 
1 Filmini Çeviriyor 

Paris ( Hususi ) - Glorya 
Suvansonun ötedenberi emeli bir 
filim kumpanyası sahibi olmaktı. 
Glorya nihayet emeline nail ol
du ve şimdi " Glorya Suvanson 

~ 
.. 

~ 

~ 

Brittiş Produkıin,, namı altında vü· 
cude getirdiği filim kumpanyasanın 
başına direktör sıfatile geçmiş, 
her iti bizzat kendi idare etmiye 
başlamıştır. 

Şimdi Nis ıehrinde bulunan 
Glorya Suvanson ve kumpanyası 
Fransızca sesli bir filim çevirmek 
için hazırlanmaktadır. Bu filmin 
bir kısmı Paris civarındaki Bu-
lonya ormanlarında, diğer mühim 
kısmı da Londrada çevrilecek ve 

eylfılde ikmal edilerek Londra 
ıinemalarmda gösteı ilmiye baş-

lanacaktır. Bu filmin baş rolünü 
Glorya Suvansonun kocası Mister 
Farmer ifa edecektir. 

Yasak Edilen Filim 
Macaristan sansöril, "Hurriyet 

Bize Aittir ,, ismindeki Fransızca 
bir filmin gösterilmesini menıet
miştir. 

Olga Baklanova Ve Jon Gitbert 
Holivut (Hususi) - Jon Gil

bert tarafmdan yeni çevrilmekte 

Moskcvadaki (Belgoskin) filim 
fabrikası "Varşova,, isminde bir 
fiJim çevirmiye başlamıştır. Filmin 
mevzuu 1920 senesinde vukubu
lan Rus-Lehistan muharebesidir. 
Filim muharebenin cereyan ettiği 
Kiyef civarlarında çevrilmektedir. 

'Bugünkü sayfamızda bu seneki plAj ve deniz modalarının canlı modellerini göıteriyoruz: Sol 
tarafta gördüğünüz iki yıldız birkaç gün evvel Fransada yapılan mayyo müsabakasında bUyOk mükAfat 
kazanmttlardır. Soldaki artist, Fransız yıldızJarından Musyadır ve birinciliği almıştır. Yamndaki ikinci
liği alan Jenni Lüksöydtlr. Ortada meşhur Amerikan yıldızı Maç Evansı görüyorsunuz. Bu güzel kız 
yeni yaptırdığı kanoyu hu kıyafetle idare ediyor. Sağdaki yıldızlar da meşhur Fransı.z yıl!hzlarından 
Florel ve Elyan dö Krödür. 

olan bir filimde baş rolü Olga 
Baklanova ifa etmektedir. 

Yeni Bir Film 
Meşhur rejisörlerden Serj dö 

Polingi, Malta adasmda çevrile
cek bir film için artist angaje 
etmek Uzere Paris gitmiştir. 

Norma Şerer Plijda 

Mavi gözlü, şıklık, xerafet daha bilmem neler kıraliçesi Norma 
Şerer Holivutta yeni bir filim çevirmektedir. Burada gördüğünüz yeni 
r esmi y~ :ı i çedrmckte olduğn filmden bir sahnedir. Güzel kız, filmin 
en g itze l parçalarını bitirmek üzeredir. Bu iş hittikten so,ıra Holivul· 
tan tası tarağı toplayıp doğru pl~jlnra gidecek. eğlenceli ve zevkli 
bir yaz hayatı silreceklir .. Norma, bu sene -plaj için çok güzel kıya
fetler hazırlamıştır. 

Şarlonun 
Eski Karısı 
Filim Çevirecek 

Eski yıldızlardan Lita Grey 
senelerce evvel komik Şarlo ile 
sevişmiş, daha doğrusu biribirle· 
rini sevmişler ve evlenmişlerdi. 
Fakat aradan bir müddet geç· 
tikten sonra sevgililer arasına 
kara kedi girdi, bir gürültüdür 

baıladı. Nihayet güzel Lita mah
kemeye giClerek talik davası 
açtı. 

Mabkomo Şarloyu kabahatli 
buldu, hem boşanma kararı verdi, 

hem de Şarloyu binlerce lira 
tazminat vermiye mahküm etti. 

Aradan geçen uzun müddet zar• 
fıda Litadan hiçbir haber çıkma• 

mıştı. Fakat şimdi öğreniyoruz ki 
Şarlonun eski karısı tekrar sine-

ma hayatına avdet etmek Uze
redir. Hem de bu sefer çocukları 
da filim çevirecektir. 

Litamn Şarlodan iki çocuğu 
vardır. Birisi 6 yaşındadır ve 

iımi Çarlidir. Diğeri de yedi ya

ımda Sidneydir. Lito çocuklarile 
birlikte Foks kumpanyasına an
gaje olmuş ve Uç senelik bir mu
kavele imzalamıştır. Çocuklar 

ıimcr ~e Avrupada büyük 
annt anındadır. Yak:nda 
Ameı. gideceklerdir. 

Sinemalarda Sigara Meselesi 
Belçikada birçok meb'uslar 

Meb'usan meclisine bir takrir ve· 
rerek sinemalarda sigara içmek 
rnemnuiyetinin kaJdrnlmasmı ta· 
lep etmişlerdir. 

l Lokantada Doğan Yıldız 
1 

Burada gördüğünüz yakışıklı delikanlının ismi Hanrj Sabındı.· • 
Bu güzel çocuk daha pek gençtir ve Holivuhm en yeni artistleri 
arasındadır. Genç Hanri bir zamanlar lokantalarda bulq~kçılık gibi 
işler yapıyordu. Fakat spora çok mernkh olciıı~;.ı için hergUn idıı11n' 
yapiyordu. Bir gün bir deniz yarışında hiria cı: k ! : a.! .rndı. İ~te ~,üı.J 
Hanri bu muvaffakiyelt~n sonra derhal sin eıırn kump~ny•ılunnaı. 7.ctıııiıı 
tekliflerile karşı!ftştı. Şimdi le ü~tündc tululan bir yıUı:ı<h". 
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Yaz Modasına Ait Muhtelif Moda Nümuneleri 

Her Çocuk Annesi Neler Bilmelidir? 
-il -

Yaz Günlerinde Çocuğa 
Ne Gıda Vermelidir? 

----~· 
Yaz Haşarat 
Yen: ekleri Isırıklarına 

Havalar 111nınca çocuiun işti
lauı kesilir. Yemek yememiye, 
yediğini de bin nazla yemeğe 
başlar. 

Çocuğun bu hareketi anneyi 

Çocukları, yazın en ziyade 
rahataaz eden haşarata kar
fi korumak için evde bul~ 

, durulmuı llzım gelen basit illçlar 
vardır. 

IUer. Anne yavrusunun zayaflıya
catmı dOflhıerek üzülür. 

Her anne çocuğunu yazın ha-
fif gıda ile nasıl besliyeceğini 

bilmek mecburiyetindedir. Bu 
çocuğa &yle gıda verilecektir 
ki, hem midesini bozmasın, ağır 
olmasm, hem de onu beslesin. 

Meseli yazıa hafif kaynahl
mıı bir yumurta, ekmek, tere
yağ, muhtelif cins yeşil salata, 
kışın yenilen bir pirzoladan daha 
kuvvetli bir gıdadır. Bilhassa 
yazan çocuk et yiyemiyeceği için, 
bu gıda ona çok faydalıdır. 

Çok et yiyen çocuğun kam 
bozuk olur. Bu çocuk ekseriyetle 
bq ağrısından, hazımsızlıktan 
tiklyet eder. 

Bahk etten daha iyidir. Muh- ' 
telif şekillerde J apıhrsa çocuk l 
balığı ete tercih eder. Havalar 
ısmmıya başlar başlamaz yemek· 
leri de değiıtirmiye itina etmeli
dir. Yazın hararet yapan yemek
lerden çekinmelidir. Bu sebeple 
etli yemekleri mümkün Qlduğu 
kad ı r azaltmahdır. 

Çocuklara en ziyade verile• 
cek şeyler meyvall tatlılardır. 

Çocuk arzusu ile yemiyorsa 
zorlamayınız. Barakınız yiyebil· 
diti kadar yesin. 

Sonra gOndüz hararetini tes· 
kin için su istediği zaman Jiıno-
tı"'... "urup filin verin. Dondur-
ı 

Me.ell haşarattan biri çocup 
ısırdığı zaman, ısınlan yere, a. 
gara külünü ıslatıp hamur halin
<.e süriinUz. Bu hamur derhal ai· 
rıyı keser ve ısırığı giderir. 

Eğer çocuğun dudaj'mdan ve
ya boğazından ııırmıpa, o tak
dirde doktor gelinciye kadar, ço
cuğa biraz soğan suyu içirme
lidir. 

Çocuk rahatsızsa yemek ver
meyın, limonata içirio. Akşam 

hafif bir müshil verin, fakat 
midesi temizlenmedikçe yemek 
vermeyin. 

Sıcak havalarda çocuğa pa· 
tates yerine pillv ve makarna 
verınaz: Pirinç ve makama ile 
yapılacak muhtelif yemekler, ço
cuklar için. hem hafif, hem gıdah 
olur. 

* Bazı çocuklar sıcak havalar-
dan müteessir olur. Bazılarmm 

güneş başlarma vurur. Ço
cuğunuzun başı ağrıdığı zaman 
bir parça sirke ıçme biraz 
kolonya dökünüz. Başmı bu
nunla ovunuz. Oerhal serinlik ve 
hafiflik duyduğunu göreceksiniz. 

* Kır gezintisine çocukla bera-
ber gittiğiniz zaman, çantanıza 

bir sünger ve bir cep tarağı koy
mayı onutmaymız. 

Sinema 
Artistlerinin 
Deniz Mayoları 

Halep Çıbanı 
Tedavi 
Edilebilir Mi? 

F. S. rümuzlu bir genç kız 
bana bir arkadaşının derdini ya
zıyor: Bu kızcağız vaktile cenup 
vilayetlerinde bulunmuş ve ha-
lep çıbana denilen çıbanı 
çıkarmış. Şimdi niıanlanmıt
Fakat içinde azap varmıt- Ya 
evlendikten sonra bu yilzden ko
cası onu ~eveme7.Se imif. Onun 
için benden bunun tedavi Ye izalesi 

Her Ev Kadını Neler Bilmelidir 

Kır Gezintisine Giderken 
Nasıl Hazırlanmalıdır 

• 
Sandviç 
Yapınız 

!Parmak 
Kirleri 

Kır gezintisinin eğlenceli ge
çebilmesi için yapdacak hazırlığa 
hatlıdır. Eyi bir ev kadını, bir 
im rezintiainde aranılacak pyleri 
bilir ve ona göre tertibat •hr. 

Meyva, soğan veyahut aebz .. 
den kirlenen parmaklarınw te
mizlemek için ekmek içini sirkeye 
batırınız ve onunla siliniz. Sonra 
sıcak su ile yıkayınız. 

Eski aile kadınlan kır ıezin
tllerl için dolmalar, köfteler, ba
relder hazırlarlardı. Bugln buna Beyaz 
keseler pek mllaaade etmiyor. 
Zaten b6yle ağır yemekleri bu
rlhı mideler de pek kaldırmıyor. 
Bunlann yerine muhtelif aando-

Emaye Takımlar 

viçler yapmayı tercih ediniz. 
Sandoviç için ekmeğin biraz 

bayatını tercih ediniz. Kabukla
nm kesiniz. Sonra keskin bir 
bıçakla yalnız içini ince ince ke
siniz. Ekmeklerin arasana muhtelif 
,eyler koyabilirsiniz. Meseli yu
murta içini ezip içine biraz pey
nir, maydanoz falan kor Ye iyice 
ezerıiniz. 

Yahut yalnız peynir koyabi
liniaiz. Yahut domatesli yumurta 
ile aandoviç yapabilirsiniz. Huli
aa aandoviçe konacak şey sizin 
zevkinize ve mebaretinize bağlı 
bir feydir. 

