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Son günlerde EmlnönU va cıvarında bazı çökUnlUler olduju o cıvar esnafı arasında kulaktan 
kulağa söyleniyor. iddialarında ısrar edenler, EmlnönU meydamnrn bir buçuk aenedenberl yarım 
rneıre kadar alçaldıOım ileri sUrmaktadlr. Yine bu iddialara gUre EmlnUnU tramvay letasyonlıe 
deniz arasındaki mesafede hafif bir mayii hasııgoımu,ıur. Hatta bu çökUntUye ait emarelerin Ba· 
hkpazarma giden Haliç sahlllnde da göze çarptığı söylenmektedir. 

lü e c·nayet •• up 
Bir Kamarot Karadenizin Ortasında 

Kayboldu Esrarengiz Surette 
fstanbul adliyesi· yeni ve çok 

tsrarengiz bir hadiseye vazıyet 
ttnıiştir. Bu karanlık hadiseyi 
başından sonuna kadar yazıyoruz: 

Sadık zadelerin Dumlupınar 
._,{)uru trabzondan kalktıktan 
80nra bütün Karadeniz iskeleleri· 
ile uğrıyarak Amasraya gelmiştir. 

Vapur bu iskelede de ınutat veç· 
hile eşya ve yolcu, alıp verdikten 
Sonra ayrıldı ve İstanbula doğru 
tam yolla ilerlemiye başladı. 

Hava berrak ve sıcaktı. Deniz 
rnülayimdi. Vapurda fevkalade 
hiçbir şey yoktu. Mürettebat işi 
başında, yolcular kendi alemin
deydi. İşte bu esnada eskiden 
beri bir türlü geçinemiyen kama· 
rot Feyzi ile kumanyacı Süleyman 
arasında bir ağız kavgası baş-
lanııştı. HAdlsenln vukubulduju 

Kavga bir hiç yüzünden çık- Dumlupınar vapuru 

?11 ştır. Fakat gittikçe büyümek küfürler savurmaya başlamıştı. 
~~i~~dım gösteriyordu. İki taraf Burada kan1ı bir hadise çıkabi· 
l ltıbırine daha sert nazar- lirdi. Bereket versin, vapur 
a.rla bakmıya ve daha ağır (DeVlm 15 inci ıayfada) 
~==================================== 

İrtişa 1 
f Meclis -Encümeni 

İşe Başladı 
i . Ankara, 9 ( Hususi )- Barut 
~hşasına ait dosyeler kendisine 
1:: avale edilen Meclis Muhtelit 

.f:' tıc\hneni dün ilk içtimaım yaptı. 
hıJ akat tetkikata başlamak için 
.. . ecfisten izin almak lazım geldi~ 
ffüıe karar verdi. 

o] Dosyelerde,tahkikatm P..ıevzuu 
arak Trabzon Meb'usu Hasan, 

:~bık Umumi Katip Tevfik, Barut 
•wıecı· . A d 181 azasından Nuri, sabık 
~r ahan Meb'usu Tahsin, sabık 

\!aliye K · M"d'' ·· Ed' a . avanın u uru ıp ve 
rıdat M"d'' ·· K" ·ı b k ~ k u uru amı , sa ı 

'-'.~tr~ Defterdarı İhsa.n .B. )erin 
erı vardır. Ayrıca lstanbul 

Buğday 
Hükumet Fiat 
Tayin Edecek 
Ankara, 8 - Hükumet bir 

buğday kanun layihası hazırla· 
maktadır. Layihanın esaslarına 
göre Ziraat Bankası buğday satın 
alm1ya mezun addedilecek ve 
buğday fiati hükumetçe tayin 
olunacaktır . 

Banka bu muameleden zarar 
edecek olursa bu zararı hükumet 
tarafından kapatılacaktır. 

İzmir, 9 (Hususi) - Buğday 
fiatleri bir miktar yükselmiştir. 
fstanbuldan gelen haberlerden, 
buğdayın orada da yükseldiği 
anlaşılıyor. ............................... ·-··················-······ .. 
Defterdarlığı memurlarından · ba
zılan tahkikata mevzu teşkil et
mektedir. 

Cinayet Mi 
Buhran Mı? 

lzmir,(Hususi) - tki g{in evvel 
telgraf haberi olarak kısaca bil
dirdiğim (Değirmendere) cinayeti 
hadisesinin mahiyeti çok karan· 
Jıktır. Değirmenderenin Çile kö· 
yii imamı Ali Efendiyi öldüren 
deli Hüseyin Sar'a ill•ine müptelA· 
dır. Hadiseden iki gün evvel Ali 
Ef.yi ğUrmüş ve kendisine: 

- Neden köylüye namaz kıl· 
dırmıyorsun? diye çatmış. 

Hadise sabahı deli Hüseyin 
erkenden kalkmış, imam Ali 
Efendinin yolunu beklemiş. ezan 
okumak için dışarıya çıkan Ali 
efendi deli Hüseyinle karşılaşmış. 
Hadisenin bundan sonraki asıl 
mtihim kısmı tamamen meçhul
dür. Hadisenin tek şahidi Osman 
Efendi isminde birisidir. 

Katll dell Hüseyin 

• , ' : •• '.· • # • • .:~ • • 

Bugün 

1 
Sayfa 
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l 
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Profesyonel Olalım Mı?-
----,•----

Galatasarayın Eski 
Ka ta ı Cevap Veriyor 
A B 

Adil Beye Göre, Bu İş Zannedildiği 
Kadar Kolay Değildir 

Geçen ay Stokholmde içti- r 
ma eden Beynelmilel Futbol Kon-
gresi amatörlüğü tanımadığını res- ı' 
men ilin etti. ı 

Memleketimizde de hayatım 1 
tamamile futbole hasretmemiı 
olan a~atörlerin layikıle çalışa· 
cak vakıt bulamamak yüzünden, 
kuvvetli bir takım çıkarılamadığı 
da iddialar meyanındadır. 

Futbol Federasyon Reisi Hamdi 
Emin Bey de kuvvetli bir milli takım 
için profesyonelliğin lnzumuna 
kani olduğunu söylemiştir. Yakın· 1 

da Ankarada uummJ spor kongre 
si toplanacaktır. Kongrede Tür
kiye sporunun faaliyet plinında 
bilyük değişiklikler yapılması, 
profesyonellikler kabulü veya 
adem kabulü hakkında görüşül· 
mesi, nizamamenin değişmesi 
tekarrür etmiştir. 

Böyle bir zamanda Türk spo
runun mukadderatile meıgul ola
cak umumi kongrede görüşüle
cek maddelerin pişkin bir hale 
gelmesi için bir anket açmıya 
karar verdik. Bu anketimiz bü-

ÇANA 

Anketlmlı:e cevap Yeren 
Adll Bey 

tün dünya futbolcülerini beyneJ... 
milel kongrenin verdiği son ka· 
rardan sonra meıgul eden bir 
duaJin cevabını vermiş olacaktır. 

Soruyoruz: Profesyonel ola• 
lım mı? 

. Galatasarayın müteaddit de
falar ve senelerce başkaptanhğım 

( DeYamı 15 inci Hyfada) 

İngiltere Hükumeti Tarafından Gazi 
Hazretlerine Takdim Olunan Eserin 

Tercümesine Devam Ediyoruz 
• 

14 Üncü Sayfamızda 

Hazzr Cevap ! 

-~ 

Erkek - Akşama geç kalırsam sana bir pusula gönderirim. 
Beni yemeğe beklemezsiniz. 

Kadın - Hacet yok. O pusulayı dün gece cebinde buldum. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi; 

Programa .Şiddetle 
Muhtacız 

Hiik ilmr.tin lktısadi ve ~ınat va
ziyeti hir pl!ln dahilinde yiirilt
uıck i stediğini habar vermiştik. 

Bu husus ta halkın da fikirlerini 
topladık. Bunları 9u sütunda. ya
zıyoruz: 

Salt Bey (Edirnekapı Sultanhamamı 77) 

- Yirminci asır program ve 
plan asrıdır. Binaenaleyh bir iş 
nekadar basit olursa olsun mut· 
laka bir program yapılmalıdır • 
Hükumetin üç senelik bir prog
ram yapacağını okuduğum za· 
man çok sevindim. Program, 
hesaplı olmanın ve hesaplı yü
fÜmenin birinci şartıdır. Progra· 
mm üç sene olması da çok mu· 
vafıktır. Üç sene sonra tuttuğu· 
muz işin bir muhasebesi yapılır 
ve ona göre ikinci adım atılır. 

* Hikmet Bey "Akaretler caddesi 91., 

- Muayyen müddetli bir iktısat 
programına, hatta iktisat misakına 
ihtiyacımız vardır. Şimdilik bul· 
doğumuz krediyi ve bütün mesai· 
mizi ehemmi mühimme takdim 
ederek en muhtaç olduğumuz 
bir sahaya hasretmeJiyiz. Mesela 
ilk ilç senede memleketi tama
men yerli kumaşla giydirebilmeli
yiz, mensucat için harice bir 
santim verdirmemeliyiz. Bundan 
sonra hububat.mızı hariç piyasa· 
)ara satabilmek için bütün Ana· 
doluyu tasfiye makinelerine ka
vuşturmalıyız. 

)#. 
Selim[ Bey •Sultanahmet Oçler mahal

le ~i 71., 

- Bugünkü müstakil Türkiye 
milli bir misakın mahsulüdür. 
Milli misak bize tam bir istiklal 
ve toplu bir vatan vermiştir • 
Dünya buhranı karşısında iktisa
di bir refaha irişmek için de 
mutlaka herbir maddesi kanun 
k .... dar kuvvetli, değişmez bir 
programa ihtiyacımız vardır. Fa· 
kat hangi işlerin ilk evvel prog
ram dahiline alınması lazımdır. 
Bu hususta fazla etüdüm yoktur. 
Programı yapacak r··at tercih 
eylemesi lazım gelem ihtiyaçtan 
pek ala bilirler. 

)#. 
Nusret Bey "Kumkapı lbrahlmpa,a ma

lı :ıllesi 9,. 

- Evvela zirai vaziyetimizi 
ısrileştirmek lazımdır. Çünkü mem· 
leketimiz ziraat memleleetidir. 
Geçen sene mahsul çok oldu. 
Adam akıllı tasnif edilemediği 
için buğday ihaç edemedik. Son· 
ra da mensucat sanyiimizi yük
seltmeliyiz. Bir Türk mutlaka 
sırtında kendi elinin emeği olan 
bir kumaş taşımalıdır. Ne tuhaf 
ki hail bayrağımızın kumaşım 
bile ellerden alıyoruz. 

Naneruhu Fabrikası 
Avrupadan her sene Tiirkiyeye 

60 bin liralık naneruhu gelmek
tedir. Bir Türk müteşebbisi it· 
halita mini olmak için, Türkiyede 
bir naneruhu fabrikası açmak 
ıçın teşebbüslerde bulunmıya 
başlamifbr. 

• 

DA 

TETKİKAT 
Son Asır 
Türk Şairleri 
Ve Bulgarlar 

Bulgaristan "Türk Harsiyat 
ve Edebiyab Muhipleri Cemiyeti,, 
şehrimize bir azasını göndermiş· 
tir. Bu zat son asır Türk şairle
rinin şimdiye kadar neşretmiş 
oldukları kitapları toplamıya 
başlamıştır. Bu zat İstanbul kü
tüphanelerinin kataloğlarmı bir
kaç güne kadar Sofyaya gönde
recek ve bu suretle Türk şairle
rinin mevcut kitaplarını cemiyet 
namına satın alac:ıktır. Bulgar 
Cemiyeti bu eserleri tetkik ettikten 
sonra ( Son Asır Türk Şairleri ) 
isimli bir eser bastıracaktır. 

Şehrimize gelen Bulgar mu
harriri kendisile görüşen bir mu
harririmize şunları söylemiştir : 

- Meml~ketinize birkaç gün 
evvel geldim ve vazifem Türk 
kütüphanelerinin kataloğlannı ce· 
miyete göndermek ve bilhassa 
tanınmış şairler hakkında muhar· 
rir ve mi!nekkitlerden malumat 
toplamaktır .. 

"Bu teşebbüsümüzü bilfihare 
edebi romanlara da teşmil ede
ceğiz..,, 

İhtikar Mı? 
Şimdi De Demir Ve Çelik 

Fiatleri Artmış ! 
Ticaret Müdüriyetinin aldığı 

malümata göre, Av.rupada çelik 
ve demir fiatleri ton başına on 
frank düştüğü halde, Türkiyede-
ki demir fabrikalan son günlerde 
demir fiatini kiloda iki kuruş 
artbrmışlardır. Bunun üzerine 
müdüriyet, meselenin tetkiki için 
Sanayi Müdüriyetine müracaat 
etmiştir.Diğer taraftan kendilerine 
müracaat ettiğimiz demir fabri
kaları sahipleri, bu son günlerde 
Avrupada demir fiatlerinin düş· 
meyip bilakis altı şilin kadar 
yükseldiğini ve binaenaleyh bizde 
fiatlerin de yakında o nisbette 
yükselmesi muhtemel olduğunu 
söylemişlerdir. ---

Yerli Mallar Sergisi 
Önümllzdeki ağustosta açıla· 

cak yerli mallar sergisinin tam 
manasile olabilmesi ıçın Milli 
ve Tasarruf Cemiyeti büyük bir 
gayret gösteriyor. 

Haber aldığımıza göre bu se· 
ne yerli mallar sergisine bazı 
yeni firmalar iştirak edecek ve 
mallar teıhir olunacaktır. 

Bir Eşeğin Cinayeti 
Ortaköyde Bekçi Ahmet Ağa· 

nm merkebi sokakta oynamakta 
olan E.yüp Sabri Beyin 4 yaşın

daki oğlu Fehmi Kamili muhte
lif yerlerinden ısırmıştır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

BABBBLIB 
Boyalı Gül İddiası 

Devam Ediyor 
iki gün evvelki nUsbamızda 

Tavuk ve Çiçek sergisine iştirak 
eden firmalarla Jüri heyetleri 
arasında bazı ihtilaflar çıktığını 
yazmıştık. Ziraat Müdürll Tahsin 
Bey bir sabah gazetesi vasıtasile 
bu ibtilaflan tekzip etmektedir. 
Fakat hadiseyi ve ihtilafın se-
beplerini sergiye iştirak edenler• 
den bazıları şu suretle anlatıyor-

lar. Ezcümle tavukçu Sadi Bey 
diyor ki: 

" - Jürinin verdiği notları 
Ziraat Odası değiştirmiştir. Bunu 
notlarla mükafatların nispetsizli· 
ğinden anladım. 