Sonra soğuk et, soğuk tavuk, 
salata kırda pek güzel yenir. 

mllmkün olup olmadığını soruyor
lar. Benim bildiğime göre bu çı-
banın izalesi mllmkün değildir. 
Çtınki ciltte tahribat yapmııtar. 

Fakat bundan dolayı genç 
kızın endifeye düşmesine de 
mana Yeremiyorum. ÇünkD sevda 
ve zaman bu kabil kusurlan ör
ter. Çirkin bir dostumuzun zaman l 
ile çirkinliiini bile görmez olu
ruz. Evlendikten aonra erkeğin 
bunu görmiyecetf muhakkakhr. 

Beyaz emaye karyola veya 
diğer efYayı temizlemek için, au 
içine biraz karbonat atip kayna
bmz. Soğuduktan sonra, eski bir 
fanill bezini suya batırarak onun
la euayı siliniz. .. 
Çalıyı 
Cıkartmak için 

Etinize çalı battığı zaman, 
elle çıkaramıyacak kadar derine 
gitmiıse, orasını sıcak aıitborikle 
ovunuz. Üzerine yağ ıllrllnllz ve 
ipek veya yün kumaı kapayimz. 
Birkaç saat böylece bırakımz. 
Sonra bezi kaldırdığınız zamaa 
çalanın çıktığını göreceluiniz. 

~ 

Eski çantaları 
Temizlenıek için 

Kır gezintilerine giderken ya· 
mnıza alacağınız el çantalarını 
temizlemek için, Uzerini sıcak su 
ile iyice yıkaymız. Sonra açık 
havada kurutun. İyice kuruduk· 
tan sonra ne renkte ise, o renk 
cila\ ile parlatan ve sonunda eski 
bir ipek mendil veya kumqla 
cila'atın, yepyeai olur. 

•. ,_ ···-



Efendim 

Afıkan bezmlne arhk 
Ben de mihmanım efendim 

Bu lfln kurduna çattık 

Gitti dermanım efendim 

Dedikodu 
Havva dünyada tek bir 

kadın mıydı?. 

- Evetf. 
- Başka hiçbir kadın yok 

muydu? .• 
- Hayır .. 
- Peki amma kiminle dedi-

kodu yapıyordu. 

Bedava 
Doktor yarım saat muayene· 

den sonra hastaya: 
- Beyefendi, ben hiçbir ra· 

babızlık göremedim, si?. neden 
mustaripsiniz. 

- Hiçbir şeyden doktor, 
bu.Un bedava muayene ' ıinfınüz 
oldufunu haber aldım da, eğer 
bir hastalığım varsa diye geldim. 

Terbiyesizlik 
lki küçülthanım konu lular .. 

Tramvayda yanımda öyl0 
kaba, terbiyesiz bir adam vardı 
kil.. 

- Ne oldu, sana laf mı attı? .. 
- Ne gezer başını çevirip 

bir defa bile bakmadı! 

Sayflyenln zevkini sürenle 
acısım ç~ken yanyana 

imtihanda 
Muallim imtihanda talebeye: 

- Söyle bak ı , bin üç yliz 
yirmi dörtte mühim bir hadise 
oldu nedir? 

- 1 ······· 
- l.>ikkat et bin üç yüz. } ır· 

mı dörtte ne olmuştu? 
- Buldum efendim, doksan 

üç muharebesi! 

Geç Kahmş 
Naciye liaıııınııı zevci Süley· 

man B. ölmüştü.. Eı-tesi giinli 
taziyeye gelenler arasında Sü
leyman Beyin arkadaşlarından 
Nusrat Bey de vardı. Nusrat B. 
genç dul ile yalnız kalmıştı. 

- Naciye Hamın, dedi. Sizi 
pek çok stverdinı, artık evlen· 
mememiz için hiçbir sebep kal
madı. 

- Bunu bana bu zamanda 
mı söyliyeccktiniz? 

Ne yapayım çok seviyo· 
rum .. 

İnanmanı, kocam 
yirmi dör t saat oldu. Bu 
:tamanda bana bunu ih.,as 
niz icap etmez miydi! 

Efendim 
Uçuyor poyroz yelinde 

Benim lz'amm efendim 

Nabedit olmuş elinde · 
Dolu cUzdfin1m efendim 

öleli 
kadar 
etme· 

Eski Keman 
Supfıi Bey kızını evlendi· 

tiyordu.. Düğüne bir caı 

getircii .. Kemancı b:r aralık 
l'alnrz ba~na çafacaktı. Sup· 
hi Beye elindeki kem n ı 

göstererek: 

- Beyefendi, dedi, ~u 
kemanı görüyor musunuz? 
Tam yüz eJJı sencJ ı ktir. 

Suplıı B. gülüm!fcdi : 

- Aldırma nzizjm, m isa· 
firlcrim pek aıı !ayış' ı değil-

d irler .. S~n söyle nezsen on
lar Lu kusurun farkına bile 
varma zlar. 

Doğru Cevap 
Muallim sorar: 

- Bir kırdasınız. B"ş.nızı 
kaldırıp yukarı baktığm1• 

zaman neyi görürsünüz? 
- Gökyüzünü .. 

- Aferin, ya yağmur ya-
ğıyorsn? 

- ~enısiy~mil. 

LO ;'alı L. 
Arkadnşım Suplıi ile-

herdber bir gazinoda olurıı
l ordul:.. Gozinonuıı öniin· 
den çok şık b '.r Hanım 
geçtı. Giizel tu\ alet yap• 
mıştı, dudakları, kirpikleri, 
saçları b iribirine uygun 
renk'crle boyanmıştı.. Sup· 
hiyc gösterdi ın : 

- Nasıl buldun? .• 
Suphi ne demek istediğimi 

anlamamı'J gibi bnşını sall dı .• 
- Ne bileyim azizim, 

bir r essama sorsaydın dalıa 
İ) i olurdu, ben yağlı boya 
resimden hiç anlamam 1.. 

Arapm1ş !.. 
- Evlendiğim günd~n· 

beri hayat benim için bir 
zından kadar karanlık oldu. 

Karınla iyi geçin em i· 
yor musun? .• 

- Bilakis, gayet iyi ge· 
çiniyoruz. 

-- Peki hayatından zın
dan kadar karanlık diye 
şikayetine sebep ne? 

- Ne olacak karım kuı
auni artıp13 ! .. 

• 
ZAH 

Adres 

Hatıra 
- Tabakama o kadar ncı· 

yorum ki, ö .en karımın bir 
habra&:t} dı. 

- Ne oldu? 
- Pnrasu ka!dığım bir 

gün sattım. 
- Gördün ya, ne büyük 

hata letmişsin? insan böyle 
bir hatırayı elinden çıkarır 

mı, el' an sa 'damalıydan. 
- :iayır onun için söy· 

leınedim, şimdi de param 
yok ta, o!ıaydı yine u· 

iç, bAd• güzel sev, var ise • dU şuurun fa .-fını. 
= 

.. 

- Ben ded:kodudan hoşlanan erkeklerden nefret derim. 
- Rekabete tahammumnuz yok zannederim, hanımefendi!. 

DUnya var lm!ş, y~ ki yok olmuş, ne umurun 

K. "k 1 ırpı ... 
Adnan Bey ıevgili inden 

bahsediyordu: 

- Bilsen, dedi, ne güzel 

bir kadın, kendisini ncka

dar seviyorum .• Bana hatıra 

olarak kirpiklerinden bir 

tutam verdi, cüzdanımda 

&aklıyor, ne zaman yalnız 

knJ anı ~ıkarıp öpiiyorum. 

-Y anhş söylemiş ol ınıyasın, 

dedim, saçlarından bir tutam 

demek istiyorsun galiba!.. 

- Hayır kirpik lerinden. 

- Nasıl olur cnnım? 

Adnan Bey beni ikna 
etmek için cebinden cüzda

ninı açtı. Hakkı \:armış, 

cüzdandan sevgili.ıı:nin iğ

reti kirpikleri çıktı. 

1 Efendim 

Müşerref Olduk 
Adam &\yağıma bastı, terbiye• 

siz, diye bağırdım; durdu .. Yiizii
me dikkatli dh<katli baktı .. 

- Ne bal,ı) orsun tanıdın mı!. 
diy~ sorduı , terbiyesiz herif 
ayağıma niye bastın .. 

- Ne çıkar bashmsa sen 
kim oluyorsun; dedi artık kızdım. 

E~ek dedim. 

Peki o ne yapb. 

Hiç bir şey. Müşerref 9f• 
duk dedi, gitti. 

Belli 
Bir dostumla bcra~r yuru· 

yorduk. Önümüzde çok zayıf bir 
kadın, onuo da peşine takılnııf 
giden bir erkek vardı. Dostuma 
gösterdim: 

- Bak, dedim, yarım saattir 
bir köpek gibi kadının peşinden 

gidiyor. 

Dostum güldü. 

- Hakkın var, dedi, köpek 
olduğu kuru kemikten hoşlandı· 
ğından belli. 

- Bu kadar sevindlginc gö· 
re alacağın k~dın çok zengin 
oimafr!. 

- Zenglnligln ne kıymeti 

olur, a:acayım kadınm daha 
üyük bir mczlyetı var •• Ana· 

dan doğma Uslzi •• 

Nelei Arıyor 
Meşhur filozof Diyojen bir 

ögle vakti elinde fener Atina 
sokaklarında dolaşıyordu, bir 
dostu ona bu halde gorunce 
sormuş: 

- Diyojen gün ortasında elin· 
ele fenerle gezip ne anyorsun '/. 

Diyojeo cevap vermiş .. 
- Adam arıyorum! .. 
Gece olmuş Diyojeo yine elin· 

de fenerile dolaşıyormuş. 
- Diyojon hala mı adam arı· 

y<'rsun ? .. 
- Hayır aı tık kadın arıyo· 

rum .. 
Gece geçmiş, sabah olmuş, 

dostu üçüncii defa Diyojerıi elin· 
de fener ~ez r n görmü~ .. 

- Diyojen, dün gündüz adam 
aradın gece kadın aradın. Ya 
şimdi ne arıy J t sun. 

- Ç cuk. t r yorum, çoruk. 

h cet 



Veliahta Neden Bu Kadar İltifat Ediyorsun? Demek Onun 
Tahta Çıkmasını Bekliyorsun, Yıkıl Karşımdan! ... 

Mrılıa, iri 1f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-51-

(Mabeyin Müşirliği) ismi çok 
parlak olmakla beraber, vazifesi 
esasen pek mahdut ve şunlardan 
ibaretti: Selimhk günlerinde top
lanan arııhalleri tetkik ederek 
icap eden yerlere havale etmek •• 
Selamhklarda, hünkAr arabaya 
biuerse, karşısında oturmak •• Ata 
binerse, o da atlı olarak hUnkA
rm sol tarafında ve yanıbaşında 
bulunmak.. ( Muayede ) merasim· 
lerinde, tahtın saçağını tutmak •• 
Baı:a n fevkalade olarak teşekkül 
eden askeri komisyonlarda riya· 
ıet sandalyesinde oturmak ... 

Osman Paşa, hiçbir zaman 
mevki ve nüfuzundan istifadeye 
kalkışmamış ve bilhassa saray 
entrikalarına kat'iyyen karışma· 
mıştır. Abdülhamit, kendisine 
ga} et bol tahsisat verdiği için 
bununla kanaat etmiş, hırs ve 
tamaa mağlup olmamıştır. Eğ er 
Osman Paşanın yerinde bir bao· 
kası olsaydı, padişahın kendisine 
karşı gösterdiği büyük teveccüh· 
ten azami derecede istifadeye 
kalkar ve evladü ahfadını ebedi· 
yen refah içinde yaşatacak bü
yük bir servet yapardı. 

Abdlilhamit, Osman Paşaya 
karşı teveccüh ve muhabbetini 
sadece para ve mevki vermek
le bırakmamış; Nurettin ve 
Kemalettin ismindeki iki oğluna 
pek g enç yaşlarında iken paşalık 
vermekle beraber damadı şehri· 
}arl zümresine ithal etmişti. Fakat 
bu iki ${enç, nail olduklan bu 
bUyük ikbali hazmedemiyerek 
bazı kanlı hadisata sebebiyet 
vermişlerdir. Sırası geldiği zaman 
bunlardan da ayrıca bahsedeceğiz. 

* Abdülhamidin eski emektar· 
larından biri de Başmabeyinci 

Osman Bey idi. Avrupa sarayla
rında, mabeyincilerin ve bilhassa 
baımabeyincilerin dirayetli, ma
lümatlı, çok zarif giyinen, çok 
gliıel söz söyliyen, yakışıklı, •~ 
vimli, ince işleri ihata ve idare 
edebilen zevat meyanından inti
hap edilmesi Adet olduğu halde 
AbclUlhamit bu noktalara hiç 
ehemmiyet v~rmemiş; sadece sa· 
dakat ve emektarlığma binaen, 
Osman Bey gibi cahil ve kaba
saba bir adamı kendisine haşma· 
beynci yapmıştı. 

Osman Bey, velinimetine 
kar şı fevkalade merbuttu. En 
adi bir sebeple bile hünkarın 

canını sıkmaktan ihtiraz ederdi. 
Bir gün Abdülhamitle aralarında 
mühim bir hadise olmuştu.. Ab
d l\lhamit, tahta çıktığmm ilk 
s , 1elerinde, haftada bir veya· 
hut iki defa ve\iaht Reşat Efen· 
diyi huzuruna kabul eder. 
Bazan da beraberce yemek yer
d i. Veliahtın saraya geldiği gün
lerden birinde Osman Bey bazı 
maruzatta bulunmak için bilyük 
m a b :=yn dairesinin merdivenlerini 
çı !,aı~•en. nezdi şahanede bulunan 

1 

-
Reşat Ef. de AbdUlhamide veda 
etmiı, merdivenlerden iniyormuş. 
Osman Bey, merdivenin ortala· 
rına geldiği zaman, yukardan 
veliahtm indiğini görllr görmez, 
hemen ellerini göğsüne ~avuştu
rarak hUrmetkarane bir vaziyet 
almış. onun geçmesini beklemiş, 
Retat efendi, Osman Beyin hi
zasına gelir gelmez, { başmabe
yinci ) ye iltifatta bulunmak iste
miş: 

- Nasılsınız Osman Bey .. ln
faallah afiyettesiniz? .. 

Demiş ... Osman Bey de neza· 
ketle mukabele ederek: 

- Allah, ömrü afiyetinizi 
mfizdat buyursun.. Efendimizin 
duasile meşgulüm. 

Diye cevap vermiş ... Meğer, 
Reşat Efendiyi merdiven başına 
kadar teşyi eden Abdiilhamit o 
esnada henüz oradan uzaklaşma• 
dığı için bu sözleri işitmiş. Fena 
halde müteessir olmuş. 

Veliahtt geçtikten sonra, Os
man Bey acele acele merdivenle· 
ri çıkmış. 

Her zaman olduğu gibi, ke· 
mali beşaşetle huzura girmiş. Fa
kat girer girmez, Abdülbamidin 
mutadı olan munis çehresine m u

kabil büyük bir şiddet ve infial 
ile karşılaşmış .. . Abdülhamit, d~ha 
Osman Beyin söz söylemesine 
meydan vermeden: 

- Ben, zaten sarayımda yılan 
besl e diğimi biliyordum. Demek 
ki senin gözün, Reşat Efendide ... 
Onların makamı saltanata gel· 
mesi ıçın afiyetinin devamına 

dua ile meşgulsün öyle mi? ... 
Çık.. Gözüm bir dahn seni gör
mesın. 

Diye haykırmış. Zavallı Os
man Bey, birdenbire şaşırmış. 

RADYO 
30 Haziran Perşembe 

latanbul (120U metre) 18 gr:ı ın ofoıı , 
19 5 alaturka fl:ır., \'cdi:ı ni z::ı. ' e ('ı•ıı 

' 
ııC' t Haııımhırııı İ jtiral,ile Ajans halıt:r· 

l eri, ı:ntü nyarı , ~0,5 g rnmofou Ho 
opera par~al:trı , ~ L :ılaturk:ı sa:t., \' il
d:ı.n ~iynzi }}eyin v e Fi k ri yo ll :ııı ı ıııııı 

İitinıkile ~2 orkP:-;t rıı . 

Bükreş - ( :m-ı rnetra ) ~o -~:ırkı 

J,vn rri, ::!0,~0 ,.,r11foııi, 21 knııfc>rnııs, 

~I, ı :> koııı:w r . 

Belgnt ( t:m ııırtro) 20 1\oııfı>-
rnıı:;, ~o.:ıu :;C'8 lrnn:F•ri, 2 1 rltıktcırıııı 

ı:ı~·siyı>ll'ri, :!1.'JO Liulıli:ı ııadıı.ıı ııakil, 

~3.:iO ali:ş.uıı l.11ıı"eri. 
Roma 4~ 1 ııırtro) 21 \j.uıe lıa-

lırrl ı i, gr: ıııofo11 plükları ~ :?1.RO e~· 
kadııııııııı lıilPt'Pgi ŞPylcr. :.?t,.ı.:> ııııılı

tel ir koıı "r. 
Prağ ( JH8 ıııotre ) ~O J,ııkla tPın· 

ı-ıili, ~1 <, t•llo kon:-(lri, 21,20 Hııs ha
\·al:ırı, ~:.! kuıııwr, 2J saat ayarı, gil
ııiin por lıal erh ri, 23,~0 kon, ·r. 

V iyana - fil 7 ınelro ) ~0,:1.j iki 
ııi~ .ıno, 21 koml'di 23,o;; nkş nı k•)n· 

<' ri. 

Peşte :130 metre) 20 Bir kilçiik 

1 ·1~l\ 1~ ·'tı 5 PPll "Cı't..', 2:!. 1:i pintııo ll \1 .. • - ' • :") ... 

, c ketnan. 
Varşova ( 1411 ınetre ) 20,15 

111 uht ~lif \ıahcrlr r. ::.!0,3.i radyo g-ar.etesi, 

~ t :Lkıtıı ııı J,uııı:;cri. 
Berlin - ( l635 metr e) ~O llugiiıı

k ii Hm;\ aıl aıı l ıi rkaç sahne, 20,20 ode
lıİ ) at İ1ahb leri , 21 operada n ıı:ı.klen 
(. \'ı.: \J crl) n 1· reisclıntı operası. 

Hem o kadar şaşırmış ki, bir tek 
sözle bile cc:vap bulamamış.Ağlıya 
ağlıya huzurdan çıkmış. Doğruca 

konağına giderek kapanmış. Tam 
bir ay mütemadiyen hıçkıra 

hıçkıra ağlamış. 
Onun bu halini Abdülhamit 

haber almış. Tekrar saraya ça .. 
ğırtmış. Bu sadık bendesiJe tek
rar barışmış. 

Bu hadiseden bir müddet 
sonra tesadUfen avni merdivende 
ve ayni şekilde Reşat Ef. ile 
tekrar karşılaşmış. Bu defa Os· 
man Bey, sanki hiç tanımadığı 
bir adama rastgelmiş gibi hiç 
aldırmamış. Reşat Ef. yi hayret· 
Ier içinde bırakan bir tavırla, 
kollarını sallıya sallıya mer .. 
divenleri çıkmış. Merdiven ha· 
şma ayak basar basmaz Ab
dülhamidi karşısında bulmuş. 
Her zamıınki gibi veliahdı mer• 
diven daşma kadar teşyi eden 
ve bu vesile ile merdivenlerde 
ve sofalarda tesadüf eden ben· 
degandan, kimlerin ne suretle 
muamele ettiğini görmek istiyen 
Abdülhamit, Osman Beyle kar
şılaşmca onun yüzünil okşamış. 

- işte böyle.. Herkesin, an· 
cak bir efend isi olmalı .. 

Demiş ve.. Osman Beyin bu 
muamelesine o kadar ehemmiyet 
vermiş ki.. Şişlideki o vasi ara• 
ziyi o zaman ihsan elmiş. 

( Elyevm bu büyük arsa, Os
man Beyin ismile tevsim edilen 
büyük bir mahalJe olmuştur. ) 

Böyle ehemmiyetsiz bir mese
leden dolayı bu biiylik ihsan, pek 
çok büyl1k görünür değil mi? .. 

Valna öyJe olmakla beraber 
Abdülhamidin bunda mühim bir 
maksadı vardır. Bu ; da, di& e r 
btndeganm, bundan· bir ibret 
dersi almasıdır. 

(Arkası var) 

1 
Temmuz Cuma 

fıtanbul - - ( 1 ~Ol> metre ) 1R grlL· 
moforı , H>,5 :ı laturlrn sn, Vedia. Rııa 
vn Ceıı ııot Haıuıııla rııı i11t irnkile 20,5 

gramofon. ~ l rllahırka b:l·ı., lııci YO 

Rı·lkı s ll:ııı ı ınl~trııı iş tirab:ilo 22 tango 
orkr·:;tru. 

Bükret 
riill'iiıııırı u, 

oıı •·r.ıs ı . 

· (3:ı ı ıuet.nı) lO R..ldyo <la.
rn,:; P nncinini n Holı cm 

Re:arad - (4:?!1 ııı o l ro) 2ı) ı;r<t mofon, 

-0.:!0 koııfı ı :ııı"', :!I opera par.;:tl.lrı , 

~:ı, .~,() a kşaııı koııseri. 

Roma ( 4 ll motr l :?O,.iU gr:ııno-

fuıı , ~ ı , il> r:ıııd ·r1ı isminde bir koıı , e

di , :!:1, 10 ııııılıt ı •lif ],ıtJl"ür. 

Prağ ( 4~& ıııotre ) :!O t:ırkı, 

tra. 
Viyan a ( 517 ııı o tre) ::?0,10 -:;ıat 

.ı) arı, gün lı:ıbNl ri, yarrnl i progrıı 111, 

:20.~() kon~ r, :-20.:>0 llaydonden p:ır· 

P,ll.ır. 

Peşte ( tı:iü metre J !.!O, 10 salon 
ırkı tr:ısı, 21.1;1 komedi, 2~t10 <;igaıı. 

Varşova ( 141 l n etru) 20,15 ıırnlı· 

ıolif, ~O.:l;j \' ilıı:ıdan rırt!dl 21 senfon i, 

~: <l:ıııs h:ı··,d,m . 

Berlin - l 163J metre ) ~O Gii ıı iln 

hul>erlori, 20,1:> doktorun tavsiyeleri, 
:?l Aliiııi hton n aklen ~enfoııi , ~2,35 

Bcrliııdeu naklen konser, 23,50 hava 

rapo ru, :111 ilt<'b:ı ki gün bı.ı.lınrleri. aou· 

ra daııs ha,·aları. 

Hazirat 30 
- =-:c. 

Türk Kadını ''Mühlik ,, Midir ? 
• 

Litif e Bekir Hanım Bu 
iddiayı Doğru Bulmuyor -----·----

Diyor Ki: Yeni Nesil Kızlarımız Çok 
Faydalı Bir Yoldan Yürüyorlar 

( Baı tarafı 1 inci aayfada ) 
ber blltOn göriiştliğümilz hanım
lar, daha ilk sualde: 

"- Hayır.. Kadın, bilhassa 
TUrk kadmı mühlik değildir.,, 
itirazını ileri sürüyorlar. 

Nitekim son görüştüğümüz 
Kadın Birliği reisi Latife Bekir 
H. da ilk hamlede bu cevabı 
verdi. Litife Bekir H. sözlerine 
şu cilmle ile başladı. 

u - Fazıl Ahmet Beyin söz· 
leri gazetelere yanlış aksetmiı 
olabilir. ,, 

Belki Kadın Birliği reisi hüsnü 
niyetinin cömertliğini ifade etmek 
istiyor. Bununla beraber LAtifo 
H. ikinci cUmlesini daha açık 

söyledi: 
" - Maamafih biz, yeni yeti· 

şen genç kızlarımıztn mühlik yol· 
lara ·döküldüğünü görmüyoruz. Bila

kis onlar çok çalışyor, çok didini
yorlar. Herkes görüyor ki yeni 
nesil kadınlığı bu memlekete 
faydalı olacak ıekilde yetişiyor. 