İlk günü verilen mükAfatları 
itirazımız üzerine tebdil ettiler. 
İkincisi, nizamnameye uygun ha
reket etmediler. Jüri dört bayva· ~ 
nı ayni derecede gördüğü halde 
bunların birine altın, diğerine 
gümüş, diğerlerine bronz madal
ye verilmiştir . 

Evsafı tamamen bozuk olan 
hayvanlara altın, en mükemmel 
evsaftaki hayvanlara gümüş ma
dalya verilmiştir. Sergi nizamna
mesi mucibince asgari, biri horoz, 
diğerleri tavuk olmak üzere üç 
hayvan teşhiri şartken, nizamna
me harici bir h,.,roz ve bir tavu-
ğa da madalya verilmiştir. Bazıla
nmız, bu şerait a•tıoda bir daha 
bu gibi sergilere iştirak etmiye
ceğimizi bildirdik. ,, 

Çiçekçilerden Alkiyadi Efendi 
mahdumu da şunları söylemektedir: 

" - Sergide yeıil boyalı gül
ler gördüm. Hatta bunlara para 
mlikifatı bile verilmiştir.,, 

İzmir Belediye He
yeti Şehrimizde 

lzmir Belediy~sinin yeni sene 
bütçesinin İzmir vilayeti tarafın· 
dan tasdik edilmemesi üzerine 
başta İzmir Belediye Reisi Beh
çet Salih Bey olduğu halde büt· 
çe encümeni aıalarından mürek
kep bir heyet Ankaraya gitmişti. 

Heyet Ankarada alakadar ve· 
kiletlerle temaslarını ikmal et
miş, bilhassa iş Bankasından ik
raz edilen 2 milyon liranın taksit 
borçlannın teciline çalışmış ve 
dün şehrimize gelmiştir. 

Haber altlağımıza göre borç
ların tecili işinde henliz kat'i bir 
netice alınamamıştır. Maamafib 
birkaç gilne kadar bunun bir 
formüle raptedilmesi muhteme1dir. 

Yine Şeker Ve Kahve! 

VEREM 
Mücadale 
Faaliyeti 
Genişliyor 

Verem Mücadele Cemiyeti, 
pek yakında, şehrimiz doktorla· 
rına müracaat ederek, şimdiye 
kadar cemiyete yapılan muavene
tin tevsiini istiyecektir. 

Bu müracaat, veremlilere, ce
miyet tarafından yardım yapıla

maması ve .doktorların noksanlığı 
dolayısiledir. Cemiyet fstanbulda 
mevcut bütUn doktorlann bu 
meseleye karşı alaka göstrecek
lerini ümit etmektedir. 

Ayni zamanda şehrimiz ecza
banelerine de muracaat edile
cektir. Bazı hastaların Dispansere 
gidemiyecek derecede hasta ol· 
maları cemiyetin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve bunun üzerine bu 
teşebbüse girişmiştir. Hal ve vakti 
yerinde olmıyan hastalara, para
sız iliç temini için de, eczacılar 
cemiyetine müracaat etmek isti
yen verem mücadele cemiyeti 
bir cevap alamamıştır. 

Gülhane 
Belediye Parkı Kiraya 

Vermiyor 
Dün bir refikimiz Gülhane 

parkının kiraya verileceğini yaz
mışb. Bizim tahkikabmıza göre 
bu haber yanlışbr. Halkın te
nezz ühüne tahsis edilen Gülha· 
ne parkı kiraya verilmiyecektir. 
Yalnız Sarayburnu gazinosu 
eylfılden sonra müzayede ile ki
raya verilecektir. Bu gazino üç 
sene müddetle şimdiki müsteciri 
İbrahim Beye verilmişti. Bu sene 
bu müddet bitmiştir. Belediyenin 
İbrahim Beyle yaptığı mukavele 
mucibince lbrahim Bey çıkarken 
Belediyeye 20 bin liralık tesisat 
bırakmak mecburiyetindedir. 

Belediyenin son zamanlarda 
gazinoda yaptırdığı keşifte(29500) 
liralık tesisat tesbit edilmiştir. 
İbrahim Beyin alacağı olan mii
tebaki (9500) lira da kiralarla ta
kas yapıldığı için şimdi gazino-: 
daki bütün tesisat belediyenin 
emrine geçmiştir. 

Riza Tevfik 
Yüzelliliklerden Riza Tevfik, 

ölümünden sonra Gazi Hz. ne 
takdim edilmek üzere bir eser 
hazırlamıştır. 

Sigara Hırsızı 
Sabıkalı Ahmet Pangalbda 

tütüncü Karakinin dükkimndan 
13 paket sigara çalarak kaçarken 

i!aziran 9 

Günün Tarihi 

İhtikar Kararı 
Nakzedildi 

ihtikar cürmile mahkum 
Alpullu fabrikası ve d iğer şeker ta 
leri !:akkmdaki mahkumiyet karafllll 
Temyiz Ma1 kemesi nakzetmittir. 

On Beş Günlük Ticaretimiz 
Gümrük istatistik Müdürü geç•• 

mayaaan ilk on bet günü için bir 
iatatiatik neşretmiştir. Buna nazar .. 
mühim ihraç maddelerimizin ihracat 
miktan ( 1,563,507) liradır. Nisaolll 
aon on beş günü zarfındaki ihracata 
nazaran mayıstaki ihracat ( 219,8'S) 
lira noksan dır. 

Sıcaklar Müthiş 
iki üç gündenberi lstanbulda br 

ydtıcı ve bunaltıcı bir sıcak vardır• 

Dün barar.!t derecesi 35 e çıkmıştır• 
Sıcaklık ve yağmursuzluk ıebzelerı 
meyvalar ve ekinler üzerinde tar 
ripkir tesirler yapmıya başlamışbr• 

Gayrimübadiller 
Gayrimübadiller Cemiyeti kongre' 

ai dün ekseriyet olmadığından toP" 
lanamamış, kongre gelecek perşelO' 
beye kalmıştır. 

M. Malş Gidiyor 
DarUHünun mütahassm M. Malt 

bugiin memleketine gitmektedir. Şe
refine dün bir çay ziyafeti verilmir 
tir. 

Japon Maslahatgüzarı 
Japon Maslahatgiizarı M. Murr 

kami dün Ankaraya gitmittir. 

Eczamlar Arasmda 
Dün eczacılar ve depo sahipleri 

hararetli bir toplantı yapmıtlardır• 
Toplantıda küçük depo aahipleriaia 
bilyük depolardan aldıkları eczaJI 
pahalı satmaması için Sıhhiye Vek& .. 
Jetinin nazan dikkatini celbe karar 
verilmiıtir. 

lnhisariar Meselesi 
inhisar idareleri Temmuzdan iti

baren tevhit edilmiye baılanacak 
Bu maksatla hazırlıklara başlanııı•t" 

tır. Tevhitten sonrada sene nihayr 
tine kadar inhisarlar ·ıstanbulda ça• 
lıtacaklardır. 

Sovyetlerin Hediyeleri 
Sovyetlerin Türkiyeye hediye ola• 

rak verdikleri beş tank, on trakt8tı 
iki kamyon, bir ntobüs bugün şeb• 
rimize gelmektedir. 

Tanassur Meselesi 
Sen - Jozef Fransız mektebind• 

tanauur ettirilen Hayriye H. hükO• 
met tarafından Orta şehir yatı mek" 
tehine yerleştirilmiştir. · 

Yeni Kıbr1s Valisi 
lngiltre hükümeti Kıbrıs valiliğilll 

Sir Rejinald Skubbs'u tayin etmiştir• 

Orhan Bey 
Tekzip Ediyor 

Ankarada yapılacak futbol tut"' 
nuvaaına lstanbuldan (8) muhteliti"' 
nin 1rönderileceğine dair bir şayi• 
çıkması ve fzmir futbol heyetinin bd 
takdirde fstanbulla karşılatmıya k,.
rar vermesi üzerine lstanbul Mınt•'" 
kası Reisi Orhan Bey şu beyanattl 
bulunmuştur: 

"- Bu şayia tekzibe bile der 
mez. Biz takımımızı Turnuvayı k•"' 
zanmak azmile ve en kuvvetli ıekll-

Ticaret Müdüriyeti kanunusani, 
şubat, mart, aylarında gümrük· 
ten şeker ve kahve çıkaran ta· 
cirt~r hakkında tahkikat yapmıya 
başlamıştır. yakalanmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve B~~g;:•yç;;·:;;er J 
-

_ ...... o' / . .,,. -
/ 1 ..... 
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. 1: Komşu - Hasan Bey, j 2 - Vallahi hammallığa bile 3 - Fakat bu ucakta taılar j 4 - Arkamda yük taşımak 5: Hasan Bey - Boyac baalr 

k h l komtu• Boyayacak apartunan ltlll 
~ıta gezmekten bıktım artık. razıyım. bile erir en... iç işime ge miyor. maznn bile boyalı çiçek aat•P • 
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~Haziran 

Hergün 
lıtıfi1nderecat1m1zın çoklu
ğundan Dercedilememiş
iir. 

Eınir F eysal Hz. 
Dün Gece Şehri

mize Geldi 
. Necit ve Hicaz Hükümdarı lb

lliısuut Hz. nin oğlu ve Hariciye 
~~zırı Prens Emir F eysal Hz. 
duıı gece Kotuçki yatile Odesa-
d~n şehrimize gelmiştir. Emir Hz. 
hukumet namına Vali Muhittin, 
~~riciye namı!la Hususi Kalem Mü· 

Urii Refik Amir Beyler tarafın· 
dan Büyükderede karşılanmış, yat 
laat dokuz buçukta Galata yol
cu salonuna yanaşmış, burada 
Sovyct Konsolosu kendilerine 
hoşnmedi beyan etmiştir. Prens 
liz. rıhtımda bir polis müfrezesi 
tdarafından selamlanmış, şehrimiz-

e bulunan bazı Medineliler de 
k'-ndisini karşılamışlardır. 

Pren Hz., Vali Beyle birlikte 
0tonıobille Perapalasa gitmişler, 
~iikumet namına misafir edilmiş
lerdir. Prens Hz. nin maiyetinde 
~uavini Fuat Hamza ve yaveri 
bınbaşı Halit Beyler vardır. Ge-
rek Fuat Hamza, gerekse Halit 
~}ler Türkiyede tahsil etmiş· 
~!dir. Halit Bey Türk ordusun
"" uzun seneler hizmet etmiş, 
Çanakkale harbinde de bulumuş· 
bar. Muhterem misafirimiz bugün 
hhrimizde bazı ziyaretler yapa· 
taklar dır. 

Prens Hz. lbnissuut Hz. Hi
ta1 ı zaptettikten sonra ecnebi 
~vletlerle milnasebata girişildi
lini, ilkin masraflı olduğu için 
~ gönderilemediğini, heyetin 
d z ile münasebette bulunan 
htl~tlerle temasa memur oJdg. 
b• nu, Türkiye ile Hicaz arasında 
I •r nıubadenet muahe~esi i~za
. llıan,, bulunduğunu soylemış ve 
ila"e etmişlerdir : 

- Türkiye ile Hicaz arasın
daki dostluk, kardeşlik derece
Iİndedir. Arkamızda iki milleti 
hiribirine bağlıyan büyük bir 
tarih vardır. Ankarada Gazi 
liı.ne mülaki olmakla büyük bir ... 
Utur duyacağım.,, 

Prens Hz. cumartesi günii 
Ankaraya gideceklerdir. 

Bir Facia 
~\' Sahibi Bir - Çocuğu 
buvardan Aşağı Atmış 

İı .Samatyada oturan Daracan 
ltıınde bir çocuk yala boyunda 
~ Bey isminde bir zatın bahçe· 

e girmiştir. Aziz Bey, Daracanın 
:ediş çalmak için girdiğini zan
~ t erek hemen bahçeye inmiş 
~k Daracam yaka!ıyarak 3 metre 
"1t sekliğindeki setten aşağı at-
~r. Sukut neticesinde zavallı 
ti k vUcudünün muhtelif yerle
'tta ilden tehlikeli surette yaralan· 
lb '' ve derhal hastaneye kaldırıl· 
t,~~!~· Zabıta Aziz Bey hakkında 

1$:lkata başlamıştır. 

Avusturyaya Vardım 
'-lil Bcrn, 9 ( A. A. ) - Paristeki 
d la kereler neticesi olarak F e
ı.:rill Meclisi, Avusturyaya yapı
İi·ak yardıma prensip itibarile 
-~~k etmek lehinde karar ver· ..,u,. 

Lortlar Kamarasında 
k,rtt londra, 9 ( A. A. ) - Lortlar 
~11\t ~rası, gümürlere ait olup 
d,tıe ce Avam Kamarası tarafın
ltyib tasvip edilmiş olan kanun 
lctı ilaıru reye müracaata hacet 
~lllakaızı n ikinci kıraatinde ka· 

eylıe111i ttir. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bir adam muvaffak oldu mu, 
şöhret kazandı mı, mevki yaptı mı, 

ıervet aabibi oldu mu, kıskananlar 

fUnu söylerler: 
Talili adsm. 

2 - Biriıini sefalet ve felikette 
gördüğümü?: zaman acır ve taliıb 
adam deriz. 

(" 
1 

-~ Talih • 

1 

3 - Halbuki ne birinci talihdir, 
ne de ikinciıi taliıiz. Sadece biri 
tali denilen fıraatı kullanmaaınt bll
mif, dlteri bilememittir. Aradaki 
fark bundan ibarettir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Fransanın Harici Siyasetinde 
Değişiklik Olmıyacak 

- ~ 

İngiltere Ve Fransa Anlaşıyor Mu? 
Pnris, 9 ( A.A )- Tan gazetesi yazıyor: "Y ~ni Başvekili M. Heryonun Lozana gitmeden evvel 

hükumetin beyannamesile de tayin edildiği veçhıle, İngiliz ricali siyasiyesile görüşmek arzusunu izhar 
Fransamn harici siyaseti, bu son 13 sene zarfında etmesi üzerine M. Makdonald ile Sir Con Simonun 
yekdiğerini takip eden bühfımetler tarafından tes-
bit edilmiş olan hat ne ise aynı hattı mutlak su
rette muhafaza etmektedir. 

önümüzdeki Cumartesi gllnll Pariıe gitmek niye
tinde olduklarını bildiriyor. 