Siyamda Yeni 
Kanunu Esasi 

Bankok 29 - Siyam Kıralı. 
ihtilal hükümetl tarafından tan .. 
zim edilen Kanunu Esasiyi imza· 
lamıştır. Kanunu Esasi mucibince, 
kıral, uhdesinde bulunan mutla
kıyet salahiyetini hilkümdara~ 
Millet ve Ayan meclisine. Halk 
fırkası komitesine, adalet divanı· 
na devir ve terketmektedir. 
Ayan meclisi bazı ahvalde hü· 
kümdarm muvafakati olmadan 
kanunlar çıkarabilecektir. Ayan 
70 asker azayı ihtiva edecek, 
bilahare cümlesi millet tarafından 
intihap edilecektir. Kadmlar da 
reye sahip olmuşlardır. 

Borsa 

Kambiyo 

F ransıı Frangı 
lngiliz lira11 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
fıviçre fran21 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 
-== t. Dahili 

D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Borsa 

Fiatleri 

Kapanıt 

()() 12 03 
763 25 ()() 
41 21 05 
9 32 05 
3 39 98 

70 97 05 
02 42 05 
66 85 00 

1 17 05 
15 92 05 
04 39 10 
57 75 ()() 
01 99 37 
04 21 00 
03 98 04 
80 93 00 
30 14 3/4 
10 87 50 

Kapanış 

95 
44 
00 

Harici 

75 
50 
00 

Ben hunu yakinen görüyor v 
biliyorum." 

Latife Bekir H. bu sözlerin· 
den sonra Türk kadınlığının umu .. 
mi vaziyetine de temat etti ve 
dedi ki: 

"- Umumi olarak TUrk ka• 
dınlığınm vaziyetine gerince: Bi· 
zim kadınlarımıza mühlik demek 
yanlış bir ifade olur. Ben bu ke
limenin kullanılmasını kabul ede .. 
mem. Türk kadmhğmın çok fay• 
dalı işler g6receğine dair bir 
yığın misaller zikretmek mllmkün .. 
dilr. Bilhasaa düne ve 11u gllne 
dair. istisna hududunu çoktan 
aşan misalleri henüz unutmadık. 
Türk kadınlığının ıon senelerde 
gösterdiği istifade kabiliynti çok 
zengin ve çok yüksektir.,, 

Not: Anketimize bir müddıtt deha 
devam edeceğiz. Kadinlarımı:ım ver• 
dikleri cevaplar alaka ile takip 
edilmektedir. Bu arada terbiye 11&• 

hasında iş gören erkeklerimizin de 
bu hu11ultakl noktal nazarlarını tH• 
bit etmeyi muvafık bulduk. 

l Hindistan da 
• 

lngiliz Reklamı 
Bombay 29 - Hindistan Na

zırının verdiği izahata nazaran 
Hindistanda !ngiliz emtiasına 
karşı gösterilen boykotaj tlzerioe 
Ingiliz mallarına reklAm yapmak 
lizere Hint limanlarma bir seyyar 
sergi gönderilecektir. Ayni za
manda bir eğlence gemisi olacak 
olan bu gemide dev cilsseli bok· 
sör Karnera da bulunacaktır. 

Kırala Sadakat Yemini 
Dublin 29 - Ayan Meclisi 

İngiltere Kıralma sadakat yeminin 
ilga eden kanun layihasını kabul 
etmiştir. Hükumetin bu kanunu 
şimdiki şeklile kabul etmiyeceği 
s6ylenmektedir. 

Ottava Konferansı 
Londra, 29 - 21 temmuzda 

açılacak Ottava konferansına 
gidecek olan lngillz beyeıine M. 
Baldvin riyaset edecektir. Heye-
te 100 gazeteci iştirak edecektir. 

" Yeni ltalganın 
Bariz 
Hututu 

Paris, 29 - Ekıelaiyor gaze-
tesi muharrirlerinden biri, M. 
MusoUni ile görilşmUıttir. 

Gazeteci, yeni ltalyanm bariz 
hututu ne olacağı sualini sormuş
tur. Musolini şu cevabı ver· 
miştir: 

Vatanperverlik, mes'uliyet his· 
si ve şecaat. Fikri takibi de in· 
kişaf ettirmeğe çalışacağız. İtal
yanlara az konuşmalarını da öğ
reteceğiz. 

Biiyük harp. bUyUk bir mille
tin ortaya çıkmasını tacil etmiş
tir. 

Bugün biz. İtalyayı tevvessüe 
haklı görüyoruz. Fakat bu, tev· 
sii arazi değil, harsi, iktısadl bir 
tevve~sü, sanat sahasında bir 
inşia'dır. 

ltalyanin arkasında Faşist fır-
kası vardır. Faşisme hizmet edile-
bilir, fakat F aşism alet ittihaz 
edilemez. 



30 Haziran SON PO S TA Sayfa 13 
~=-======-=--=-=-=======-~====================-====:================================:::::::7====================:-===~:-=-~-===========::=;:;~~~== • 

Muhn-iri: lf lf. 
-8-

e 

v c n 
Doğmuştu 

Bizim Aileden Bir Erkek Çocuk Cihangir Olacaktı 

ı 

Maamafih ordu ileriliye!'du. 
Pencabın beş suyu ( 1] birer birer 
ıeçilerek Kişmir önlerine gelin 
ınişti. Büyük şehrin muhasırasma 
başlanmak üzere bulunyordu. 
Cihangir, yorucu bir yürüyüş 
yapmış olan ordusuna, muhasa
ra tertibatı alınmadan evvel bir
kaç gUnlük mola verdi. Kaleye de 
itaat ve teslimiyet bayrağı çe
kilmesi için haber gönderdi. 

Bu haberi götüren elçilerin 
geri dönmelerini beklerken ken
diside muhteşem çadırında dert 
ortağı Molla Umur ile hasbühal
ler yapıyordu. Musahabe mevzuu 
bep "yarın,, meselesi idi. ÇUnki 
yann, o sihrengiz sahnelerden 
ıonra ikisi için de sabit bir fikir 
olmuştu. Çadırda da ayni fikrin 
tazyikı altında elemli elemli ko
nuşuyorlardı. 

Timur, daima olduğu gibi bu 
basbilhallerinde de çok dürüst 
ve samimi idi: 

- Molla diyordu, Çıplak he
rifin gevezeliğini bir tarafa hıra· 
kalım. Fakat "yarın,, hakikaten 
dUşllndfirücü bir mevzu. Mesela 
ben umulmaz hadiselerin vaki 
olabileceğine bizzat canlı bir 
delilim. Dünkü Keşli Timur ile 
bugünkU Hakan, biribirine ben
ter mi? O "dün11 den şu içinde 
bulunduğumuz "gün,, nasıl çıktı? 

- Mukadderat! 
- lşte Hintli de mukadde-

rata işaret etti. Hadiseleri şah
ıen yaratacağım söylemedi. 

Ve sonra başını eğerek uzun 
uzun düşündü, içini çekti, fik
rini izaha girişti. 

- Herifin gösterdiği şeyler 
hayal veya vehmi bir görüş ola
bilir. Şu kadar ki bazı keşiflerin 
bazı alametlerin istikbali tenvir 
•e hiç olmazsa telmih ettiklerine 
tüphe yok. Mesela benim doğdu
ğum gün, istikbalin şöhretli bir 
adamı olacağıma hükmeden yüz
lerce insan vardı. Ne o, inan
.nadın mı? 

- Estağfurullah, efendimiz, 
lnanmamak haddm mi ? 

Timur, gülümsedi: 
- Ne söyliyeceğimi bilmeden 

bana inanıyorsun. Hintlinin apa
çık gösterdiği sahneye inanmı

yorsun? 
Mollanın bu istihza üzerine 

korkudan sarardığını görünce 
ciddileşti : 

- Akıl ile nalcli hayal, ile 
hakikati telif etmek, muvazeneli 
bulundurmak lazımdır. Birine faz
la kıymet verip öbürünü mühmel 
bırakmak doğru değildir. Bazan 
nayal :zannettiğimiz şey de h.tıkikat 
olabilir. insanların elinde o iki 
llt mefhumu tefrik edecek kat'i 
bir miyar yok. Demin de 
söylediğim gibi benim doğu
şumu parlak bir istikbalin baş
langıcı olarak kabul edenler 
'tardı. O gUn temelsiz bir hayale 
gülUnç bir tevehhUme düşmüş 
lannolunan bu adamların hiç te 

(1) Bencap, zaten Acemce beş ıu 
dernektir. O meşhur kıt'nya bu ismin 
\'trilmeıl, beş büyücek su tarafından 
laka edilmesindendir. Sular, avuç 
~İndeki çizgiler gibi bazan muvazi, 
baun mütekatı akarlar ve Delhi ile 
lehri arasında bayük çölün garbın
.ta Sint ile lirle:i !er.::. 

yanılmadıklarını ~imdi anlıyoruz. 

Sen, " Nicedir ol hikayet? 11 

demek istiyorsun ama çekini
yorsun, değil mi? Halbuki hika
yenin saklanacaL yeri yok. Bilakis 
hasbılıalimizle kuvvetle alakası 
var. Kulağını aç ta iyi dinle; ben, 
biliyorsun ki Bar!aslardan m. Tür
kün en kuvvetli ve en asil ırl<ma 
mensubum. Bahaınm adı Turgay 

Beydir. •• Keş 11 te oturuyordu. 
Nesilden nesile geçe geçe baba
mın kulağına miras kalan bir 
rivayete göre bizim aileden 
yetişecek Lir erkek çocuğun 

cihangir olması mukadder idil. 
Bu kanaat, bu aile imam bir 

rüyadan doğuyordu. Sekiz göbek 
yukarı dedem " Şahkuiu Baha
dır 11 bir gece duşunda göğ
sü .ıdcn sekiz yıldız çı lctığ:nı gör
miiş. Bu yıldızlardan birisi cıl ız
mış, az ışılıyol"muş. Fakat 
sekizincisi güne.;; kadar pa· lak
mış, yeri, göğü ışık içinde hlrak
mıştır. 

Şahlrnlu Bahad·r, bu rüyayı 
· tabir ettiriyor, kendi neslinden 

sekizinci göbekte doğacak bir 
çocuğun dünyaya hakim olacağmı 
öğreniyor! 

- Rahmani riiyalar mutlaka 
tahakkuk eder! 

- Bir hadisenin tiç yüz sene 
evvel riiyası mı görüliir l\'loJla ? .. 
Bu, bir tesadüfHir. F alrnt bPııim 
hayatıma, ikinci bir tefo'ül veya 

teveh hüm daha karıştı. Ben, bir 
eli yumulu olarak doğdum. Bu 
yumulu el, kanla dolu idi. Anam 
" Tekin Hatun ,, , Cengiz Han 
hnzretleri siilalesindcndir. Biiyük 
atasının da tıpkı benim gibi eli 
kanla dolu ve yumulu olduğu 
halde doğduğunu biliyordu. Be
nim de ayni şekilde dünyaya 
geldiğimi görünce sevindi: 

- Atam •• T emoçin " gibi 
doğdu; dedi; onun gibi büyük 
adam olur inşallah! 

- Valde sultan hazretlerinin 
duaları müstecap olmuştur. 

- Bdki öyledir. Fakat Cen
giz ile benim ayni aJameti taşı· 

yarak doğuşumuz ve sonra ayni 
yolda yürüyüp dünyayı kana 
boğuşumuz garip değil midir? 
Demek ki bazı görüşler, bazı 
sezişler var ld mahiyeti anlaşıla· 
ıııamakla beraber istikbali göste· 
rebiliyor. işte benim, şu uğur· 
suz Hintlinin yaptığı işe verdi
ğim kıymet bu yüzdendir. Evet. 
Kendi hayatımda bulduğum mi
saller beni o herife inandırıyor, 

içime kurt düşürüyor. 
Efendimiz, muhakemele· 

riniıde ve hükümleriniıde hak
hsınız. Şu kadar var ki büyük 
ve miibarek ceddinizin gördtiğU 
rüya ile ı-1intlinin sihirbazlığı 
arasında külli fark var. Size 
gösterilen rüya değildir. Zira 
uyanıktımz. 

- Rüyadır, molla, rüya. 
Herif beni uyuttu, o sahneleri 
gösterdi. Nitekim sen de kısa 
bir uyku içinde başka bir rüya 
gördün, o günden beri de za
yıflamıya başladın. 

Şimdi ikisi de susmuşlardı, 
düşünüyorlardı. Timurun gözleri 
geııçliğint:, hatta çocukluğuna 
doğru geriliyordu. Bugün hari
talarda .. Yeşil Şehir,, diye 
gösterilen kiiçiik Keş kasa ha· 
sında geçirdiği macera dolu 

günler birer birer hayalinde 
canlanıyordu. Avlar, güreşler, 
yarışlar ve aşklar? .. Asil olmaktan 

başka hiçbir kuvveti olmıyan o 
yarı bakar aile içinden, o mace
ralı yaşayıştan bugünkü mevkie 
nasıl geçmiş ve nasıl atlmıştı? 

(Arkası var) 
~--__,,......,..._,____,...,...,.. __ ... ____ Ezı:ıı ____ "11ZS....,. .................... ----------. 

Resıniızizi Bize 
)f. lf. 

Gönderiniz, .. 
Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

72 Yunus Ef.: ~ırdır. 

ına.sını, rıy.1 \'e 
tabaı;:bıı" yap· 
ınasını hilıııcz. 

l\\ıdirrıı giiler, 
tok _i;zliidiir. 
Kalabalığa ka
rı ;;;ııuız, kendi-• 
,ine ehemmi· 

) et \'c kı) met 
\'eri]me~ini i -
ter, ahiliğe 

Sol.ıı 

nk ilikle mukabele eder. Ta::;arru
fa riayetkardır. • 75 T.T H.: Kalbi açıktır, oldu-
ğu gilıi gfüii n· 
miye temayül 
eder, sevdik· 
leri hakkında 
samimi ve mü
tevazidir. Her
kesle çabuk 
ahhap olmaz, 
kendisini ren· 

ddc edenlere 
karşı tok sii) ler. 

l Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

~i Sayfamızda bulacaksınıL 

J 74 Karata Ahmet B.: Ağır baş· 

lı \'C hatır§i· 
uastır. Usul 
ve ınernsınıe, 

intizam kuyu
datma riayet 

eder. Büyük-
lüğü sever, 
izzeti nefis 
mesailinde ka
dın bah~indt 
hassas ve kH .. 
kanç olur. l\1ün.ıkaşadan ve mu· 
cadeleden çekinmez, bir işte ha~ 

olarak bulunmak ister. 

• 76 Pertev Ef.: Zekidir. Eşyasını 

hüsnü istimal 
etmez, pek 
derli toplu de
değildir. Sıkm· 
tıya, üzüntüye 
gelemez, dile
diği gibi ser-
best kalmak 
ister. Çabuk 
mü~tcki bir 
vaziyet alır, 
menfaatlerinden kolaylıkla ieragat 
edemez. 

Hava Kayığı Meraklıları 
·----

ot·· ··z Tayyare eve .. 
karları Gi tikçe Çoğalıyor 

Motörsüz tay• 
yare merakı ar• 
tık biitiin me· 
deni şehirl~rde 

aldı yürüdU. Bil
hassa Almanya
dn bu merak ve 
heves daha ıi· 
yade taammü .. 
etmiştir. Alma1a 
şehirlerinin he· 
men hepsinin 
aeniş meydanla· 
rmda hergiln 
birkaç tecrübe 
uçuşu yapılıyor. 
Hayatını tehli-
keye almaktan 
çekinmiyen me· 
raklılar, motör· 
snz tayyarelere 
binerek yliksek 

yerlerden uçuş yapıyorlar. 

Tayyarenin konacağı meyda
na biriken binlerce halk, bu 

heyecanlı manzarayı korku için
de .seyrediyor. Son zamanlarda 

bu merak Fransada da kendini 
göstermiştir. Orada da &ık sık 

motörsüz tayyare uçuşları yapılı

yor. Şimdiki halde tecrübe ma· 
hiyetini geçmiyen bu uçuşlar ne· 

ticesindc moUSrsüz tayyarenin 

henüz pratik bir hale gelmediği 
tebeyyün etmiştir. 

Bugün için bu yeni icat ha
va aleti meraklı insanlara heye-

f 
canlı dakikalar yaşatmaktan ileri 
geçememiştir. Fakat beşer kudre 
tinin daha pek çok şeyler yap
mıya muktedir olduğunu dUşU-

nürsek yakın ve uzak bir atide 
motörsUz tayyarenin de ameli 
hayatta bir mevki alabileceğini 
ileriye sürebiliriz. 

Bu resimde gördüğünüz tay
yare yüzbaşı Y anse isminde bi

risine aittir. İçinde biz.zat sahibi 
vardır. Yüzbaşı Y anse yüksek 
bir dağ tepesinden kendisini 
motörsüz hava kayığile fezaya 
bırakmış, bir hayli dolaştıktan 
sonra sağ ve salim yere inmiştir. 

Belediyen· n Paraları Baş
kasının Ceb ·ne Mi Akmış? ----· Ortada 60 Bin Lira Lafı Dolaşıyor, 

Bakalım Netice Nasıl Çıkacak? 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 1 

selesi vardır. Bu ihbarın mahi
yeti de şu şekildedir. 

yonculnr hakkındaki talimatna· 
meye göre ayrıca cezai takibat 
yapılacaktır. 

Vaktile kestanenin okkasından 
bir kuruş oktruva resmi ah· 
nıyordu. Bu hesapla beher çuval 
lcestaneden bir lira oktruva alını· 
yordu. Fakat günün birinde ok
truva resmi okkada on paraya 
indirildi. İşte bu tarihe ka
dar bir kuruştan tahsil edilen 
oklruva resmi, belediyeye ye
ni tarife mucibince on para üze
rinden ödenmiş ve geriye kalan 
mühim miktar para başkalarının 
zimmetinde kalmışlar. 

Dediğimiz gibi bu iddialar 
ıimdiki halde iddia şeklindedir. 
Fakat mUf ettişlerin tahkikatı m~
ıelenin hakiki cephesini meyda-
na çıkaracaktır. 

Şimdiki halde müfetti~ler 
meyva mevsiminin başlangıcından 
itibaren meyva hali okturva res• 
mi ve meyvanın kilo itibarile 
miktarını ve bir de gümrilk def
t a:lerindeki miktarı tesbit etmiş-

lerdir. Eğer gümrük defterlerindeki 
deki miktar ile okturva defterin
miktar arasında bir fark görU· 
lürse muameleci hakkında taki
bat yapılacak ve belediyenin pa
rası geri alınacaktır. Müfettişler 
ayrıca muamelecinin kabzımallar
dan fazla mal alıp almadığını da 
tetl<ik etmişlerdir. 

Bu cihet sabit olursa komis-

Fakat şunu söyliyelim ki, 
netice nasıl çıkarsa çıksın, mey
va halinin daha ciddi bir idare 
şekline muhtaç olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Mutekait Mahlllere 
B. O. Askerlik Ş. R. 
Mıntakamız dahilinde malulen 

mütekait olup on senelik maaş· 
Jarını defaten alan bilumum 
ümera, zabitan ve mensubinl 
askeriye ile efradın 932 senesi 
tütün ikramiyesine dahil edilmek
likleri için behemehal şubemiıe 
20 temmuz 932 tarihine kadar 
miiracaatları. Aksi takdirde iddi
aları kabul olunmıyacağı ilin 
olunur. 

Yeni Neşriyat 

Kadro Çıktı 
Bu fikir mecmuasınm 6 mcı 

sayısı da çıktı. Her sayısında yeni 
bir tekamül gösteren bu mec~ 
nıuayı bütün gençlere ve blitlln 
münevverlere tavsiye ederiz. 

Hollvut - Meınlokctimizin yeg-A
ne sinema mccıuuac;:ı olan Hol İ\ utuıı 
2 inci sene 18 inci sayısı sonci dc\'
riycsi ıniimıc;cuelilo fc,knlftdo hir 
ııusha olarak on son artist re imlerini 
''O Avrupa :-incma Jıa,•ndil>lClrini havi 
rcııJ..li olarak irıtişar et ın " ştir. 

Halk Bilgisi Klavzu - Kitabı 

yazanlar J,oopn:ı.tif ııcşri~ atıııın hirin
ci sn~·ıc;:ıılır. Hcııiiz neşrc>dilnıiştir . 
Balkçılıg.ı ~dt lıirçok ıııaliinı:ıtı ha\ idir. 
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lstanbul Şubesinden: 
1 ürkler Çalışıyorlar, Siperler 
Kazıyorlar, T elörgüler Geriyorlardı! 

15 Martta Bahriye Nezareti l 

Amiral Kardenin bütün donanma 
kuvvctile taarruzu fikrini kabul 
etti. Karaya asker çıkarmak 
için de Harbiye Nezaretine Mısır· 
daki kuvvetleri bir in evvel 
sevk"'tmesi tavsiye edilecek, fakat 
bu harekat hakkında Bahriye 
Nezareti Ceneral Hamiltonla da 
bir dl'fa görüşecektir. 

Amirale de torpil tarlaıan 

tem'z enmedikçe, istihkamlarm 
topl.1r1 imha edilmedikçe ve 
bu hu usta bahriye nezaret ile 
tema gelmedikçe bütün donan· 
ma ile taarruza geçmemesi bildi· 
rilJi. Kilidülbahiain karadan zap· 
tı de ı'zden zaptından daha az 
fedakarlığı istilzam edebilirdi. 

Amiral Karden taarruz hazır· 
lıklarının tamam olduğunu ve ha· 
vaum güzel olduğu ilk günde 
taan·uza geçileceğini bildirdi. 
Falcat edesi gün doktoru tara
fmd.1.1 hasta listesine kaydedildi 
ve va ifesi başında bulunmaktan 
me.1'oluııdu. 

Müttefik donanmalar kuman· 
d. nlığt şimdi Vis Amiral Robeke 
t~vdi edilmişti, Mister Çorçil 
Vis amirale tayin emrini verirken, 
yakında yapılacak taarruza taraf· 
tar olup olmadığını sordu. Vis 
Amiral muvafık cevap verdi ve ha· 
va miisait olduğu t kdirde yarından 
it'baren taarruza g çebilecegini 
bildirdi. 

if. 
17 r .artta öğleden sonra sa

at iiçte F oeton emisi, Düzce 
ad. iti af donanması or-
b:; n demir attı, Fransız fır· 
kası kumandanı Jcneral Adame de 
orava geldi ve derhal Kuin 
El za ~ z rhlısmd bir içtima 
n dedıldi. A ·ral Robek başlıca 
mı.isi.. . a ın .. şmanın seyyar top
ları o duğunu söy iştir. Donan· 
manın istih am t larını sustu· 
rnbil ceğini, f kat seyyar topla
rın bulunduğu mevkii tespit 
ı 1 :im ün olm dı w ı çin torpille in 
lop; nmasma miımaneat ettik· 
lerini anlatmıştır. M:ıamafih, or
du t rafından v~ i mikyasta bir 
yardım görmeks'zın donanmanın 

boğazları geçebil l'l'İne kani ol· 
duğunu ve bunu tecrüb ye de 
hazır bulurıduğunu söylemiştir. 
Bu taarruzla be ber ordu da 
Bola}· rden taarr ıza geçerse 
Türl 1 r kapana tutulmuş ola· 
caklardı. 

Tlirkler köstebekler gibi ça· 
lı~ıyor, gece gü diz siperler 
kazıyor, telörtrül r geriyorlardı. 
Asker ihrac na müsait bütün 
saha arda müd .. fa hazırlığı yapı· 
lıyor< u. Donam a toplaı"mın 
karac aki a l ere çok } nrdım 
edcmiyeceği de gô ühiyordu. 