Esase~ı, başka türll olmasına da imkan yoktu. 
Zira, devlet adamları değişebilir, fakat prensipler 
ve akideler aynı halde kalır. Çünkü bunlar zama
nın mutlak ve hakim ihtiyaçlarından ve hakka olan 

hürmetten mlitehassildirler. 

ingiliz Hariciye Nazırımn Telgrafı 
Paris 9 (A.A.) - M. Makdonald Ue Sfr Sfmon 

cuma;tesi gUnll Parise gelecekler Ye pazartul Rtl
nü Cenevreye gideceklerdir. 

Bu siyaset, milletin sulh, beynelmilel tesanüt ve 
mutekabil itimada müstenit teşriki mesai siyasetile 
yeni bir inkişaf devresine girmek hususundaki his ve 
arzusuna tercüman olmaktadır. Mütekabil itimat ise 
ancak dürUsti ve veril miı söz hürmetten doğabilir.,, 

iki Başvekil Arasında 
Londra, 9 (A.A) - Hariciye nezare ti, Fransız 

Sir Con Simon, M. Heryoya gBnderditl bir 
telgrafta ezctlmle şunları ıöylemiıUr: "Beıvekil ve 
ben Meb'usaıı Mecliıindeld beyanabnızı memnuni

yetle okuduk. Aramızda vukubulacalı noktal nazar 

teatilelerinin iyi sureti haller için ltlzumla olan yo

lu, hissedilir derecede hazırlamıya yardım edecetf· 
ne kaniiz." --- - - -------

Açlık Nümayişleri 
- • 

Amerika HükUmeti Endişe içindedir 
Vaşington, 9 ( A. A. ) - Es

ki muhariplere mahsus nakdi 
mükafatların tediyesini talep et
mek üzere binlerce sabık muha
ribin işsiz olarak şehirde bulun
masından ve diğer yürüyücüle· 

rın de şehre doğru gelmek 
üzere bulunmalarından endi
şe eden polis amırı, sabık 

muhariplerden meccanen nakle· 
dilmek surctile şehirden ayrılma· 
larmı talep etmiştir. --

Y unanistanda 
Meb'usan Meclisi Tatil 

Devresine Girdi 

Facialar 
Biribirini 
Kovalıyor 

Atina, 9 (A.A.) - Meb'usan 
meclisi tatil olunmuştur. Lozan 
konferansından sonra tekrar fa· 
aliyete başlayacaktır. 

Dün meclisin bir celsesi es· 
nasında Papanaslasyu fırkası, 
teşkilatı esasiye kanununun muh
temel bir tadil tetkikatında ha
zır bulunmamak üzere müzakere 
salonunu terketmistir. 

Millet Meclisinde 
Ankara 9 (Hususi) - . Buglin 

Millet Meclisinde bazı devletlerle 
yapılan adli tesviye muabedele
rinin tasdikı ve Estem mukavele-1 
sinin feshi etrafında müzakereler 
olacaktır. 

Londra, 8 ( A.A. ) - Hava 
Nezareti, iki lng1liz tayyare zabi
tinin lskoçyanın şimali garbi sa
hillerinde bir tayyare kazası ne-
ticesinde öldüklerini bildiriyor. 

1932 senesinin hu günlerine 
kadar tayyare kazasından dolayı 
ölen askeri tayyarecilerin yekünu 
şimdi 25 e baliğ olmuş bulun
maktadır. 

Muhasip Ortada Yok 
Manisa 8 - Ortamektep mı> 

hasibi talebeye ait taksitlerin bir 
kısmını zimmeline geçirdiğinden 
işten el çektirilmiştir. Muhasip 
ortadan kaybolmuftur. 

İSTER İNAN, İSTER 

Sabık muhariplerin iaşeşi için 
kafi para olmadığından buhranın 
şiddetli tehdidi karşısında bulu· 
nulmaktadır. 

Mahalli kıtaat her ihtimale 
göre hazırlanmıştır. 

İspanyada 
isyan Çıkması lhti malin

den Korkuluyor 

Madrit, 8 (A. A.) - Gaze

teler emniyeti umumiye teıkilA· 

bnın timdiye kadar misli g6rtıl .. 

memiş derecede fazla faaliyette 
bulunduğunu, nezaretler Ye re .. 

mi merkezler etrafında muhafaza 

ve nezaret tedbirlerinin arttırlıdı

ğım ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Bazı gazeteler hük6met aley· 

binde gizli .tertibatta bulunulduğu

na dair ortada dolapn pyialar 
üzerine bu ihtiyat tedbirlerinin 

alandığını ibsaı etmektedir. 

iNANMA/ 
Geçende Taksimdeki büyük Ermeni me.ıarlığmm 

belediyeye ait olduğu ve ıenl'ludenberl fiizuli olarak 
Ermeni cemaati tarafından işgal edıldiği sabit oldu. 

Arkaaından Sultanabmet c::mii duvarına tenhup 
eden bir zat çıktı. Onun arkasından Ayaspaıa mezar· 

lıtı meseleıi ortaya atıJdı. Şimdi de Ayaıofya minare• 
ıinin temelindeki bir m:ıhzenin başka1ına ait oldujıı 
iddiasını ititiyoruz. Aslında Evkafa ait olan bu emll
kin başkalarının eline nasıl ~eçtitinl kavradığımıza, 

iSTER iNAN. lSTER iNAN.MAi 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

işin Kolayını 
Nasıl 

Bulmuşlar! 

------·----A. E. 

Hayatın yekdiğerini takip 
eden cilveleri bana dUnyanın 
muhtelif memleketlerini tanıttı, 
bununla beraber içinde yqamak 
Ye içinde ölanek istedijim yer 
kendi toprağımdır. Fakat bu 
sabah bir dakika için dtınyaya 

Amerikada gelmediğim• teeasllf 
ettim. Bakınız neden: 

Şikago Tribtln guetesinla 
anlattığına göre Amerika meb'u
ları Amerika buhranımn l6nllne 
geçmek makaadile meclite bir 
takrir vermqler Ye biiylk muha
rebeye ittirak etmiı (1,800,000) 
Amerika askerine 2 milyar dolar 
tevziini teklif etmiıler: 

- Bu teklifimizin kabulD ha
linde yalnız 1,800,000 sabık u
ker değil, fakat bütlln Ameri
kanlık mea'ut olacakbr, demit
ler. 

Amerika meb'uslannın g6 .. 
terdikleri esbabı mucibeye naza
ran, sanayiin ve ticaretin Ozerine 
çöken buhran, tediye vuıtalannın 
azlığındandır. M&tteri mal aJm .. 
yor, çtınkll parası yoktur, keDdl
ıine akçeyi veriniz, hemen ÇUt .. 

ya kotacak •• kuatlık ta derhal 
duracaktır. 

Doğrum muhakeme n man
bk h0tuma gitti. Fena dejill 
T atbiklnde de IOl'luk yola 

DeYlet Bankasına emir ftrl
nb, yıtm yıjaD bllnlmot claiat
ım. Memleket lfllliataa olsua. 
herkeein ytııll stlı\ln, dili tatl~ 
lanıınl 

Fakat maat...ı ba t.u&be 
her defuında ferdin ve devletill 
ifllıile netlcelenmiıtir. Metlı• 
lngiliz maliyedal LaY'm uırlarea 
evvel yapbğ1 tecrllbedea bqlı• 
yarak Fransız ihtilllindea geç4 
tiktikten sonra aon zamanlar.:ı 
ininiz, markı ve rubleyi dllfilnli· 
nliz. Tavsiyenin verdiği neticeyi 
anlarsınız. 

İptizale uğrayan paranın kıy· 
meli kalmaz, derler, doğrudur. 
Fakat para az olunca da ortad~ 
sıkıntı başlar, mesele ikisinin 
ortasını bulmaktadır. 

* Fakat muadelenin bu kısmını 
mütehassıslara bırakalım, benim 
hatırıma başka bir ıey geliyor. 
A~aba şu Amerikalı meb'uılann 
düşüncelerini kendime mal ede .. 
rek Başvekile bir mektup yauamı 

- Pqam, 
"Dllnya buhranının bize kadar 

gelen serpintilerini mllmklbı ol
duğu kadar azaltmak için çalı..
yorsunuz, bin bir tedbire bq 
vuruyorsunuz. . Allalı sizden rua 
olaun. Fakat bea daha ceat 
bir çare buldWI'. Zannıma kalana 
en iyi hatb hareket bet Jllz mil
yon klğıt bastırmak ve bizlere 
birer miktar dağıtmaktır. " De
sem acaba ne der? Sftpllra'e ıo-
pasından pek korkmam amma. 
Allah yilztınii g3ıtermesin, Mazhar 
Osman ile henUz tanqmadım, 
yalnız meılekdaşlarından g6ztlm8a 
yıldığını itiraf ederim. 

5azln k11a11: Bizim manttlı 
ile Amerikanın manhğı biribirine 
uymuyor, fakat lAtife bertaraf 
Amerika meclisi takriri kabal 
edecek midir dersiniz? 

Bir iflas T alebl 
Hali tasfiyede bulunan Ticaret 

ve Sanayi Bankasından alacaklı 
olanlardan baz.tarı ikinci Ticaret 
Mahkemesine müracaat ederek 
bankarun iflAsına istemitlerdl. 
lflia talebi mahkeme tarafındaa 
reddedilmiştir. 
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4 Sayfa 

i"Kıılagımıza Çalınanlar j -, 
Takas 
Usulü 

Gül~rek arkadaşının yanına 

sokuldu: 
- Akşama iade ederim, bana 

on kuruş versene ... 
Ö teki, hiç tereddüt etmeden, 

çantasın ı açtı , on kuruşu çıkarıp 
verdikten sonra: 

- Parayı aldın ya, dedi, aç 
şu paketini bakalım ... 

Ö teki tereddiit etmeden, ye· 
n ice paketini uzattı. 

Arkadaşı , içinden bir değil, 

tamam on t ane cıgara aldı. Ken
di paketine yerleştirirken, hay· 
retle yüzüne bakan borçluya ce· 
vap \ erdi: 

- Azizim, bunda şaşacak 
bir şey yok... ,\lış verişte takas 
usulünü kabul etmedik mi ya? .. 

Ateşa ~ayanamadı .. 
Fenerbahçe klübünün yanma· 

aı, bütün sporcu gençliği mütees
sir etti. Dün iki mektepli, a ra· 
lannda bu yangından bahsedi· 
yorJardı. 

Birisi dedi ki= 

- Ateşle oynamanın ıonu 

böyle olur. 
- Ne gibi? 

- Ne gibi olacak.. İkide bir 
.. Hararetli Fener ... Ateşli Fener .. ,, 
.. Fenerin ateşli gençliği .... , "F e· 
neri hararetle tebrik ederiz.,, 
.. Çocuklar, dünkü maçta çok 
ateşli idilerf .. ,, Ahşap klüp bi
nası, tabii bu kadar ateş arasın· 
da kalınca, yandı gitti. . 

lpm Ucn .. 
Kağıt helvası satıyordu. Ço

cuklar, çağırıp beşer kurnşluk 
helva aldılar. Birisi helvayı yer
ken yüzünü buruşturdu: 

- Baksana, helvacı.. Bunun 
hiç şekeri yok r 

Arnavut helvacı iknaa çalıştı: 

- Şekeri fazla kaçırmca ol
muyor güzel. .. 

Çocuklardan biri atıldı: 

- Helva, şekerli yenir. Keşki 
fazla kaçıraydml 

Arnavut güldü: 
Doğru söylersin amma, 

ıonra, biz kaçırırız ipin ucunu. •• 

Sındırgı 
Haberleri 

Smdırgı (Hususi) - Kazamı• 
Jln lktısadi bayatmda mühim bir 
rol oynayacak olan Akhisar yo
Janun tesviyei türabiyesi yapıl

mış ve otomobiller işlemiye baş
lamıştır. 

Bir aydan beri, vilayet mer
kezi ile kazamız arasında tesisine 
çalışılan telefon hattı yakanda 
ikmal edilip açılacaktır. 

'f. Yaz tatili münasebetile 
ikinci mektepte gece umuma, 
birinci mektepte ise gtiodUz ha
nımlara, gece beylere olmak üze
re talebe tarafından müsamere
ler verilmiıtir. Her iki mektebin 
müsameresi de muvaffakıyetli ol
muştur. Gerek zeybek oyunların
da, gerek danslarda ve diğer rol
lerde talebeler davetliler tarafın 
dan çok alkışlanmışlardır. 

·~ 
Bir Doktor Hakkmda 

Ha\'Za (Hususi) - Şehrimiz 

HUkümet tabibi Veysi B. hak
kında görülen lüzum iizerine 
Sıhhiye müfettişliğince talıkikata 

başlanmıştır. Bundan başka ad
liye tarafmdae takibata ieçil
miştlr. 

SON POSTA Haziran 9 
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I MEMLEKET HABERLERi 

ı Eskişehir Haberleri 
] Bir Aydır Yağmur-Yağmadı, Çiftçiler 

Dört Gözle Yağmur Bekliyor 
Eskişehir (Hu· 

susi) - Vilaye· 
timiz dahilinde • 

bugiln çiftçinin 
dört gözle bek· 

l ediği yegane 
şey yağmurdur. 

Bir aydanberi bu 
ha valiye bir dam· 

la yağmur düş· ' 
memesi köylüyü 

ve ziraat erbabı

nı hayli düşün· 
dürüyor. Eğer 
bu ay içinde 

yağmur yağını• 

yacak olursa 
mahsul kilo itibarile ehemmiyetli ı 
miktarda azalacaktır. Esasen 
Sivrihisar, Çifteler ve Mahmudiye 
civarında evvelce de az yağmur 
yağdığı için mahsul nisbeten be· 
reketsiz bir şekilde idrak edil
mektedir. Yağmursuzluk yüzünden 
buğday fiatleri bir miktar art
mıştır. 

'f Devlet demir yollarının 

Eakl,ehlrden bir yaz manzarası 

ıehrimizdeki teıkilatından birçok 
memurlar kadro harici edilmiştir. 

Mağaza ve fabrikadan otuzu mii
teca vuz memur çıkarılmıştır. De· 

mir yol idaresinin istasyondaki 
nümune bahçesi amelesi de ehem
miyetli miktarda tahdit edilmiş

tir. 
~ Son günlerde şehrimizde 

yeniden inşaat faaliyeti başla-

Muğlada )Menemende 
• 

1 
Kız Kaçırma 

Bir Orman Yan- 1-ladisesi 
Söndürüldü gını 

Muğla, 7 ( Hususi ) - Bu ci-

vardaki Yeniköı mıntakasında 

bulunan geniş ormanlarda bir

denbire yangın çıkmıştır. Yangın 

tehlikeli bir vaziyet aldığı bir 
sırada derhal faaliyete girişilerek 

hayli uğraşıldıktan sonra fazla 

bir hasara meydan kalmadan 
söndürülmuştiir. 