Bu içtiınaın so ıunda Ceneral 
Hamılton, Lort Gıçncrin Bcgaz
ları başhba na eçl ek ıçın 
den ma butün I.uv\etini s<>rf t
rnedi çe ordunu·ı l<ullanılm. m sı 
lazım r.1eldiği ha mdaki fi rine 
iştirak etti, o gece Harbiye Ne· 
zaretiı e bu mi.ı al •· sını telgraf· 
la da bildirdi. 

Bu içtimada tetkik edilen 
diğer bir mesele de, Linınos 
adasının vasi mikyasta harekata 
askeriye için bir üssü askeri ola· 
mayacağı idi. Uzak tepelerden 

Çanakkalade harp esna•snda ınraç tskeıesı 

borularla sahile su getirilmedikçe karadan bir tecavüze uğrıyacakları 
ancak IO bin kişiye yetişebilecek ihsas edilmiş bulunuyordu. Her 
su bulunabilirdi. Bu sebeple geçen gün düşman mevzilerinin 
Adaya gelen her kıt'a, vapur- kuvvetle:ımesiue hizmet edecekti. 
da beklemeğe mecbur oluyordu. Hatta şimdi yapılan istikşaf bile 
Karaya çıkarmak lazımgelse is- İngiliz kuvvetlerinin karaya çık· 
kele ve rıhtım olmadığı ve deniz mak istediklerini bildiren yeni 
açık olduğu için, ufak bir rüz· bir ihtardı. Eğer: donanma ademi 
gir asker ihracında büyitk mlişkü- muvaff akt}'ete uğrarsa ve askeri 
fit ihdas ediyorclu. As eri kara- harekete ihti}aç hissedilir, ordu· 
ya çıkarmnk, sonra tekrar nun karaya çıkacak surette h:ı· 
vapurlara yüklemek uzun zırlanması için daha birkaç hafta 
bir işti. Bu sebeple İsken- zamana ihtiyaç vardı. 
deriyenin üssü askerI ittihazı lf. 
daha muvafık görülüyordu. Bu- 18 martta ) apılacak bUyük 
rası, Çanakkale .en 50 saat me· donanma taarruzunun gayesi, Bo-
safede idi. Burada her türlü ğaza nazır istihkamları susturmak 
kola· laklar v~ vesait olduğu için ve Kepfez torpil tarlasını himaye 
asker daha sürntle \ e d"ha ınun- eden b taryaları imhn etmekli, 
taz m sevkeditebil"rdi. istihlcam.ar susturulur susturul· 

18 Mart sab ht eı keııden Je- maı:, torpil ten izleme gemisi tor-
ncral Hamilton, v :zi ti akın- il tada .nda gemilere bir yol 
dan tetkik eh ı k üzere Mond- açacak ve bi.'ıtfüı gece foaliye· 
rosa gitti. Fır ası He bir ik- tine dev, m edecekti. Ertesi sa· 
tc Mondoro a gelmiş bulu- balı donanrıa S. rı ığlar koyuna 
n::m jencr~ 1 D:ıris askeri 'lerliy ek ve Bcğaza nazır 
buraya çıl ar n n mümkün c 'ğ r i fhk,Am a ı yakıı dan imha 
olmndığmı, İskenderiycye ~idil- cdec kL B n .:ın sonra da Bo-

cc h o l unu bil- - nzd ki tor il t rlaları temizlen~ 
eral H. der- cekti. 

tel-
ve-

tepeler 
llll gö-

rünce u anı!ac tı t k-
dir 'etmekte üçl .. k çek edi. 
Lort Kiçnere yazd ğı telgrafta 
.. Gelibolu, bur. da, odanızdaki 

haritada görünenden dnha sert 
bir cev:ze be:Jziyor ,, di)'ordu. 

Yanmadamn cenup kö-;esi ve 
Kaba tepenin , · mati i tis a edilir
se, nere} e göz ç · 4 lsc l~:ızılmış 
siperler, ve etrafa g rilmiş te
lörgüler gör:ilü ordu. Tür! ler bil
hassa Bulayir kısmına büyük 
ehemmiyet verı 1iş rdi. Bu nokta-
11111 hayati ehemmivetini onlar da 
takdir ctmişlcrdı. Çü ıki ancak 
buraya as 'er ça ..... r ,.le üm1cün
dü. Ccn ral Hamillon bütüı salıi!i 

dola tıktan son.a, dah.ı az hazır-
1: c yapıldığı görülen kıs mlcirda 
bile bir i til5 ordusunun her 
adımda uğrı}ac .. ı m .. ş cilleri tes
pit etti. 

Haritada a u içi gibi açık 

goruneo cenup ahıli, deni.zdeıı 
kapalı idı ve u nizde l açıl.ıcak 

ateşle buıaya ç 1 rı1ac k askeri 
himaye mürnk n degıldi. Bina
enaleyh askeri noktai naz rdan do· 
nanmanın ordu ) ardımına ihtiyaç 
hissetmeksızin Boğazları geçmesi 
teşebbüsü fevkalade mühimdi. 

Zaten Türklere bir aydanberi 

(Arkaııı var) 

Mü· 
n mıit k it Hu'fısi ve 

i. elen C lal ve tüccar-
ı:t İbra! · Beylerin kayın-

Ankara B lediyc 
ç ı Ta 'iİn flu~iisi Beyin 

üyf le ~ d si Arife Hanım irtihal 
ylemişlerclir. 

All"h rahmet eylesin 

- DİKKAT 
Ht r ilaç mil( ir d öıl lir. 

G L A N O O I< R A T I N 
Alelade bir iliç ohua} ıp mcf

hur Prof. B. Sequurt ve Scheti
nsc ı'ın keşfıdir. Genç ve dinç 
hayvani rın taze ve zihayat hor· 
monlarıle ihzar edılmişt r. 

AOENıi il{TiDAR 
BELG,..V~EKLiG.NE 

K rc:ı k t'i l !lirli devad r. Er
kek, k .d n f rl t yoktur. il r ec· 
zanect 1 ulu rnr. Kutu"'u 200 ku
ruş ur. Urnu•ni el posu lstanbul 

Z AN c ı d posudur. 

Dr. Bey er3: ı.· rini 4, Jnları 
t 

Beşinci 

murlu undan : 

M " 

I'( 

stiyeıılt·r · ıı uır•ı ır 

ıtılıaroıı lı ızır bu ı 

Esu 
408 
200 
436 

81 

Kiralık Dükkan ve Arazi 
Mevkii ve nevi 
Silahtarağa ahır samanlık ve odalar 
GaJata Kuledibi 3 numaralı hane 
BUyükada Karanfil mahallesinde Timyano sokak 
~3 No. hane 
Çırpıcı çayırı otlakiyesi 

Teminat 
10 
15 

15 
10 

Balada yazJlı emlak birer sene müddetle bilmüzayede kiraya 
verileceğinden taliplerin 7-7-1932 perşembe günü saat on albda 
ıubemize müracaatları. (20) 

* Şişlinin Mutena Mevkiinde 
Satılık Arsalar 

Bankamızın malı olan Şişlide halen Karos imalathanesi olarak 
kullanılmakta bulunan 401 numaralı garaj ve müşlenıilab zirdeki 
krokide gösterildiği veçhile ifraz ve garajdan maada müfrez mahaller 
bedeli peşinen tesviye edilmek şartile satılmak üzere mfizayedey• 
vazedilmiştir. ihale 4. i, 932 pazartesi günü saat on albda yapılacaktır. 

Taliplerin 150 liralık teminat akçesi~i miistashiben Şubemize 
müracaat edilmesi. 

huri yet 
Si dan: 

\ 

~\ 

\ 
\ 

f 
I 

Merkez 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hissedarla
rından 1 Haziran 1932 akşamına kadar ikinci taksitini 
eda etmem· ş bulunanların Ağustos 1932 nihayetine 
kadar, bu taksiti 2 Hazirandan itibaren tediye gü
nüne kadar senevi yüzde ondan hesap edilecek fai
zile beraber birinci taksiti yatırdıkları müesseseye 
Merkez Bankası namına tevdi etmeleri lazımdır. 

1 Ağustos 1932 nihayetine kadar borçlarını öde-o 
yemiyenlerin 1715 numaralı kanununun 24 üncü ye 
Ticaret kanununun 413 üncü maddelerine tevfikaJI 
hissedarlık hakları iskat edileceği gibi evvelce ver
dikleri mebaliği de zayi edecekleri ilan olunur. 

lstan bul Tuz inhisarı 
Başmüdürlüğünden: 

Haziran 932 den Mayıs 933 nihayef ·<ıdar Çamaltmdan Foça 
ambarlarm:.ı gönderilecek asgari ( 15,000) ...... ctml (20,000) ton dök111• 
tuzun Şnttau ambara iddiharı ve icabında Foçadan mürettebat aıır' 
barlarına sevkolunacak azamt (30,000) ton çuvalla veya dökııı" 
tuzun çuvallara imlaiycsile ağızlarının dikilip kurşunla mühUrlenere" 
vapura nakil edilmek ve bu miktarın nısfma kadar tezyit ve tenkit1 
idarenin salahiyeti olmak şartile iicreti nakliye ve imaliyesi kapab 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip çıkmadığından 13 f-1• .. 
ziran 932 den itibaren yirmi gün müddetle pazarlığa bırakılda. 
Taliplerin 3 Teııımuz 932 tarihine müsadif pazar günü saat on beŞt• 
lzmir Tuz inhisarı Başmüdiriyetine ve şartname için Ankara lstarr" 
bul Tuz lnhisarma müracaatları. ~ 

.~~~~~~~--~~~~~~~~~~·~~~~~~---~ 

Etibba Odası Riyasetinden: 
Oda Heyei.i Umumiyesiuin 8 Temmuz 1932 cuma gilnll ••""' 

saat 10,30 da Cağaloğlunda Halk Eviode birinci içtimaı mukaıtt' 
bulunduiundan azayı kiramm te,rifleri rica olunur. 
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dga p·p • 
1 ;lf uha.rrtrl: 

Arnold Botopen 
-35-

Bir 

Karanlık çöktil, elektrik IAm
basını açtım ve Edithe: 

- Yemek zamanı gelmiştir, 

aannederim, dedim. 
- Ben de bu fikirdeyim, 

cevabını verdi. Fakat bize biraz 
evvel yaptığı muameleden sonra 
otel sahibi Mis Mellisten yemek 
btemiye cesaret edemiyorum. 

- Neden çekiniyorsun? Bor
cumuzu daha bu sabah verme
dik mi? Tereddlide mahal yok· 
tur. Fakat siz durunuz, ben gi· 
der söylerim! 

Edith pek müsterih değildi, 
ben de zahirt sükunetime rağ
me!: ondan geri kalır bir halde 
değildim. Zira Mis Mellisin bana 
karşı fazla soğuk davrandığım 

eörmüştüm. 
Şimdi onu yumuşatmak için 

irim bilir ne kadar çalışmak Ia
&ımdı. 

Mis Mellisi küçük salonda 
buldum. Yazıhanesınm önüne 
oturmuş bir bez torbanın içine 
para yerleştiriyordu. Beni gö
rUr.ce para torbasını hemen 
sakladı ve gözlüklerinin camları 
118tünden yüzüme baktı. 

Mis Mellis altmış yaşlarında 
ıişman bir kadındır, bir gözti gö
rür ve tek gözünde de bir yılan 
&özünün soğukluğu vardır. 

Kuru bir sesle: 
- Ne istiyorsunuz? diye sor

du. 
Kırk beş derecelik bir zaviye 

teşkil eden bir iğilişle selam 
•erdikten sonra : 

- Madam, dedim. Size bu 
ıabah verdiğimiz sıkıntıdan do
layı özür dilemek istiyorum. Bu
nunla beraber arzunuz veçhile 
yarın ıabah otelinizi terkedece
tiz. 

Bu soğuk kadın intizar etti-
A'im veçhile şu cümle ile 
mukabelede bulundu: 

- Çok iyi yaparsınız! Söyli· 
1eceğiniz bundan mı ibaretti?. 

- Hayır, ayni zamanda da 
bu akşam odamızda yemek ye
mek istediğimizi söyliyecektiml 

- Pekala, Mod avdet ettiği 
1.aman gönderirim. Bu akşam 
aadece biftek ile patates kızart
mnmız vardır 1 

Anlaşılan, muhaverenin fazla 
uzamasını istemiyordu, odaya 
girdiğim zaman masamın üzerine 
bırakttığı gözlüklerini takarak 
bir dua kitabını okumaya başJadı. 

Odamıza çıldım. Edith me
rakla sordu: 

- Hayrola! 
- Anlaştık, yemeğimizi gön-

derecek! 
Edith birkaç saat evvel Bil 

Fotoğraf J ahlili Kupona 
------ - ----

T:ı.biatiniıi öğrenmek istiyorsauıı 

fotoğrıılınızı 5 adet kupon ile bir -

likte gönderiniz. Fotoğ'rafınıı sıraya 

tAbhlir ..,.o iado cdilrooz. 

lsim, meslek 
veya san•at? 

·-------~ı---~~~--
llangl euallcrin 

cevabı? 

Fotoğ'ra.f inti,ar 
edecek mi ? 

Fotoğrafın kliıeıi 80 kuruıluk 
pul mukablllnde gönderllobilir. 

-Carperin bir haylı buruşturduğu 
çamaşırlarını düzeltmiye çalışırken 
ben bir koltuğa gömnlerek dü
tUnceye daldım. Bu suretle epey
ce uzun bir zaman ıessiz geçti. 
Derken evin hizmetçisi Mod ka
pıyı tıkırdattı, yemeği getirmişti. 
Mis Mellisin mutat porsiyonları 
azaltmış olduğuna dikkat ettim. 
Hiç şüphe yok, evi terketmenin 
zamanı gelmişti. 

Yemek esnasında Editb elmas 
meselesinden gayri bir meseleye 
temas etmedi, ve birçok sualler 

sordu, bu suallerden bazılarının 

beni az çok şaşırttığım itirD.f 
ederim. Malüm ya kadınlar insanı 
isticvap etmiye koyulurlarsa çok 

çabuk tahammUl edilmiyecek bir 
mahluk halini alırlar. Elimden gel-

diği ka<!ar sarih cevaplar vermiye 
çalıştım, bununla beraber gör· 

düm ki (Edith) in kafasında el'an 
şüphede kalmış noktalar vardır. · 

Neticede metresim ağzından 
şu cümleyi kaçırdı: 

- Azizim siz cidden esraren
giz bir adamsınız! 

Ben gü:miye çalışarak: 

- Bunu yeni mi anladınız? 
Sualile mukabelede bulundum. 

Kitlbe Aranıyor 
Hesaba Eski ''O yeni yazıya aşina 

bir Katibeye ihtiyaç vardır. Beyazıt.ta 
Okç. ıtar başınaa 06 No Ümit İf!tt'lı:tıal 

piyango bayiligine ınUracaat. 

lstanbul DördUncU icra iMe
murluğundan: Halil Efendinin 
borç nldığı 1100 liraya mukabil vcfa
en mefruğ olan Eyipsııltanda lslambey 
mahallesinde vo caddesinde atik 41 
mükerrer vo 41-3-1 numaralı bir kıt'a 
arsa vo lıir lıap ban o el) ev ın nıaa 

bahçe hane birinci ihalesi yapılmak 
tizere otuz gün mUhlotle mUıayedeye 
vazolunarak 500 liradan talibi uhde
sinde olup bu kerre yfızde beş 
zamla ve on beş glln ınüddlltle ihatci 
kat'iye milznyodcsino konmuştur. 

Hududu: Şalıvcr Hanım hane bahçesi 
Ali Efendi hanesi Hafız Cemil Efendi 
hane vo kı.hc:osi Murat Bey ve llUso
yin ve Siileyınan Efendiler bahçeleri 
ve tarik ile mnhduttur. Mcsahası kuy
deıı ''O oilınosaha 2113 arşın tcrbiiııde 

araıhlen 143 ar~ını hnno ve mutfak 
vo mUteb:ı.kisi <'lyovrn bahçNlir. Milş

temilııtı hane alış p \'C Oc kattan 
ibaret olup ihi ylıklük lıir dolaplı 

beş oda. bir ıncrdh on :ı.Hı ki>mürHik 
bir taşlık iki sofa iki hela ı 'ardır. 

Hasan ve Hllscyin Efoııdilcr mfi tccir
dirlcır milstakil bir kattan ibaret m11t
ra~ın zenıiııi kırmızı çini düeoli VC 

t> 

iki odun ve köıntırHigfı muhtevidir. 
Bahı;cınin etrafı tel vcı taş dll\ arla 
muhat olup d •runundn bir ),uyu ve 
müteaddit eşcarı ru isınir · vardır . 
H:ı.hço derununcl:ı. cınıııt·L:ısma tulum· 
ba nıo,·cuttur. Taliphriİı kı~ ıncti 111u
hammennsi olan JOOO üranııı % 10 u 
ni ııclinde pey nkçcsiııi teslimi vezne 
cylcınclcri saat 14 ten 17) o kadar 
dosya !):?8 - 3!J21 nnmarasile 14-7-9:3:? 
tarilıiııdo ihalci kat'i) esi ynpılacngın· 

dan fazla malUmatı doc:) asıııda bulun
duğu il!'tn olunur. 

~~-~~~·-~~-

1 s tan bul ikinci icra memur
luğumlan: Bir lıorı:tan ınnbcuz vo 
para) n. ~C\ rilccek ınasa, ayna, l oıısol, 
~Iı c: ır rorma salon takımı, BrCiksel mar
k.alı piyano, .Japon vnzosu dn ar halısı 
koltuk, k:ı.nape. sandalyndoıı ibaret 
ceviz oda takımı 3 '7 932 tarihinde 
saat 8 9 da .. işlido llncımensur soka
ğmda 57 nnmarn.h hanr.ııin kapusu 
önünde açık arttırma ile satılacağın
dan taliploriıı ı;akt.indc mahallinde 
bulunacak moınurunn 93;":!/1894 dosl a 
nuınarasile milr:ıcaatleri iUhı olunur. 

Bir 

- Evet, he-nftı bug3n an
ladımf 

- Gecikmişsiniz. azizlm, bu 
teahhur ıizin nUfuzu nazara ma
lik olduğunuzu göstermez! 

Münakaşa sertleşti, Edith 
hakkımda hoşuma gitmiyecek bir 
ııfat sarfetti. Derhal mukabe
lede bulundum. 

O zaman Edith bnsbüttin 
kızdı: 

- PekllA, dedi. Artık sizin 
ne matah Eolduğunu:ıu öğrendim. 
Sakin zamanlarınızda kendinizi 
tutuyordunuz, ne olduğunuzu gös
termiyordunuz. Fakat hiddet ga
lebe edince hakiki karakteriniz 
anlaşıldı. 

Ve şapkasını başına geçire
rek mantosunu koluna taktı, sa
bit bir nnzarla bana bakarak: 

- Artık beni beklemeye lü
zum yoktur 1 dedi. 

Edithi koyuvermemiye çah
ıarak: 

- Edith, Edith çocukluğa 
lüzum yok, eğer seni kıracak bir 
ıey söylediysem hiddetime ba· 
ğışla, mazur gör J dedim. 

- Hayır artık bitti, rica ede
rim beni bırakınız! 

[ Arkası var) 

Kadıköy Sulh ikinci Hukuk 
mahkemesinden: 

Mahkemece terekesine vaz'ıyet 
edilmi9 olan ınilteveffn ~rnmtaz Beyin 

uhdei tasarrufunda bulunan Göztepcdo 
birinci Orta sokakta kftin zemin katı 

çini döşeli bir methal, çini döşeli bir 
çamaşırlık bir oda. bir apdesthane çini 

döteli bir kiler mermer döşeli bir 
hamam birinci katta çini dö,eli iki 
oda bir salon defa iki oda bir npdest· 

hano ikinci katta balkonlu bir salon 
Uç oda bir abdesthane Oçilnctı katta 

bilyük bir tavan nrası ayrıca bahı:-0 
içerisiııdo bir mutlak bir oda bir 
odunluk ve bir sarnıç ve bir kuyu 

ile eşcarı mtısıniro ve gayri müsınireyi 
Ye müteaddit çnrıı ağaçlarını muhtevi 

ve dört bin beş yüı lira kıymeti 

m11bamıııinoli vo 7 numaralı zemin 
katı kftrgir diğer katları ahşap ve tah
minen iki bin iki yüz boş m tro mu· 
rabba.ı eaha.sıııd:ı. maa bahce Lir baı> 
köşkiln tamamı tarihi ilftndan iti· 
baren bir ny sonra yani senei haliye 
ağustosunun dokuzuncu s:ı.lı gfinO saat 
14 ten itilı:ıren 16 ya kadar açık art· 
tırma surctilo satılacağıııclan talip 
olaıılarrn kıymeti ınuhaınmenenin y:üz
dc onu nisbctinde pey ak~olcrilo be
raber yovm '\'O vakti mcıktlrde mnlı

keıııedc hazır bulunmal:m ltl7.umu ilfın 
olun ur. 

lstanbul 7 inci lcre memur
luğundan: Bir lıorcun toruini 1.ım· 
mıııda paraya .,.evriluıesiııc karar \'O· 

rilou oh-erişli ~inger dikiş makinesi 

dökme solıa maa. boru vantilatör ıncr· 
uıer taşlı ınüstaınol dolap knr;gctlcr 

vo s.tire 7 tcının uz perşembe gün u 
sn:ıt ondnıı itibaren Sirkeci HfidnYon-

digllr caddesfode 9 No. lu Tcrzı dilk· 
lill.nı öniiııde hazır bulunacak memur 

tarafmdan açık arttırma surotile s:ı.tı · 
laca~ı iliı.n olunur. 

lstanbul ikinci icra memur
luğundan: Bir borçtan dolayı mah-

cuz vo parnya çevrilmesi takarrur 
eden hane eıJY:ı.Sı ll/7/932 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 16. 30 dan 
17 ,:Jo za kadar Beyoğlunda Sakızağacı 

sokağında 8- 10 No. lu Ali Haydar 
apartımnnında açık arttırma ile satıla· 
cağından taliplerin m&.balli mezk.U-de 
buır bulunmAları illn olunur. 

İstanbul Evkaf üdüriyeti lanları · 
Kıymeti muhammesi 

Lira K. 

300 31 arşın 28 ~mntim tcrbiinde bulunan Çemberlitaşta 
Mollafenari mahallesinde Vezirham içinde küçük hanın 
3 üncü katıuda 19-~3 No. lı kargir dükkanm tamamı. 
Tamamı 128 arşm lerbiinde bulunan Aksarayda Koğacı
dede mahallesinde Asiyehoca sokağında A. 12 No. ile 
muralckam bir kıt'a arsanın tamamı. 

314 76 Tamamı 104 arşın 92 santim terbiinde bulunan Üsklidar
da Gülfembatun mahalle ve sokağmda Gülfembtun ca
miinin metruk hela mahalli arsası. 

000 

300 

500 

(2220 
1296 
3S16) 

Tamamı 374 arşm terbiinde bulunan Hasköyde Kiremit
çi Ahmetçelebi maballes;nde Okmeydam caddec:fode 
atik ( 5, 7, 9, 1 ı. 13, 15) cedit (5, 7, 9, il ) numcıralarla 

murakkam tahtında üç bap dükkanı müştemil harap 
üç b p hanenin tamamı . 
Tamamı 165 arşm terbiinde bulunan Kandillide Aralık 
sokağında atik 4 No. lı üç oda bir sofadan ibaret harap 
bir bap hanenin tamamı. 

Tamamı 23 arşın terbiinde bulunan Çemberlitaşta Mol
laf en eri mahallesinde Yağcı ham alt katında 1 No. h kar
gir odamn tamamı. 
Beyoğlunda Katipmustafaçelebi mahallesinde Telgraf 
sokağından atik 4 Küçükparmakkapı caddesinde 36, 38 
No. alan müfrez iki kıt'a arsadan 148 arşın terbiinde 
bulunan kısım beher ziraı 15 liradan 2220 lira ve 108 
arşın terbiinde bulunan kısm beher ziraı 12 liradan t 296 
lira ki cem'an 3516 liradır. 