1f. Şehrimizde bugun sıcak

lar vardır. Dünkü gün haran~ 
derecesi gölgede 31 den fazla 

idi. Bugün de ııcak dev'lm 

etmekte ise de barometre tenez

züldedir. Arasıra yağmur djşmi

ye başladı. Yağmur ylğarsa ku
raklığa nihayet vermiş olacaktır. 

İzmir de 
[~öylüye 208412 Döniim 

Arazi Verildi 
İzmir, (Hususi) - Köylünün 

toprak sahibi olması hususunda 
birkaç sene evvel girişilen hare
ket, vilayetimiz dahilinde bugüne 
kadar genit ve şümullü bir şe
kilde tatbik mevkiine konul
muştur. 

Bu hususta yaptığım tetkikat 
neticesinde şu malumata aldım. 
Bu mıntakada topraksız köylüye 
şimdiye kadar 208,412 dönüm 
ziraate elverişli arazi dağıtılmış
tır. Bu işte en mühim kısım Tor
bah havalisine isabet etmektedir. 
Buradaki köylillere tevzi edilen 
arazi J 39,500 dönüm miktarın· 
dadır. 

Bundan başka Tire köylüsüne 
13,500. Ödemiş çiftçilerine 5500, 
Bayındırda J 260, Bergama da 
22700 ve Dikili kazasında da 
24600 dönüm arazi tevzi edil
mi~lir. 

Menemen, (Hususi) - Bura
da yeni bir hadise olmuştur. 

Acem Ali Rıza oğlu Hüsnü, 
Acem Hüseyin Efendinin kızı 
Müzeyyene aşık olmuş ve onu 
birçok defalar babasından ıs
temişlir. 

Hüseyin Ef. her nedense, bü
tün ısrarlı istemelere reğmen 
kızı Hüsnü ye vermemiş; . Molla 
Osman oğlu Hüseyine nişanla-

mıştır. Hüsnü bu ret katarı üze
rine kızı kaçırmak istemiştir. 
Bir giin Müzeyyen ile annesinin 
bağa gitmelerinden ic;tifade ederek 
beş arkadaşı ile, bağdan döner
ken Miizeyyeni otomobil ile ka
çırmıştır. 

Jandarma kumandanı Safa 
Bey ve Taharri Memurlarmdan 
Mahmul Efendi Hiisniiyü ve Müzey
yeni üç gün, üç gece aramışlar, 

nihayet bir derenin içinde, otlar 
arasında bulmuşlardır. 

Hüsnü jandarma kumandanını 
göri.hıce; şaşkınlıktan Mü!eyyen 
H. tarfından kaçırıldığını ıöyle-

miştir. Miizeyyeo H. Hüsnüyü 
istemediğinden ailesine, Hüsnü 
de yaptığı cürümden dolayı Ad
liyeye teslim edilmiştir. 

A. H. 

Dört yolda 
Belediue işleri 

Dörtyol ( Hususi ) Yeni 
belediye heyeti memleketin ihti
yaçlarmı bir dereceye kadar dü· 
şiinmektedir. Belediye Marmara 
şeklinde bir havuzu ihtiva eden 
bir park yaptırdı. Şimdi halk 
burada rahat rahat oturmaktadır. 
Bundan başka şehrin üst tara
fındaki çağlayandan istifade edi
lerek elektrik işine girişilmesi 

düşünülmektedir. 

mıştır. Birçok ki-
l meseler belediye· 

ye müracat ede· 
rek inşaat ruhsa
tiyesi alıyorlar. 

Köprü başında, 

~ I istasyon boyun· 
~ da. Arifiye ve 

Hoşnudiye mahal· 
l lelerinde yeni 

yeni binalar yük
! selmetedir. Diğer 

taraftan beledi· 
ye de köprünün 

bir kısmanı geniş
letecektir. 
~ Önümüz-

deki cuma günü 

J 
fehrimizde park bahçesinde ya· 
pılacak siinnet düğünü hazırlık
ları tamamlanmıştır. O gün için 
bir de gürbüz çocuk milsabakası 
tertip edilmiştir. Bu müsabaka 

üç kısma ayrılmıştır. Biri bir ya· 
şmı ikincisi üç yaşmı, üçün· 
cüsU yedi yaşım ikmal eden 
çocuklara mahsustur . 

BAHA 

1. Antalyada 
ilk Buğday Mah

sulü Piyasada · 
Antalya 8 ( Hususi ) - VilA· 

yetimiz dahilinde yetişen buğday
lardan ilk mahsul dun piyasaya 
gelmiştir. ilk buğday mahsulü 
Ticaret Borsası.ıda altı kuruş on 
paraya satılmıştır. Mahsul iyi ve 
temizdir. Fakat bu sene buğday 

rekoltesinin geçen seneye nazaran 
bir miktar az olduğu etrafında 
kuvvetli tahminler vardır. Yeni 
mahsule ait fiatlerin biraz daha 
yükseleceği ümit ediliyor. 

lzmirden Mısıra 
İzmir, (Hususi) - Maarif Ce

miyeti İzmir mümessilliği pek ya
kında Pire, Mısır ve Rados için 
on beş günlük bir seyahat tertip 
edecektir. 

Halkevinde 
Teınsil Şubesine Talebe 

Kabu IEdiliyor 
Halkevi Temsil Şubesinden: 
Şube dershanesi için talebe 

kaydma batlanacağından liakal 
orta tahsilini ikmal etmiş veya 

bu derecede tahsil görmüş 18 
yaşmdan aıağı 24 ten fazla yaşta 
olmamak üzere ebeveyn muva
fakatnamesi ile hüsnühal şeha· 
detnamesini hAmil kız ve erkek 
gençlerden arzu edenlerin kayıt 
muamelesini yaptırmak için her
gün saat 17 ,5 tan ıonra Gnlhane 
bahçesi methalinde Alayköşkiln· 
deki Müdüriyete müracaatları. 

Yalancı Sah~tlik 
' Malatya (Hususi) - Adıyaman 

Müstantiği ve Hakimi hakkında 
yalan şehadette bulunmakla maz
nun Şükrü, Mehmet, Abdullah 
ve Ömer isminde dört kişi tevkif 
edilmif, mahkemeye verilmişlerdir. 

pyatro ___ ~ı 

Manzum 
Tiyatro 
Diriliyor 

Nuru! !ah Ati 
San'at nevileri genişler, tt" 

kamül eder, ölmez. Zamamnııı• 
eski devirlerden intikal etnıif 
olanlara sinema g ibi büsbütilll 
yeni, operet gibi bir dereceye 
ka<l"'lr yeni neviler ilave ettik, 
fakat eskiler kaybolmadı. Baıı
larının artık orta dan kalknııf 
olmasına bakmayın: Bu küsuf 
mu\•akkattir. Bir gün yine kara· 
göz, meddah, orta • oyunu moda· 
sı çıkabilir. 

O rta· oyunu, Karagöz, tiyat
ronun iptidai şekilleri değil, belki 
iptidai kalmış başka şekilleridir· 
insan oğlu, yarattığı şeylerdeJI 
vazgeçemiyor ; onları bir müddet 
için sandığa koyuyor, sonra yio~ 
çıkarıp üzerine zamanın istediği 
rengi, cilayı veriyor. 

Manzum tiyatronun ölümündell 
çok bahs ~dildi. Avrupa tiyatrola• 
rında arasıra gözüken manzudl 
eserler o kadar fena oluyordu ld 
bundan sonra sahnede ancak 
vezinsiz, kafiyesiz sözlere tabanı• 
mül edilebileceğini söyliyeııler• 
hak veriliyordu. 

Harpten evvelki kırk elJJ 
senelik devir Avrupada, bilhassa 
Fransada tatsız ve gülünç bit 
ciddiyet, bir ukalalık devridir. 

Akli selim namına bütün gii
zellikler inkar edildi. Yalnız rfl" 
aliteye, yani geçici hakikatler• 
ehemmiyet verildi. Kısa görüşlO 
olduklara için tarihin en mütbİf 
harbini, birçok insanların. ev,•ell 
ateıle, •onra açlıktan ölmesioJ 
hazırlayan o insanlar kenailr 
rını devaynasında görüp ~et 
hareketlerini, her idetlcrıoi 
mühim bir şey sandılar. Tiy~t
roda da yalnız kendileri gı~l 
konuşan, kendileri gibi giyin•P 
hareket eden insanlar arad~laU 
"Hayatta böyle vezinli kafıye 
konuşan insan var mıdır ? ,, ~il 
manasız sual kendini kabul ettıt" 
di ve yalnız manzum tiyatro dfl" 
ğil, sarfı nahıvi düzgün cümlelef)rlı 
yazılan piyesler bile istibfa ' 
karşılandı. 

Natüralist devrin birkaç güıel 
eser verdiğini inkar etmiyoruJo 
Fakat bunların arasında manzudl 
piyes yoktur, olamazdı. O dev~~ 
muharrirleri bayata olduğu gıb 
göstermek, bir san'at kalıbıtı• 
koymadan, " Styliser ,, etmeddl 
göstermek istiyorlardı. Nazınıllt 
yani hazan hakikati daha iyi k'ı1=: 
ramak arzusu olan sun'llik enoı-
ıesinin en bariı. vasfmmlo eserlet' 
de ne işi olabilirdi. Bazı maıızd~ 
natüralist piyesler oldu; fa~• 
bunlar boyala fotoğraf kadar çıt' 
kin ve gülünç şeylerdi. • 

San' at nevilerin den hiçbiri 
ölmez, dedim. Natilralist me11t~ 
tiyatro da ölmiyecektir. Hatl 
baıılarınm iddia ettiği gibi oP'd°' 
yerini einemaya bırakacağın• b: 
zannetmiyorum. Evet, ıinema d 
kiki hayatı sahnede ol.1:. ğundan daha iyi gCSıterebı ; 
fak at ıiire de müsaittir. Sabl1 . e-
de, o hakkmdan vazgeçırı•Y 
cektir. "l'Jf' 

Şu kadar var ki sinema. ~ 0 
dilik o işi daha iyi gördDğil11 edi 
tiyatro kendisine başka bir v~bİ 

d .. gı ' anyor ve eskiden ol ugu er 
şiir dönüyor. Bunda, harpten oll"' 
vel yazmaya başlayan, fakat ~ İl1 
ra şöhret bulan tiyatro ,!ai~:rt:sirl 
meseli bir Paul Claudel ın firB"' 
var. Şimdi canlı tiyatro, .08 

l fi
lismden kaçıp şiire, hislerı ~:ter 
kirleri müşahhas surette ~diyor• 
miye destani tarzlara gı f J,at 
Man~um eserkr henüz az; :ı ... • tatSAP 
zannederim nazım bu yenı 
tabii kalıbı olacalc. 
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Sigase Aıe Gönül İşleri 

Yeni Fransız 
kabinesi 

t==========z~~~~~~~~==:?1E!3~~E::::~~~~===~Sevdiğim 

IV<ı.sıl Karşılandı ? 
af akı yet· ze i e Adamı cilerin u • 

ı 

. Paris 8 - Dün meclisin ilk 
titirnaında ölen meb'uslarla M. 
l(~rn~ri_n hatırası taziz edilirken 
d'• rnunıst meb'uslardan maada 
t ıger mebuslar müzakeratı ayak· 
~ takip etmişlerdir. M. Heriyo 
t' 0ttıonistlerin müthiş gürültüle-

Bir Kom·ser Mi usyaya 
Prusya Bütçesinin 
100 Milyonluk 
Açığı 

Gelecek? Nasıl Tanıyayım? 

ıne rağmen hükumetin beyanna
besini okumuştur. Tardiyö iza· 
l at Verirken de Sosyalist meb 'us-

. ~t. azami görültil yapmışlar 
eıs müteaddit defalar müdahale 

lllecburiyetinde kalmıştır. 
ik. M. Tardiyö, sosyalistleri her 

hdar mevkiine geçişinde kendi 
.•skeri programlarını inkar et· 
ltıekıe, iflasa sebebiyet veren 
~ali usulleri tatbik etmekle itti• 
~~rn ediyordu. Komünistler hü· 
Utııete ademi itimat reyi ver· 

Ilı' ~ler, neticede 152 reye karşı 
•t: reyle itimat beyan edilmiştir. 
"~ıısız Gazeteleri Yeni Kabine 

Hakkmda Na Diyorlar ? 
t Paris, 8 - Sağ cenah gaze· 
)tleri müstesna. bütün gazeteler, 
~ni kabineyi iyi bir şekilde kar· !' arnaktadırlar. Sağ cenah ga· 
~leler, sosyalist nüfuzunun hakim 
~ llıasından endişe etmektedirler. 
);ı .. cenah gazeteleri, M. Tardi· 
L nun müdahalesi olmasa idi, 
el Uknnıetin kazanacağı ekseriyet 
it aha büyük olurdu demektedir· 

t, Pöti Jurnal diyor ki: 
b "Mevcut sui tefehhümler, Ce-
tvre mllzakeratının ışığı altında 
'-il olmakta gecikmiyecektir. O 
~illan, diinkü müzakerelerin ma· 
Q talabat projelerinin pek yakın· 

1 
~l ~aruri kılacağı teşriki me· 
aı er A l k"l . w. •nı e man teş ı etmıyecegı 

aşılacaktır.,, 
Gazetelerin cllmlesi, M. Her

)knun kazanmış olduğu muazzam 
~ seriyetin mumaileyhe Cenev· 
t'ede Fransayı bihakkin temsil 
~debilmcsine medar olacak bir 
bUfuz hahşeyliyeceğini ehemmi· 
)ette kaydeylemektedir. _,..., 

an '\llatbuatın1n MUtaıeaları 
Berlin, 8 - Fosişe Zaytung 

~aıetesi, bu beyannameyi M. 
b'atdiyö ve M. Laval kabineleri
~nkbeyannamesinden farksız bul· 

a tadır. 
il Cermanya gazetesi, bu beya· 
~atın, Fransız hükumetinin Terki 
•tal'b ~,d 1 ~t Konferansında yapmayı 
~ı ettıği i§tiraki mesaiye müsait 
l llıadığını yazmaktadır. 
"s.~ız Matbuatının MUtaleaları 
~ ondra 8 - Yeni hükumetin 
tl~Yannamesi burada memnu· 
~~le kaşılanmıştır. 

aymis gazetesi, Heriyonun 

Berlin 8 - Fon Papen, Prus· 
ya ve Almanya Maliye ve İçtimai 
Muavenet nazırlarile uzun müd· 
det görüşmüştür. Bu içtimada 
Prusya bütçesinde mevcut 100 
milyon mark açığın kapatılması 
etrafında müzakerat cereyan et· 
miştir. Alman hükumeti henüz 
hiçbir tedbir almamakla beraber 
bu açığı kapatmayı taahhüt 
etmiştiştir. 