Baladaki emlaki m hhlle sahlmnk üzere 20 gün müddetle 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi Temmuzun 11 inci pazartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli· 
taşta lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında MahliiHU idaresine mü
racaatleri ilan olunur. 

-

1 

• 
stan bul Tuz inhisarı 

Başmüdürlüğünden: 
Haziran 932 den Mayıs 933 gayesine kadar Çamaltından tüccara 

aatılacak ve mürettebat ambarlanna sevkolunacak tahminen asgari 
(30,000) azami (60,000) ton tuzun yilzlilk ve ellilik çuvallarda ve asgMİ 
{15,000) azami (30,000) ton dökme tuzun (icapederse hepsi dökme 
olur) çuvalların yığmlardaa çuvallara imlisile ağızları dikilmek ve kur
şun mühUrlerile mühürlenmek ve vagonlara tahmil edilmek ve dök
melerinde yığınlardan vagonlara ylikletilmek ve her iki kısmın is
kelede oluk altına gelecek mavna veya merakibi bahriyeye nakil 
olunmak ve bu miktarlnnn nısfına kadar tezyit ve tenkisine idare 
salahiyettar olmak fizere mezkür tuılann her iki şekilde naklile 
münaka11a ilinı neticesinde talip çıkmadığından 9 Haziran 932 den 
itibaren yirmi gUn müddetle pazarlığa bırakılmışhr. Taliplerin 30 
Haziran 932 hrihine müsadif perşembe günü saat on beşte İzmir 
Tuz lnhisan Başmüdiriyetine ve şartname için de Ankara ve İstan
bul Tu7. lnhisarlanna müracaatları. 

Türkiye 
kasından: 

Ziraat Ban-

Zirnat Bankası Müfettiş namzetliği için 20 temmuz 1932 çarşam
ba g{lnü sabahı Ankara )'e lstanbul Ziraat Bankalarında bir mü
sabaka imtihanı aç.ıbcaktır. işbu taiırirl imtihanı kazannnlar 
Ankarada yapılacak şifahi bir imtihana Uibi tutulacak ve bunda da 
ibrazı ehliyet eyliycmlcrden alta Müfettiş namzedi alınacaktır. Mü· 
sabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye Mektebi, Hukuk veya iktisat 
Fakültesi veyn Ulumu Aliye Ticariye mektebi mezunu veyahut son 
sınıf müduvimi olması laumdır. Diğer Fakülte veya Yüksek Mek
tep mezunlarının müsabakaya iştirak eyliyebilmeleri için en az iki 
sene mali müesseselerde çalışmış olmaları şarttır. 

İmtihan programı ve şeraiti saireyi hnvi matbualar Ankara, ls
tanbul ve izmir Ziraat Bankalaruıdan tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazıla fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen Anka
rada Ziraat Bankası Te~tiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 14.7.932 
akşamına kadar bizzat vermek veya göndermek ıuretile müracaat 
etmiş bulumnahdırlar. 

.. 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 ;-ı 
GalatAda Su iskelesinde bila numaralı baraka icarı müzayedesi 

bu kerre temdit edilerek 7-7·932 perşembe gününe talik edilmiştir. 
Talip olanlar yevmi mezkürda 13,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubile saat on beşe kadar Oajmi Encümene müracaat etıne
lidirlerler. (B) 

• EminlSnU Belediye Şube Müdüriyetinden: Sirkecide Muradiye 
caddesinde elyevm Viyana Kıraathane.sil şapkacı arasında bultJa 
nan eski Belediye mevkünin bulunduğu mahal pazarlık 1rnretile 
icara verileceğindea talip olanlann temmuzun ikhtci cum..tesi ~ 
nU ıaat on b91te encUmeoe ıelmeleri ilin elwaur. (B) 

• 
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Voı ız ICUt 
U ahya Ki 

. t:" b . ..,, cuz. s~ıam, :e::~~l kullanınız. 
r a rı/canı Ça eınsaıı 

A R latanbqf/K -- - il& fa/lef/ 
'C:Bnte/ik/eri : lzıuır A:aya lBalıkeaırl M r. 

nkırı Akh ~ba eı r""ıliiii------İİİiiiiiii;~ Aalcara C fehlr bandr.rırıa l< anıaa/lfenenı 
fur Sallhiı • ı.--"l!I ·-. 

o ya 
lpekiş'e 

Hanıml rı da 
kavuşuvorlar 

•• •• 
A 1 

1 
Konya Milli Sanayi 
Sergisine iştirak ediyor 

Ademi iktidar ve Zafı umumiye 
Kartı Alman ProfesörO 

Dr. Richard W eiss'in 

Vi iLiNE 
t (Uzviyete göre erkekler için ) 

FERTILINE 
( Uzvi_qete göre kadınlar için) 

B•ynelmllel ga:ıt-teleriD muht•lif n•1rl7atından bir hul1sa: Bu alelAde bir lllç değildir, 
bllltılı genç ve dinç hayvanların taze hormonlnrile dektrolltlerinden mfirekkep bil 
t•lıu~rdir. Vücutlarda aeyalel havatiyt>yi ihya -e gençlik kuvvetlerini tadc eder. 

ıl•n la ı n karın n a ı ız. 
ıtanbul { Poıt:ı kutusu 745 ] ııdrcsile tahri:en arayını:ı. ,..-a 

VEREM 
Göğ(Jaleri ınyıf olanlardaki üksilrilklero biiytik 

ehemmi) et vNınolidir. KATRAN HAKKI EKREM 
tchlikeniu ijnflııo gcçor. SO senelik tccrHbo· 

Tel. 21128 YEDİKULE 

YÜN PAMUK 

İSTANBUL Tel 21128 

FLOŞ pilikle 

bogar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır {Merserize eder) 

büker 

bopar 

Pamuk 

BOYAR 

Grizet 

lvek 
KASARLAR 

Yapar. 

ve Yün Blezeri 
ÜTÜLER GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına li.izumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

1 Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

• -Dr. H O R H O R U N ·:::m 
Zühre~ ve idrar yollan tcdavibanesi 
Taksim. Zambak sokak No. 41. Tel: 8. O. 31'52 

c a s ve z zları 4 

Türkiyenin en saf ve leziz ve fevkalade temiz Memba suyudur • 

BUyUkdere'deld imla fabrikasında ve herkesin müşahede ve teftişi altında en yüksek sıhhi 
ve f ennl şerait va teminat ile yıkanan şişalere ve damacanalara doldurulan Koca taş suyu 
en muannit böbrek ve mide hastahklarile varis ve filebit hastahklarınm tedavisine yarar 

Bu nefis sudan yapılan gazozlar, sıcak günlerde mide 
dolgunluğunu bertaraf eyler, sıhhat ve kuvvet bahşeder. 
Şişelerin üzerindeki Kocataş yazılı kapsüllere galon ve damacanalarda 
Istanbul Belediye memuru tarafından vazedilen resmi kurşun mühür üzerin
deki Kocataş harflerine dikkat edilmesi sureti mahsusada rica olunur. 

Dit z uranlar f brıkay1 vakit z y ret ve t tış edebıhr 

Kıymetli Sıhhi yemekler - Budu içkiler 

FRIGECO 
muganni yemiz 

18 ay vade ile 

S A T i E ,.-eıımt] .,_.............,, 

AFiYE H. a~:~ 
ÇİFTLİK PARKINDAKi 

iştirak etmektedir. 

JAK PERLMAN 
Tüccar terzi 

Be) oğlunda Tekko cadlle indoki 
5Gl numaralı ırıa~:ızasını bir tem· 
muzdan itibaren İ>ıtiklll.l caddesinde 
Sovyot ilam karşı srnda 493 nuına

raya naklcdec<'ktir. 

Gül 
Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Sinıon Krenıi pudrası 

ve sabununu munta:ıaman 
iatimalite temin edebilirsi· 
niz ki !>tı ıır tle cildin te• 
mizlenm.ıs\"' yumutatmaaı 
\'C 

0

:>e.sJenmc1İ fİbi~ÜÇ mak• 
Hdın hu .. ulün yardım eder. 

CR 1 
N 

( K R E MS iM O N ) 

ZMIR 
TUr1<ocağı hahçesln 

Biitün dUnyac:ı. rnııruf 

ZUANEL 
Jt~lyarı en ıtazlan ve 

nıryeteısi gulmiştir. 

Koşunuz! 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder. 
mide \•o barsakları toınizlor. 
Basuru küktındeıı koscr. Lezzeti 
Ul.tif zc~ ide içilebilir bir gazoz suyu· 
dur. Mazon ismine dikkat CICliniz. 

BUyük şl~cııl 100 kuruş. 

Deposu: I~ Banknııı arkasında !\1ıızon 
_._. Botton ccı:ıı deposudur ........ 

~-- -

Dr. A. AUL 
Dahiliye 

Pezaıdıın maada hcrgOn 1·4 Tel ı 22174 
Balat Hızır çııvuş Rlfotofcndl sokak: 9 

•11 ____ , ___ _,, Sıhhi Kumkapı: -.--------• 

KADIN ve ERKEK 
Deniz hamamları ve gazlno•u açıldı 

İstanbul Tuz inhisarı 
, 

Başmüd ·· rlüğünden: 
Bin ve beş yüz kiloluk yerli mala beş tane Baskill pazarlıkla 

alınacağından taliplerin 2 Temmuz 932 Cumartesi gllnU Tuz inhisarı 
lstanbul Başmildüriyetine müracaatlarl. 

Zafiyeti umumiye, iştiha11zlılc ve kuvvetsiıUk 
faied ve tesiri görnlenı 

FOSFATLI 

ŞAR ALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

veni Foca Değirmen Taşı } 
çok iş çıkarır, 

çok dayıı.mr, 

t:ı.hnn, tuz, kah· 
ve ve saire 
hşları dn ya· 
pılır. Sirkeci 
Ehuı.suut cad· 
closi No. : liO ı. 
Gnrhi ve B. lcr. - ---

1 .. ·s-us-uz·, 1Es-ab111un-st-IZ-, ~,,r .. ça-sı·z ...... _..Temmuz 914--ii 
Seri lırıı~ olmak, )ÜZÜnüı:ün teravetinl ~ı lı L' ·ı ı tirl\· 1" "- ı" ıı oscrı·dı"r '•Sil!• p EN D ı K E't e 

11 eş ur r .. ım J :; • 

muhafaza, kırmızılık ve çıbanlann zııU k · · Vapur iıkelesi yanındaki 64 
olmasını istiyorsanız. 'l'nrih ilo alflkası olan her ·o ıçıo k 

Dr. A. KUT .. EL 
Cilt n xührevr hastalıklar teda-

vihaneai Karakö7 Börekçi fırınl 

ııraaında 34 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali ~rem, Selim Raııp 
N .. riyat MOd"A HaW LQtfl 

emsalsiz bir r(lhb~rdir. numerolu dükkana herkes Ofuyor, 
Tereilıne: Haydar Rifat B. indir Niçin? Çünkil orada hiylesiz nevi 
150 lrnruş flal!c her kitapçıda bulunur. ve cinsi muayyen etler emsalsiz 

Satılık arsa 
.\nkar:ııl<\ Mukaddem ınahallc

"indo bir clöııUm t:ı.rla s:ı.tılıktır. 
Taliplerin Köyhoca:sı M:ıtlıamıı · 

ııa ın ürarıuı.tlori. 

Dr. Aristidi 
)1 uayenohan esi : 

Emi•Ö•Ü ı Emldal hH S Oacll kat N•. il 

ucuzlukla satılıyor. Etini almak 

iç n herkea istaslyondan oraya 

mt' koşuyor . ----• 

1\DEMI iKTiDARA 
kar~ı tesiri kat'iyyesi mücerrep olan 

GLANDOKRATIN yeni mal pi
yasaya gelm~tir. Eczanelerde 
ıı ra) mıı. 