Yeni Başvekllln Bir Mektubu 
BerJin 8- Fon Papen, Nazisler

den olan Prusya Diyet Meclisi 
Reisi M. Kerle bir mektup gön
dererek Diyet Meclisinin 22 ha· 
ziranda içtimatı davet edilmesini 
istemiştir. Mektupta, mevcut 
"iş kabinesi,, yerine "faal bir 
hükumet,, tesisi zaruretini hatır· 
(atmıştır. 

Kadın 
Taggarecinin 
Tevazuu! 

Paris, 8 - Kadın tayyareci 
Mis AmeJya Erhart dün zevcile 
Paristen ayrılmıştır. 

Kadın tayyareci Ayan Mec
lisinin Hava Umuru Encümeni 
tarafından kabul edilmiştir. 
Ayandan M. Meniyenin nutkuna 
cevap veren kadın tayyareci 
demiştir ki; 

- İyi kanunlar yapmak At· 
las Okyanusunu geçmekten da· 
ha güçtür, 

tamirat borçlarına ait sözlerini 
tasvip etmekte ve borçların tes
viye edilmemiş bile olsalar mut
lak surette tasvip ve kabul edil
melerinin lazım olduğunu söyle· 
mektedir. Bu gazete, beyanna
meyi Lozan konf eransmm ne ta· 
yici hakkında çok ümit vt.rici 
bulmaktadır. 
M. Herlyo Cenevreye gidiyor 

Cenevre 8 - M. Heriyo re
fakatinde M. Pol Bonkur ve di
ğer azalar olduğu halde pazartesi 
sabahı Cenevreye vasıl olacağını 
bildirmiştir. Konferans ayni gün
de içtima edecektir. Heriyo Ce
nevrede bulunacak hükumet re
islerile terki teslihat ve Lozan 
konferansı etrafında müzakeratta 
bulunacaktır. 

tDEBJ TEFRiKAMIZ: 34 =========== 
VİKTOBYA 

Muharriri: Knut Hamsan Nakleden: H. $. 
~ad Cienç kız on yedi yaşında 
l>elll~ vardı. Rengi sarışın ve 
leri . eler giyinmişti. Y ohan diş· 
l\a.~~l kenetliyerek gülümsiiyor ve 
Qit ~ Ayı müstehziyane süzüyordu. 
.1 Rıde k . q- s· genç ızın şetaretı ona 

J:ayet etmiye başladı. 
~Cllbin~n uzun konuştular. Gencin 
~~ eak~ çarpıntısı azaldı. Sarışm 
1tb1n 1 sevimli huyunu, muha-
tR-llıek A dinlerken başını yana 
~ tlıa adetini muhafaza ~tmişti. 
l'oı-, tı bu genç kızı iyice hatır· 

onun hiçbi( hareketi keo· 

disini hayrete düşürmüyordu. 
Viktorya kolunda millazimle 

Y ohana doğru yaklaştı : 
- Nişanlım Otoyu tanıyor 

musunuz? Şüphesiz onun küçük· 
lüğünü hahrhyorsunuz, dedi. 

İki genç biribirlerini iyice 
hatırlıyorlardı. Zemin ve zamana 
uygun bazı cümleler teati ede
rek biribirlerinden ayrıldılar. 

Y ohan Viktoryaya sordu: 
- Sürpriz dediğiniz bu mu 

idi? 
G ,.,ç kız, meyus ve sabırsız 

Almanyada siya&! buhran müzmin bir devrenin başlangı:::ında bulunuyor• 
Hitlercilerin büyük intihapta ekseriyeti kazanacakları ve Cümhur Riyaseti 
intahabım tecdit edecehleri hakkındaki haberler tevali ediyor. Bu rea:nıde 

Hitlercilerin bir nümayişini ve zabıtanın bu nümayiş karşisındaki vaziyetini 
görüyorsunuz. 

Almanya da 
• 

Askeri idare 

Başlıyor Mu? 
Berlin 8 - Najislerin gazete· 

leri Prusyayı ancak Hitlercilerden 

olan bir başvekilin idare edebi

leceğini yazmaktadır. Alman Hü

kumetinin buna mukabil yaptığı 

teşebbüsler akim kalacak gibidir. 

Bu itibarla Almanyanm Prus
yaya bir komiser göndermesi 
muhtemeldir. 

Fransız Bütçesi
nin Açığı 

Paris 8 - Maliye Nazırı 930· 
932 bütçe açıkları hakkında be· 
yanatta bulunarak, 930 .. 931 açı· 
ğının 2.5 milyar, 931-932 açığı· 
nm 4 milyar frank olduğunu söy
lemiştir. Yeni hükumetin 932 
. bütçesini tevzin için ledabir ala· 
cağını ilave etmiştir. 

]pongada Zürra 
• 

Müzayaka içinde 
Tokyo 8 - Şimali Japon· 

yada ziraat mıntakaları müzayeka 
içindedir. Hükümet çiftçilere yar· 
dım etmek için bir tetkik ko· 
misyonu toplamıştır. 

bir hareketle, cevap verdi: 
- Evet; ben elimden geleni 

yapmaya çalışıyorum. Sizi mem
nun edecek bundan daha iyi bir 
şey bulamadım. Benden imkansız 
şeyler istemeyiniz. Hem bana 
teşekkür etmelisiniz. Çünkü gö
rüyorum ki onunla görüşmekten 
çok zevk alıyorsunuz. 

- Ah! Evet, size teşekkür 
etmeliyim. Doğrusu bundan çok 
zevk alıyorum. 

Derin bir elem Y ohanın yüre· 
ğini ezdi. Yüzü bembeyaz kesil· 
mişti. Evet, eskiden Viktorya 
bir fenalık etmiş olsa bile, bu 
hareketile bütün bunları telafi 
etmişti. ona karşı cidden minnet· 
tar olması icap ediyordu. Boğuk 
bir sesle genç kıza çıkıştı : 

- Hem, dikkat ettim. Bugün 
y:~züğün;;zü de ~a1cmışsımz. Artık 

• 
ita/yanın Londra 
Büyük Elçisi 
Öldü 

Londra 8 - İtalyanın Londra 
büyük elçisi M. Bardonoro Sir 
Jan Simon ile diğer zavat şerefine 
vereceği büyilk akşam yemeğine 

hazırlanırken, bir kalp buhranı 

neticesinde sefaret salonunda 
yere yıkılmış ve hastaneye kaldı· 
rılmıştır. 

Sefir gece yarısından sonra 
vefat etmiştir. Hastalık nezfidemi 
dimagidir. 

Eski 
Muhariplerin 
Nümayişi 

Vaşing1on, 8 - Dün 10 bin 
eski muharip büyük bir nüma· 
yiş yapmıştır. Endişe edildiği 
gibi komünistler nümayiş yap· 
mamışlardır. Hiçbir hadise çık
mamıştır . 

TAKViM== 
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onu parmağınızdan çıkarmak 

beyhudedir, dedi. 
Bir an sükut oldu. Viktorya: 
- Evet, dedi. Artık onu par· 

mağımdan çıkarmıyacağım. 
Y ohan nafiz nazarlarını kızın 

gözlerine dikti, hiddetinden du· 
dakları ürperiyordu. Başile müla· 
zımı işuret ederek, vahşi ve 
merhametsiz bir eda ile: 

- Cidden zevk sahibi imişsi· 
niz, Matmazel Viktorya, dedi . 
Nişanlınız güzel bir adam. Apu· 
Jetleri omuzlarını çok biçimli 
gösteriyor. 

Genç kız büyük bir sükunetle 
cevap verdi : 

- Hayır, o güzel değildir, 
fakat çok malumatlı bir gençtir. 
Bunun da ne kadar olsa, bir kıy
meti vardır. 

'·Genç bir san'atkarı eviyo• 
rum. Onu bir ~eneden fazla bir 
zamandır tanıyorum. Fakat mua· 
refemiz göz aşnalığından ibarettir. 
Bir mecliste bulunduğumuz da 
olınu~tur. Fakat tanışmadık.Yalnız 
ınuntazamen karşılaşısoruz ve lıer 
karşılaşmada gözlerimiz birbirini 
buluyor. Fakat hislerimizi biribiri· 
ıni:.e .böylemiyc ce~aret edemi· 
yor uz." 

N.M. 

Mademki ikinizi de tanıyan 
tanıdıklarınız vardır. Onlar va
sıtasile evveli tanışınız. O vakit 
karşılaşınca biribirinize yabancı 
kalmaz ve biribirinizi anlamak· 
ta gecikmezsiniz. Yalnız onun 
şimdiye kadar bu vasıtaya mU
racaat etmemesi, size karşı · kal· 
binde fazla bir alaka duy· 
madığma alamettir. Dikkatli ve 
ihtiyatlı olunuz. 

* Zeki isminde bir genç evveli. 
şaka diye başladığı aşk oyunun
da mağlup olmuş. Sonradan çıl· 

dırasiya sevmiye başlamış. Fakat 
bu def'a da kız· ondan uzaklaşmıY' 
başlamış. Şimdi aşkına galebe 
çalamıyor, fakat kızı da bir tUrlO 
ikna edemiyor. Ne yapsın diye 
soruyor. 

Evveli kızın niçin uzaklaıtığım 
tetkik ediniz. Sizi artık sevmi· 
yor mu? Dedikodulardan mı 
korkuyor? Bir başkasile mşanlan
mak arzusunda mıdır? Yoksa 
sizi tecrübe mi ediyor? Bu su
allerden hangisi doğru ise, ala• 

cağmız cevap sizin battı hare
ketinizi de tayine medar olur. .. 

"Bir dul kadınla tanışıyorum. 

Şimdi bir kızla nişanlandım. Dul 

kadından uzaklaşmak istiyorum. 
Kadın nişanlandığımı biliyor, fa. 
kat cvleninciye kadar kcndi ... inden 
ayrılmamamı rica ediyor. Ne ya
pa,·ım?,, 

Enver 

Yapacak şey basit oğlum. 
Nişanlınla evlenmek, yuva kur
mak niyetinde isen bu suali sor
man bile abes. Derhal dul ka• 
dmdan uzaklaşmak ve nişanlına 
şüphe vermemek lazımdır. Ni-
şanlanınca bekarlık hayatının 
icapları da kendiliğinden zail 
olur. 

HANIMTEYZE 

Delikanh küçük ·bir kahkaha 
atarak: 

- Bu mülAhazanıza ciiyecek 
yok, dedi ve sonra kUstahane 
ilave etti: 

- Cebindeki paraların da 
kıymeti yok değil. 
Genç kız cevap vermeksizin he
men uzaklaştı. 

Y ohan, kalebent bir mahkum 
gibi, salonda bir duvardan öte
kine gidiyordu. Kamili mütema
diyen söylüyor, ona sualler soru· 
yordu. Fakat delikanlı onun söz
lerini duymuyor, cevap vermiyor• 
du. Bunun üzerine Kamila gencin 
kolundan çekerek suallerini tek
rar ediyordu. Her ne yaptıysa 
beyhude oldu. Nihayet genç kız 

dayananuyarak ve gUJerek haykırdu 
Arkası var 
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Dünya Garibeleri 
TARiHİ MUSAHABE 

• 
Erkeklikten 
Vazgeçmiyen 
Bir Kadın! 

t Maymun iştahlı Hünkir, Şimdi De 
Göz Koymuştu 

Londra, ( Hususi ) - Misıs 
lrma isminde bir kadın, 9'l9 se
nesinde erkek elbisesile gezdi
ğinden ve keııdisine Miralay Bar
k\!r stlsü verdiğinden 9 ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Mahkumiyetini ikmal eden 
lrma şimdi yine erkek elbisesile 
Londra garajlarından birinde de
mirci ustalığı yapmaktadır. 

lrma, neden erkek olmak 
istediğini şu şekilde anlatmak
tadır: 

"- Çalışarak hayatını kazan
mıya mecbur olan bir kadınım. ~ 
Kadınlar şimdi kolay kolay iş 
bulamıyorlar. 3, 4 sene evvel 
erkek elbisesi giyerek iş aramı-
ya mecbur olmuştum. 9 ay hap-
se mahküm olmuştum. Mahkil
miyetimi ikmal edince kadm 
elbisesile gezmiye mecbur oldum. 
Fakat artık kadın elbisesinin 
nasd giyilebileceğini bile unut
muştum. 

Kadın kıyafetile iş aramak 
tizere baş vurduğum her yerde 
menfi cevap aldım. Her yerde 
yfizüme şilpheli nazarlarla ba
kıyor!ardı. Çnnki üstümdeki 
elbiselerden başka hiçbir şeyim 
kadına bezemiyo;du. Sesim ka
Jmlaşmış, yüzüm bir erkek çeh
resi gibi sertleşmişti. 

Tekrar hapsolmak korkusu 
Yar amma, ne yapayım, işsizim 

ve çalışmak mecburiyetindeyim.,, 

Yer Altında Beş Kişi.. 
Paris şehriniu alb, baıan yek

diğerine merbut, bazan da mün
ferit, bir sürü mabzenlerle dolu
dur, bunların bir kısmını mesela 
aın kemiklerinin deposu olarak 
kullanırlar. Bir kısmını da terke
dilmiş olarak bırakırlar. 

Geçen hafta Massena bulva· 
nnda büyük bir aparbman yapıl· 
mak ilzere toprak kaz.ılırken 
epeyce derinde bir mahzenin ka
pağına tesadüf edilmiş. 18, 20 
yqlannda 5 delikanlı · bu mah
ıene girerek dolaşmak arzusuna 
kapılmışlar ve başmühendisin mil
maneatine rağmen içeri girmişler. 

O gündenberi bu delikanlı
lardan haber yoktur. Vakıa gelen 
mfthendis içeri girenlerin bir da
ha görünmediklerini anlayınca 

tetkikat yaptırmış, fakat tahkikat 
neticesiz kalmıştır. 

Mahzen yekdiğerine bağlı 
birçok kubbelerden ve dehlizler
den mlltqekkildir. Acaba bu 
kubbelerin ve dehlizlerin ayrı 
bir methali var mıdır ve deli
kanlılar bu methalden çıkmıya 
muvaffak olmuşlar mıdır? Daha 
belli değildir: 

Bu Meçhul Gemi Kimindir? 
Haziranın 3 üncli gününden 

itibaren F ransanın Bulonya şehri 
zabıtası garip bir muammanın 
hallile meşguldür: 

O gece sabaha karşı hüviyeti 
anlaşılmıyan bir vapur sahilin 
ıssız bir kenarında dur:nuş, san· 
dalını indirmiş, içinde iki kişi ile 
kumsala göndermiş .. 

Sıcağın şiddetinden uyumıya
rak civarda dolaşanlar bu meçhul 
vapuru ve esrarengiz sandalıoı 

görmüşler, ayni zamanda da san
daim birkaç dakika sonra bu 
defa içinde yalnız bir kişi olduğu 

halde v~ pura döndüğüne, vapurun da 
bemen kalk:Jrak açığa açıldığına 

Şeyhislimın Kızına 

On altıncı Osmanlı padişahı 

olan Genç Osman, saltanatrnda 
yenilik yapmak istiyen bir hü· 
kilmdar idi. Henüz on sekiz ya
şında bulunuyordu, kanı coşkun
du, başında serin yeller esiyor
du. Gençlik gururuna, görgüsüz
lüğün v e cehlin verdiği gaflet te 
inzimam edince padişahın kafası 

projeler kaynağı halini almıştı. 

Hergün bir plan kuruyor ve h.er 
müşkülü yenerek yepyeni bir ida
re kuracağmı umuyordu. Babası 
hükiimdarlann harbe gitmesi 
usulüne nihayet vermi~ti. Genç 
Osman, ilkin o adeti ihya 
etmek , ordunun başında ci
hangirane cevelinlar yapmak 
istedi. Bu maksatla da Kız· 
larağasım vezirlerle istişare

ye memur etti, nereye hü
cum edilmenin münasip olacağını 
sordurdu. Ağa hazretleri, Lehis
tan aleyhine harp açılmasma ta
raftar idi. Vezirleri de kendi fik
rine imale etmek istedi. İçlerin· 
den biri Yeniçerilerin intizamsız.
hğmdan, Lehistanın komşularm

dan yardım alabilmesi ihtimalin
den bahsetmiye yeltendi. O va
kit ağa, kalın bir kömür parçası 
üzerine çekilmiş iki kırmızı çiz
giyi andıran ince dudaklarını tit
rete titrete haykırdı: 

- Leh Kıralı kim oluyor ki 
Ali Osman padişahına karşı koy
sun. Aslanımın atını görse tacım 
yere atıp kaçar 1 

Genç Osman, işte bu zihni
yetteki müşavirlerin reyini aldık
tan sonra harbe gitti, şerefsiz 
bir çarpışmadan sonra mahçup 
ye mlinfail döndil. Şimdi yeniçe
rileri kaldırmak, yeni bir ordu 
kurmak tasavvuruna kapılmıştı. 
Bunun için tedbirler alıyordu, bir 
ıeyler tasarlıyordu. 

Ayni zamanda bir yenilik da-
ha yapmak azminde idi. Odalık 
usulünü kaldırmak, nikahla kadın 
almak !.. Genç Osman, odalık 
usulfinDn sakametine mi kani idi? 
Hayır. O usulün yarattığı şuh 
zemzemeler, kıvrak cıvılblar için
de doğup büyüyen; anası odalık 
büyük anası odalık, daha büyük 

dikkat etmişler ve hadiseyi zabı
taya haber vermişlerdir. Anlaşı
lan vapurdan sahile esrarengiz 
bir adamın bırakıldığıdır. Bu 
adam casus mudur, yoksa kaçak
çı mı? Zabıt• bu muadeleyi halle
de Demiştir. 

anası odalık olan bir adamın bu an'
aneyi sakim görmesine imkan yoktu. 

O, düğün cazibesine kapılmıştı. 
Ne sünnet edilecek oğlu, ne de 

evlendirilecek kızı vardı. Binaen
aleyh, hikayesi kulaklarda yaşı· 

yan eski devirlerin muhteşem 

düğünlerini ihya edemezdi. Hal
buki kendisi müthiş kaprisçi idi, 
hevesten hevese atılıyordu. 

Maymun i~ihah hünkArm 
nikah ile evlenmekten ailevi bir 
gaye gözetmediği de muhakkaktı. 
Hanedan kanını temiz. tutmak, 
şuradan ve buradan yakalanıp 

getirilen ne oldukları belirsiz 

kadınların kanından ve tahakkü
münden sarayı kurtarmak istemiş 
olsaydı ilk hamlede bir Türk kızı 
alması lazımgelirdi. Halbuki o, 

bir Rus halayığile nikahını kıy
dırdı ! Şimdi eıki hayratı da 
berbat etmişti. Bahası meçhul, 

anası meçhul, yurdu meçhul, 
yalnız dili malfim bir kadına 
imparatoriçe payesi vermişti. Ar

bk dedikodunun bini bir paraya 
idi. Anası söyleniyordu. Kızla
rağası söyleniyordu, halayıklar söy

leniyordu. Bütlin saray, ona karıı 
cephe almış gibiydi. Çünki nikihlı 
bir kadın, sarayhların izzetinefsi 
üzerinde yiirüyen bir mablük 
oluyordu. 

Bizzat hüoklr da Rusyalı im
paratoriçeden memnun değildi. 

Odabkhkla hanımlık arasındaki 
farkı pek çabuk kavramıfb, 

vaktile istifrat olunan kadınlan 
metresi .. mesabesinde tutarak 

sar•ydan uzaklqbrmıya kalkıı

mıştı. 

Nihayet bir gün, genç bün
kir kızdı. " Almak ta helal, bo
şamak tal" dedi, Rusyalı impara

toriçeyi tatlik etti, ertesi gün de 
bir çuvala koydurup denize attır
dı. 

Şimdi ikinci bir düğün yap
mıya heveslenmişti. Lakin bu 
sefer, halis Türk kızı istiyordu. 
Kızlarağasmı bir bahane ile 
vezirlerin, kazaskerlerin harem 
dairelerine gönderip tecessüsler 
yaptırdı. Kadın hamamlarına ha
fiyeler yollayıp keşifler icra et
tirdi, en sonunda Şeybulislam 
Esat Efendinin "' Hesna ve müs
tesna " bir kızı bulunduğunu 
öğrendi. Haberciler, kızın saçın
dan topuğuna kadar mükemmel 

bir de tarifnamesini getirmişlerdi, 
ağızlarile resmini çizmiflerdi. 

Genç Osman bu mufaaal 
tarife bayıldı, Esat Efendiyi hu
zuruna çağırdı: 

- Ef eni f - dedi - Allahın 
emrile, Peygamberin kavlile kızm 
Akıle Hanımı kendime cevce 
oralak almak istiyorum. Razısın, 
değil mi? 

Esat Efendi, kıpkırmızı oldu. 
Elini, ihtiyarsız, çenesine gölürOp 
sakalını karıştırdı: 

- Akile, sizin cariyenizdir. 
Fakat zevceniz olamaz. 

- Neden? 

- Çünkü zevç ile zevce, mOt-
terek bir vücut demektir. Bu 
ittirak, tam bir müsavat ifade 
eder. Halbuki padişahlar fevkal
beşerdirler. Kimse ile milsavi 
olamazlar. 

- İyi amma, ayet var, Allah, 
erkeklerin kadınlardan üstün 
bulunduğunu söylüyor. Kuru bir 
nikah, bu üstünlüğü bozamaz, 
benim de padişahhğıma haİel 
getirmez. 

- Başka bir mahzur daha 
var efendimiz. Herhangi bir ka
dını nikahla almanız takdirinde 
onun babasına "peder" anasına 

"valde,, kardeşine "birader,, demek 
mecburiyetine dilşeceksiniz. Bu, 
saltanat haysiyetine dokunur! 

Hoca, kızının heder olmaması 
için olanca telakatile tecellüt 
göstermek istiyordu. Zira hünk&. 
rın "gel geç,, tabiatli olduğunu 

biliyordu ve hünklrların genç 
yaşta öldüklerini de görüyordu. 
Kızının boşanmak veya kocuı 
ölmek suretile az bir zaman son-

ra dul kalacağını seziyordu. Bu 
sebeple ayak basıp bilnkirı cay
dırmaya uğraşıyordu. Fakat Genç 

Osman uzun boylu mftnakaşaya 
girişmekten çekindi, .,..,.. saztı 

söyledi: 

- Hocam, kuru llfı ko'iyi 
düşün: Padişahlar istediklerini 
alırlar! 

Bu tehdit, zaruri olan ne
ticeyi verdi, Akıle Hanım, Top
kapı Sarayına gelin geldi. Birkaç 
ay sonra da maymun iştahla da
madın hl'i ve katli vukubuldu. 

Kayinpeder Esat efendi, da
madının cenazesinde bulunmadı. 
O maktul hünkirdan ziyade, ken-

di kızına ağlamak mecburiyetin
de idi. Çünkü yeni padişah, ni
kahlı bir kadına saray için çirkin 
bir leke saymış ve Akale Hanımı 
kolundan tutturup sokağa al• 
brmuıtıl .•• 

Huiru 

.. 
Kari fllleklupları 

Bu Suallerin 
Cevabını 

... 

Kim Verebilir? 
Hergün önünden geçti 

için bilirim: Şehrimizde bir 
çacı dükkinı vardır ki, 15 
evvel unun okkası (40) yağın 
(200) iken malının okk 
(120) ye satardı. 

Bugün unun okkası (JO .. 
yağınki de ( 120 - 130 ) 
Halbuki bu dükkıinda poğa 
okkası yine (120) yedir. 
ucuzluyor, diyorsunuz, fakat 
k4nların etiketleri bana 
gösteriyor 1 .. 

Yine on beş sene evvel 
mn okkası 17, 20 kurut 
biramn şişeşine 32,5 kuruf 
yorduk. Bugün arpamn 
4 kuruıtur. Fakat biz bit 
ıifesine yine 32,\l veriyorusl 
iki noktada beni litfen t 
eden acaba bulunur mu? 

Rumba Dansı 
lstanbulda iken hayab 

en çok zevl<aldığım şey d 
Hergtln muntazaman 
sur dansederdim. 
tango, blak butom, çarl" 

Vanstep bunların hepsini çok 
oynardım. Ve bütOn damlar 
nimle dans etmiye can atari 
Fakat gel zaman kit zaman I 
buldan uzaklaştım.,, şimdi Di 
bekirin bir kazasında ufak 
memurum. 

Gazetelerde Rumba ianıİJI 
yeni bir dans çıktığını okud 
Bu danaa 6jrenmek için c~ 
yorum. Fakat kimse bifnıiY 

Bu dansın hususi bir kitabı 
mıdır? 

- Bulunduğunuz kliçük 
sabada, şimdiye kadar ağrell 
ğiniz danslar sizi eğlendir 
klfidir zannediyoruz. ltt 
latanbula saklRyınız. Rumba 
diğer danslardan pek az f 
bir ıeydir. Bir iki defa l .. J 
seniz bu dansı da hemen Ol'~ 

nininiz. Merak etmeyiniz. 

Ankara lcrasmdan Bir ili 
Birisinden alacağım olaJJ JI 

mebliğ icraya raptedilmişti. ~ 
kara icrasının eski 926-2oof ~ 
yeni 932 dosya num arasile -
tazaman almakta olduğulll. _,J 

parayı bir senedenbarı aJV"" 
yorum, göndermiyorlar. . ~ 

MOteaddit makamlara ~· · 
lar, ıikiyet mektupleri 1 I/!. 
dim, hiçbir netice ala~ 
Borçluya mnracaat ettim. " 
mevkii içtimaisi itimat ~ 
eden bir zattir. tJorcunun 111 , ti 
dan muntazaman kesildijİll' 
vermekte olduğunu söylilyor· ıtl_ 

Borçlunun bu ifadesine ~ 
men Ankara icrası paranı• 11• ~ 
g&ıdermiyor? Nazarı dikkat• 
betmenizi rica ederim. , 

Mlltekalt Ali il•• 
Cevaplarımız 

lzmir Nusret Ltitfi Bey: 
1
.,,

Biitnn arzulan:nıza .~~ ~ 
aradan çok vakit geçtiği.~ 
dercedemedik. Bizi maıur 
nliz. 

taJebe,ill' 
lzmir Ortamektep 

den 870 Kadriye Hanınıa: b•lı
ldman şenlikleri netriy•:.

1
-' 

kındaki şikayetinizde b• ktal-" 
Bilhassa çok ınübi111 °0 

ktal,-
Bu 00 ; temas ediyorsunuz. biç d~ 

rın ihmal edilınit olınası 
ru deiildir. 
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OCUK SA YF~ASI 
Kaptan 

\ ~ıın en gllzel eilencoıl su keaarında kayık yüzdürmektir. Siz 
l'ığınazı yapbnız mı ? Denize giriyor musunuz? 

~ir Maymunun Hatıratı 
" ( Geçen haftadan mabaat) 1 

~ 'r~RŞAMBA - Bu snbah 
~'ıttı• . b' dil ııe yem ır maymun ge-
'ld~: Kuyruğu şaşılacak bir 

Otd 
1
' 1kide bir sallayıp kıvırı· 

ll. Doğrusu bayıldım. Halk-
~' •çlıktan ölecel<mit gibi, 
tcelc dileniyor. Ben daha he• 
bir elma birkaç ceviz, biraz oJ , 

~.ata almamıştım, bu maymun 
•tt 1

• ve bana halkın yiyecek 
~~llıesine mani oldu. Tabii buna 

1

1ttı sıkıldı. 
br \ı b ıyar maymun kafeste acı 

~t akıyordu. Kılları dimdik ol
u. Muziplik olsun diye ya· 
kıilttim. Yüzüne çöp tuttum. 

~~l, Z~ı, bir kııd~ ki görmeyin. · 
~~t ~lr bağırdı ki, bütün seyir· 

~ orkudan kaçıştılar. 
ttk~:ll çok yaramaz değilim. 
~~dı bugün kafese sokulan bir 
••ı~ tl!rı şapkası üzerindeki mey· 
J "tı 
~ıttı &Çalmaktan kendimi alama· 
~ııu u nıeyvalar çok cazip gö-

{?tlardı. 
~ td lınıi uzattım ve bir miktar 
n ~lll~nı. Kadın bağırdı. Orada 
'!\ iltılar bunu görünce kahkaha 
't~llı.ttilduıer. Meyvayı ağzıma 
~'tdı. F~kat garip bir lezzeti 
t~llıı Agzımdan renkli köpükler 
~ı-:: başladı, korktum. Kaçıp 
~dil. •tr.ı. Bu defa da halk bana 

~ s,~ 
~il~-. Bugün birçok mektep 

bizi aeyre geldiler. 

GARİP 

Ôyle ıUrillHI yapıyorlardı ~. 
doğrusu bizi rahl\W- ettiler. 
Maymunlarda!! birine bir makara 
verdiler. Maymun makarayı çöze 
çöze bir bal oldu. Onlar da onunla 
alay ettiler. 

Sihirli Firkete . 
Evveli haıırladığmıı dllz ve 

adi bir firketeyi yanınızda bulu
nanlara gösterir, ve bunun sihirli 
firkete olduğunu söylersiniz. Son-
ra bir kibrit çöpil alır, başını 
kırarsınız. Bu kibritin tam orta
sından bir iğne ile bir delik açar
sınız. Firketenin bir ayağını bu 
delikten geçirirsiniz. Firketeyi 
majüsktU Fransızca (Al gibi tu
tarsınız. KibritiD serbest kalan 
ucu firketenin esteki ayağına dek
memelidir. Şimdi kibritin bu ucu· 
na parmağınızla vurunca kibrit 
bir daire resmeder ve lirketenin 
atekl aydğinın içinden geçmif 
gibi görünür. Yalnız kibrite çok 
hafif veya çok ıert vurmamalıdır. 
Bu oyunu yapmadan evvel bir 
iki defa tecrUbc etmek her hal· 
de faydalıdır. 

ŞEYLER 

Bir y ılan gözii 

I
Mekteplerde 
C"'~·=L11t1r _ ~an..ıu 

I ' Zonguldakta 

Zonguldak ( Hususi ) - Bu 
sene idman bayramı şehrimizde 
çok güzel oldu. Ortamektebin 
kız ve erkek talebelerinin munta
zam kıyafetlerle iştirak ettikleri 
cimnastik hareketleri çok beye
nildi Ye alkışlandı. Kız talebenin 
is 1 abat halinde bir resmini gön
deriyorum. 

Bakırköyünde 

Geçen cuma günO Bakırk'
İkinci llkmektebi talebesi Hilali
ahmer Cemiyeti namına müsa· 
mereler vermişler, tezahürat yap· 
mışlardır. Küçük mektepliler çok 
muvaffak olmuş ve bir yığın al
kı~ toplamışlardır. Burada bu 
müsamerenin bir sahnesini aö
rüyorsunuz. ----
Fıkra 

Çocuk - Anne, ben, Ahmet· 
le oynamıya gidiyorurn. Müsaade 
eder misin? 

Anne - Ben Ahmedi sevmi· 
yorum. Yaramaz çocuk! 

Çocuk - O halde gideyim 
onunla kavga edeyim. Müsaade 
ediyor musun? 

~ 
Faydalı Şeyler 

Körler yalan söyler mi? 
Hiç kör insan tanıdınız mı? 

Dikkat edin göreceksiniz ki kör· 
ler, bizim kadar yalan söylemez· 
ler. Biı gözümüzlel yüzümüzle, 
ıözilmilzle yalan söyleriz. Kör 
yalnız dilile yalan s5yler. Sakla· 
ma~unı bilmez. Doktorlar birçok 
körler üzerinde tecrübe yapmış· 
lar, ve körlerin yalan söylemedi· 
ğine kanmışlardır. 

ll-
Bir gUn kadının biri sokakta 

sigara içen bir çocuğa rastgelir. 
Ayıplar. 

- Baban sigara içtiğini bili
yor mu, yavrum, der. Çocuk 
kendisine karışan bu kadına kı· 
zar ve sorar: 

l B,.,. Liaftaki Jc iz 
ır,-----~__,,,,__~ 

1 

... 

. -

Yaz geldi, şimdi artık elde kürek b.ılıçedc O) ı.. • ı H Z. 

Siz bahçede oynarken babanız da toprağı b eller, çiçek eker, b:ıh
çeyi sular filan... Elbette siz de babanızın bahçede kullandığ ı bu 
aletleri tanırsınız. Yalnız bizim ressamımı z bu aletlerin resmini çizer· 
ken birkaç hata yapmışbr. Siz bu hataları bulunuz ve yazıp !..;::: 
g6nderiniz. Yanlışları bulanlardan yüz kişiye ı:ı i:O~:ı, hediyeler 
verilecektir. 

---===-

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Hal eden er 

-------------------~~•--~ 
26 mayıı 932 tarihli nilshamızın Boya kalemi alacaklar: 

çocuk aayfuında netrolunan ve 

nolıaanları bulunacak otomobiller• 
deki noksanlara tamam bulanlardan 

hediye alacakların iıimlerini aşa~'lya 

yazıyoruz. Hediye alacak karilerimiz

den lstanbulda bulunanların paznr
teıl, perşembe günleri öğleden sonra 

bizzat idaremize gelerek hediyelerini 
almalar1 liır.ımdır. 

Yalnı& _tapad!& bulunan karlleri

miı.i?A hediyeleri poıta ile adresleri

ne gönderilir. 

Birer albüm alacaklar: 

I) a vu tpaşa Ortnm ek tol.Ji talebesi ıı • 
deıı 08 H. Salıri, Beyoğl 11 biri ıı ci 
mekte p tal elıo inden 57 Nezahat, 

Adana CUmhuri~ et llk mcktcbl talebe· 
sinden 587 Hidayet Lfı tffi, lsta nbul 
fükck lisesi birinci sını han 658 Er· 

tuğrul , Şi oli Vali k onağı caddesi Bacı 

Mansur sokak 29 llasilıe , Nişantaş1 
Muradiye birinci Karakol sokak :10 

Nihal Ömer, Kabataş Erkok lisesi ta· 
l eb es intlon 337 Behçet Edip, _ Üskiıdar 

30 un cu llkmektcp dörduıı cü sın ıftan 

Vildan Kft nıil, Jsta nbul Kıı lisesi la· 
l elı osiııdcn 72 ... ua t, l zıni r l\arşı~ :ıka 
Alayhoyi Gtınaydın sokak 12 ll as:rn 
Bey \6 Hanım l a r 

Muhtıra defteri alacaklar 
----------~---~--
Şehremini s.ıra~ ıne~ cl:rnıııda 11· 

ıııara 10 1 Filtret Yasfi, Ad:ına P la 
ku tusu 32 Tahsin, Uliztcpo Yeni.) o l 
19 mı maralı h.ııı ede Pnı han ~:lİ p, 

Gclcnbevi Ortamek tobi son sınıf 
talobC'sinden 303 lbsan, Kocam us ta fa· 
paş ıı. l lkmektebi talebesinden 318 Pik-

ret, Eyilp Ki ~ a nca numara 1 H üsoyJe 
Kılı<", lstaıı hul Erkek liı:esi tıçilnctt 

sın ıftan 1816 Muht erem, Ey Op 31 inci 
ll kmektep talobesinden 257 Mehmet 

Adnan, lstanlıul Pertevıı iyal li eııi bl
riıı ci sınıftan 333 Jılehmet, Pertc,·niyal 

lisesi birinci sınıftan 62 İbrahim, 
Çe;nbcrlita o Orta rnektebi birinci sınil

taıı 31 M. $(.lyfi, Jsta n bul KızmC1ktobl 

talebe. in elen (i9 NurUnnba Fevzi, la
tan bul Birinci llkmcktr.b i üçiincu sı
nıftan 329 lnııll ll Hnıı ım ve"B e) ler. 

Dolma kurşun kalemi alacaklar 

Cytıp E kiyeıı i nuınar~ 5 Hamdi 
Bo' kızı Bedriye, İstanbu l 25 inci llk
mC'Ucp talcbN;i uden 801 Mustafa, la
taıılnı l 8 inci mektep taleb esinden 248 

Mii1.C) yen, Haydarpaşa Qayır cadclesl 
numara 102 Ahmet :!\1. c~, Jstnnbnl 

48 i ııd mektep ~dörcltiııcü sınıftan 164 
Nih:ı t Bey ı; e Hamnılar. 

Kitap alacaklar : 

\dana G.ııi P:ışa ıııt•'. tebi bc4irıci 

smıf talchc. iııdcıı 5 H t\i lıat, Adana 
Su lıjlCri d.ıirl'-; İ rrn ım•rrıuru BP ıı:o t 
Bl') l•~lu ~ıılı:ı, lı nir lıalilrıfatı ış 
caddt' i 11 .ıdi B y s Jk k ııuı• r. 6 
M:ılıınııt, 1),,, ıı tpaşa Or•.1,1wl-ld ı ı ı'o-

\ ı, ra 

lnr 
• le-,., ... 

- Hanımteyze siz evli misiniz. 

lstanlnıl Kız Ort.Lrnuktobi t.ı.lcbc ıı tl n 
588 SaadC't, Sali .ıli A vuk. t lf.Lyri Bt'Y 
''asıtaısilo Nezih<', Kcşnn Z fer mc t bi 

Uçfiııclı sımft.-ın ı:;s ili::<'~ in, Ku. ı l.ı · 

e ı Posta T evzi memuru lsınail H•za, 
Adana CUınlıııriyet nıektclıi b şiı <'İ 
s ı nıft,u ı Malıiro Hıı.ııdaıı , Çorl u Tap u 

::\ \ ı n 1 .... 11 • ( I.'\ 1 ı T , ır • ·m 
.lı.r , ıa zaı'I• 'I u ı~ ıdi ı _ ıı '/ '111 

A•I •ıa l.i~ :ı. P. 1 ,l ı ı 1<•lıı l..l'Ş
0

lll sı

d ılt.ııı 3 ('n i 1 H.rnım H' Boy. " 

- Evliyim, 
- o halde sizin bir rabancı 

erkekle konuştuğunuıu kocanız 

bi'.i ··or n u? 1 , .ı ı ~!· • rı ı.~ •\ ' H:ııı•ıııl.ır. ( Arkl\9'1 Vl\r ) 



*Son P•ıta,. haftada iki defa sinema 

Hyıfa ı yapar. Bu aayfalarda dünyanıD 
• 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 1 ba:patı ve ııinema 61emindekf Hnat 

cereyanlarından bahıedil ir. 

Marlen Ditrihin 
Çocuğunu 
Çalacaklar 

Lindbergin çocuğu hikAyesi 
kapandıktan sonra, Amerika ta· 
kileri çocuk kaçırmayı kArlı bir 
ticaret haline getirdiler. Şimdi 1 
de sinema artistlerini, çocukla
rını kaçırmakla tehdit ediyorlar. 
- Bu y~:~en ~olivutta sinem.a 
artistleri arasında !!ehşetll bır ., 
korku başlamıştır. Her posta !.. e 
yıldızlara muhtelif tehdit mek
tupları gelmektedir. Bu meyanda 
Marlen Ditrihe de bir mektup 
göndermişler 90 bin dolar verme
diği takdirde yedi yaşındaki 
çocuğunu kaçıracaklarını bildir· 
mişlerdir. 

Sinema artistleri arasında 
çocuk sahibi olanlar himaye 
tedbirleri almaktadırlar. Şoförlere 
tabancalar dağıtılmıştır. Evlerin 
e ;ıfına elektrik telleri germiş· 

lerdlr. 
Tehdit edilenlerin bllŞi:ıda 

Vallas Berri de vardır. Tehdit 
mektubunu alır almaz evinin et• 
rafına yüksek ve çıkılması lm0 

kAnsız bir duvar çevirtmiştir. 
Marlen Ditrihin kızını silahlı bir 

oför beklemektedir. 
Hanri Nrigt çocuğunun yanın· 

·dan hiç ayrılmamaktadır. Hatta 
çocuğile Jtoyunkoyuna yatmıya 

bnşlamışhr. 

Lilyan Harvey 
Evleniyor 

Son zamanlarda. maruf yıldız 
"Lllyan Herveyin bir artistle ev· 
lenmek üzere olduğu söylendi, 
birçok dedikodular yapıldı ve 
nihayet Lilyan ağzından baklayı 
çıkardı. Bir mecliste bu mesele 
etrafında görilşülürken şu sözleri 
söyledi: " Bu dedikodular ne için 
yapılıyor, anlamıyorum. Evlenmek 
ayıp ve günah ise bunu yapını· 
ynn yer yüzünde hemen hemen 
kimse yoldur. Evet ben beraber 
filim çevirdiğim Alman artisti 
Villi Friç ile evlenmiye karar 
verdin- . 5e\'İşiyoruz. Ve teşrinisanin 
ilk günlerinde düğünümüz yapı· 
lacaktır. Şimdilik nişanlıma İngi
lizceyi öiretmekie meşgulüm. n 

1 z 

Cici Elbisem! 
Joan Kravf ort Terzileri 

Zengin Ediyor 

Burada güzel Joan Kravfordu 
yeni yaptırdığı elbisesile görü
yorsunuz. Güzel yıldız bu elbise
ye kucak dolusu para vermiştir. 
Bu elbise ile bir müsabakaya 
iıtirak eden güzel yıldız birinci-
liği ·nzanmıştır. Bunun nzerine 
yeıı ',isesine " Cici elbisem ,, 
ismi vermiştir. Filhakika son 
moda olan bu tuvalet mUsabaka 
heyetinin gözlerini kamaştırmıştır. 

Komik Bir Cev~..p 
Meşhur rejsör 1. Şteynberg ile 

Paramunt şirketinin arası açılmış· 
tır. Rejisör Paramunt şirketinden 
zarar ziyan olarak yUz bin do· 
ltir istiyen bir mektubu alınca 
1. Şteynberg gülerek şöyle demiş
tir: " Çok tuhaf l;u adamlar! Bu 
kadar az para istemekle ~eni 
küçUltmek istiyorlar! " 

EMA 
"Son Posta,, Holivutta hususi rnub• 

bal un an ye~in" Türk gaz.etesidir. W 
livut muhabirimiz, her hafta bize mektdf 

gönderir ve sinema aleminin içyüıu• 

ehi e 

Yıldızlardan 
Korkan 
Bir Polis! 

e 

Maruf sinema yıldızı Persl 
Marmont lrlAndanın' Dublin şeh· 
rinde otomobil ile geçerken bir 

meydanlıkta ( Burada yalnız taksi 
otomobilleri dura~ilir ) lavhasını 

göremiyerek otomobilini bu mey
danlıkta durdurmuştur. Bunu 

g8ren ihtiyar bir polis hemen 
cebinden ceza yazmak için not 

defterini çıkararak artistin yanına 
yıi~!!~mış ve sert bir ıesle: " Ve

ıikanızı verini;: ,. demiştir. Polis, 
artistin uzattığı vesİkrij.'~ göz 

gezdirdikten sonra: " Ha, ıiz, f U J 
ıinema artisti Misler Marmont 

deiil misiniz? ,, demiştir. Artist: 
" Ta kendisi ,, cevabını ver:nce, 

polis her tarafa bakındıktan son· 
ra: " Mister, çabuk buradan uzak-

laıınız ıize ceza yazıp karımdan 
papara yemiye vaktim yok.,, de· 

miştir. Otomobil hnrek~t eder· 
ken polis kendi kendine yüksek 

sesle: u Bu efendiler ne gibi bir 
meziyete sahiptirler ki gen~ ve 

ihtiyar bütün kadınların başlarını 
döndürilyorlar?,, diye söylenerek 

ceza yazmak fçin çıkardığı not 
defteri ile kalemini cebino koy
muştur. 

anlatır. 

Lupe Velez Koku 
Son Çevirdiği Filim Büyük Çok Mühim 

Bir Rağbet Kazandı Bir /şiir 
Ses, yüz ve vlicut gtııelt' 

bir arada birleştirmiye mu~ 
olan Doroti Jordan Holivutt• 

Lupe Velez ( Hasübadelmevt ) 
isminde bir filim çevirdi. Bu filim 
pek yeni olmamakla beraber 

Avrupa. ve Amerikanın hemen 
her sinemasında Ustüste göste· 

rildi. Sinema münekkitleri Lupenin 
bu filmini " Ölmez eser ,, diye 
tavsif ediyorlar. 

Aşa~ıda gördüğünilz resim 
( Lizet Lan~en \ ismindeki genç , ~· 

ve güzel bir Fransız yıİ~ız;~!!~ 
" Talebe yurdu ,, isimli filmi çok 
beğenilmiştir. 

Bir Sinema muharriri hu kil· 
çük Fransız yıldızla şayanı dikkat 
bir mtilakat yapmıştır. Muharrir 
bu genç yıldızın istikbalinden 

çok ümitvardır. Dyorki: u GU· 
zel Lizet billQr gibi bir sese ve 
çok ahenkli bir vl\cude maliktir. 

Bu gidişle çok geçmeden ikinci 
bir Lili Damita garehileceğimiz· 
den emin olmalıyız." 

, ti 
ğer yıldızlar arasında IevaJJ, 
esans kullanmak hususunda 
ciliği kazanmıştır. Güzel D 
bu münasebetle kadınlara t11 

sihati veriyor: 
"Genç kızlar ve kadınlat 

vanta ve esans kullanmak ~ 
buriyetindedir. Fakat bu iş 0 

cl!! mühimdir ki her kadın b 
da muvafiaK ~!:!~~. J{o 
vücutlere göre ayrılır. Her 1~ 
her vücude gitmez. Bazı ço~ 
zeJ ve nefis kokular vardı' 
bir kısım kadınlar üzerinde 
hal değişir ve kerih bir 
ku haline inkılap eder. 1<! 
lar vücut1erine, daha do 
kendi tenlerinin kokularına 11 

levantaları kullanmak mec 
yetin dedirler. 

Her kadının kendisine 
aus bir esansı vardır. Asıl 
fet vikudüne yakışan ko 
bulmak ve yalnız \in!.! kulla_olll. 
tır. Esasen moda ve şıklık bil~ 
Rastgele esanslara kullanan 
dınlarm şıklık ve moda ile .•. ı 
kaları yoktur. Onlar istedıl'-' 
kadar zengin olsunlar, fs 
esans kullanmasını bilmezle 
kibar meclislerinde mevki edi 
mezler.,, 

Filhakika güzel DorotinİO 
sözleri yalan değildir. EsıV 
onun yalnız kendisine Dlab 
bir levantası vardır. Bu e 
Dorotiye meşhur bir kirnY8 

yapmıştır. Güzel yıldız bu 1'~ ~ 
ya (ruh çiçeıi) ismini ver~ij ~ 
Siz cici Dorotinin aşağıdakı 'fi 
ıimde yeni bir pozunu g 
yoraunuz. 

Çocuk Filimleri ~ 
Milhim rolleri çocuklar tj 

fından oynanan filimler A~ il. 
kada çok rağbet kazandıi:' I 
filim kumpanyaları şimdi bı~~ 
rU çocuk filmi çevirmektedı ~ 

Büyük kumpımyalardan ~ 
400 çocuğun iştirak ettiği JI 
filmi çevirmektedir. Baş rolO ~ 
Kuper oynamaktadır. Böyle yl 
limler çevirmek filim kuınp•0 

larının çok işine gelmektedir·Çj 
ki çocuk figüranların aldığı il Of 
ile büyilk figüranların aldı~ 1; ret arasında dağlar kadar 
vardır. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe v;- Cumarteıi Gnnleri 
Çıkacak Spor Sayfalanmızı 

Okuyunuz ... 

s p o R 
Guet .. ls tl•d .. ...,a perf••IM " cumer

teal rGalsl elmalı Uure halta.ta ., •por .. ,,... 
aepedecektlr. 

P-..mlM rGakG •por aayfuıada d6117a .,. 
laareketlerllll. mealelıet spor bldlaeJerl.ı 
obpealquu. 
Caaarteel urfuıada· Cuma shkl aaçlana 
ta&lllbm IMalacalcalaıa. 

Olimpiyada 
Hazırlık 

At Koşularına Rag"' bet Edelim ç~k Feci 
Bır Yarış 

Paris 6 ( A. A. ) - Kolomb 
! stadyomuh:!! oliropiratiardan ev· 

.: vel hazarlık mahiyetinde yapi!:?1~ 
olan bir müsabakada jtil Noel, 
49 metre 44 santimetre uzağa 

atmak suretile Fransa disk atma 
rekorunu kırmıştır. 

Eski rekor, Winter'in olup 
48 metre 80 santimetre idi. 

Bu mevsime ait en iyi muvaf· 
fakiyetler 49 metre 20 santimet• 
re ile Amerikalı Jonls'un ve 49 
metre 19 santimetre ile Macar 
Romeoz'un muvaffakiyetleridir. 

Hekey Maçı 
!':rl.s 6 (A. A.) - Kolomb 

.tadında F rallsa f'!~!<ey ıam pi· 
ronluğu finali, Stat Franseı iaır 
rafından kazanılmııtır. Stad çetin 
bir mllcadeleden ıonra Raıins 

t!-kımını 2 aayıya kartı a ••)1 
Ue mailüp etmiıtir. 

Monza Yarı'ı 
Monza , 6(A. A. ) - Monza 

enelik btıytlk yarııını saatte va· 
eti 167 kilometre ve 521 metre 
tlr' atle Nuvoliri kazaDIDlfbr. 
kinci 165 kilometre 875 metre 
~· ;t!' F agioli; Dçllndl Alfa • 
.omeo ıistemiia:!~ bir otomobille 
ıe saatte 165 kilometre ~ ~ 
ıetre sür'atle Borza Chlni, d6r
lllncn Kampari'dir. 

. 

1 . 

~ 

Anupa at koıulan en hara
retli mevıimine Klrmiftir. Milyon· 
lann d6ndDill AY1'11pa at koşu
lanmn intizam ve ,nzeUiti fotoj
raflarından da belli olacak dere
cededir. 

Veli efendide bqlıyacak latan
bul koıuları için tertibat alındığı 
k:: mada bir Avrupalı at uhi· 
binin bir =~!lede ne kadar mllki· 

lzmirli1 

~r Çok Çalışıyor --
• 

Kongre Kupa Maçında 
Galip Gelmek istiyorlar -

fat kazaadıtım yezmaJI faldeli 1 kaıaii::!..tfbr. 
16rd6k. Azamlli 299,000 ft uıariai 

Geçen g1n Franaada y .,.1 30,000 franklık · doİlii: ikramiye 
hayvanlan tqvlk cemiyeti tara- kazanmak .bir tene içinde ı:!!' 
fmdan tertip olUDaD Diua koıu- milyon liraya yalan bir servet 

• temini demektir. Ba havadialeri 
mn~ muhtebf merakhların atlan okuduğumu zaman bizim at aa-
dahıl olmuıtur. Bu mOnasebetle hiplerinin de bir gtln ~p b&yle 
gazeteler milyoner Roçilt ailesi· bir raibete tahit olcaldarını di-
nin bir senede kazandığı mllki- ınnerek ıeviniyoruz. 
falların bir liatesini neşrettiler. O 

Şatoru 6 (A.A.) -Kot d'Ar
janda yapılan yarıılar esnasında 
kıdemli otomobil yarııçılann
dan inıaat mfthendisi Buayyo, bir 
ataca çarpmıt ve arabası, atq 
almııhr. Baayyo, gOç hal ile alev
ler içinden alınarak haıtahaney..
naldedilmiftir. V&cudünde müte
addit kınklar ve ytızOnde ağır 
yaralar mllfahede edilmiftir. 

· ::~;~ Müsabakaları 
Millno, 6 (A.A.) - :~;! •~ 

rafmda bisikletle devir mllsaba
kası hitam bulmuttur. Son Türino
Millno merhalesini Guerra ka-
UDmlf •e arka11ndan Binda sel
miftir. 

Umumi tasnif ıudur: 1 inci, 
Pueoti ( 105 saat 42, 41 de 
3160 kilometre) 2 inci Belçikah 
Demansyere (105 saat 53' 50") ; 
S Onctı Bertoni, 4 Onctl Guerra, 
1 lacı Alman StoepeL 

Muhafızgucu Sporcuları 
Ktıtabya, 9 (A.A) - Muha

fazgtıcll atlıları dtln 19 da ıeJıri. 
lllİZe ıeldiler ve pbre 15 kilo
metre mesafeden Vali, Belediye 
Reisi, C.R F ırkUI erkinı •• 
•porcuia: tarafından klll'fıluacb
lar. Şehirde boy~ bir halk knt
lesi tarafından hararetle aiık::lan
clalar. Atlılar bu sabah Çavdarbi
aara hareket ettiler. 

J listeye nazaran, Roçilt aitesinin Denı·z Sporlan Başladı 
· kotu baynnlan geçen sene 200 

bin frank İin•miyeli Dian koşu-

sundan itibaren en aşağıi: 39,000 1 Avrupada Herkes PlaAı• -
franklık olan dokuz ikramiye _ -···-··· -.. ..._._ ......... ___ _ 
Selinik ı lara Akın Ediyorlar 
Muhteliti 

1 lstanbulda 

Albly • K•r••r•k• muhtellUnl m•llOp eden 
AHanardu • lzmlrapor muhtelftl 

lzmir (Husuat) - Kongre fut- termiye baılamııtır: 
bol kupası için Ankarada karıı· Oyunun hakemi Altaydan 
!aşacak olan lstanbul • Ankara • Hasan Beydi. Albnordu • lzmir-
lzmir muhtelit takımlan turnuva- ıpor muhtelitinde İhsan ve Cemil 
11na muhtelit takımımJz hazırlık gibi en es iki eleman nok· 
yapmıya başlamııtır. Bu milhim sandı. Buna mukabil Altay· Kar-
temaslara hazırlık olmak üzere ııyaka muhtelitinde Fehmi ve 
cuma gllntl Albnordu ve lzmir- Ltitfi Beyler yoktu. 
•por takımlanmızın tqkil ettikleri Maç batından ıonuna kadar 
bir muhtelit Altay ve Kartıyaka bllyllk bir ·alika ve heyecanla 
ıpor muhtelitile karşılqtı. takip edildi. Albnordu • lzmir-

lki muhteliti teşkil eden klip- spor muhteliti, diğ~r muhtelite 
lerimiz aon zamanlarda yekdiğe- nazaran daha seri ve hikim bir 

oyun oynamıya muvaffak oldu. 
rile samimi bir anlaşma yapmif- Altay • Karııyaka mubtelitinin 
lar •e memleket sporuna faydah bllcum haltında anlaşma yoktu. 
elmak için en mllhim adımı at• Altınordulu Saidin çok yllkaek 
llııtlarchr. Bu itibarladır ki bu oyunu, bu muhtelitin muhacim 
nıaça fazla bir ehemmiyet atfe- hatbna seri bir tarz vermiye 
diliyordu. muvaffak oldu. 

Havanın 11cak olmasına rağ· Neticede: Altınordu-lzmirspor 
'inen maç zamanı binlerce seyirci Muhteliti ikiye kartı llç golle 
toplanmııtı. Şunu bilyük bir galip geldi. Ôntımüzdeki hafta 
ehemmiyetle kaydetmeliyim ki; iki muhtelit takım arasında revaDf 
•on dört, beı aydanberi şehrimiz- maçı yapllacakbr. 
de halk, •pona fazla raibet g&e- Adaaa 

Bir iydır bekledi;imll Yunua 
muhtelitinin nihayet kat'ı muka· 
Yelesi imzalandı: F enerbahçe • 

, Galataaaray klllpleri tarafından 
ıetirtilen Selinik muhteliti ile 
ıelecek cuma ilk maçımıza oynı· 
yacağ&z. 

Selaııik muhteliti bundan bir 
ay evvel gelecekti O zaman 
Yunan futbolcülerile beraber ıel
mek iltiyen Yunan ıeyyablanmn 
pasaport muamelesi ikmal edile
mediğinden ıeyahat tehir edil· 
mitti. 

Buflln ortadaki btıtOn mini
ler izale edildiği için Sellnik 
muhtelitinin gelmesi kat'ileımiıtir. 

Yunanlılarla birinci maçm 
Kadık6ytinde yapılması eaas iti
barile tekanilr etmittir. 

lkiaci maç ayın dokmuncu 
pazar glnll Taksim ıtadyomunda 
yapılacakbr. İlk maçın Kadıka
ytınde yapılmaaı birkaç noktadan 
iyidir. Haziranın 17 inci gftntı bir 
cumadır. Sabahtan itibaren tatil 
olan devair Ye mağazalardan 
maça gitmek iatiyenler KadıkCS
ylne rahat rahat ıeçebilirler. 
Halbuki pazar fllnii, akşam it
lerinden çıkbktan sonra maça 
gidecek seyirciler için müsait bir 
,nn delildir. 

Bu itibarla Yunan Mubteliti 
ile ikinci maç Taksimde yapıl.a• 
cakbr. 

Halihazırda Selinik mınta· 
kaıı Yunan futbolllnlin en kuv
vetli ıörGndUii mıntakacbr. Bi-

Avrupanın kep•lı yUzme h•vuz .. "nd•n lllrlnd• - mer•alm 

Burada olduğu gibi Avrupa 1 rupadan ıelen haberler btltOn bal-: 
ıehirlerinin birçoğu fU dakikada lon tatil rtmlerini geçirm lzeı. 
bir cehennem manzar.. 16ıteri- deniz kenarlarındaki birlere 
yor. Fakat Avrupanm denizden gittiğini bildirmektedir. Tren ta-
uzak ıebirlerinin hemen hepsinde rifeleri çok mllsait oldufu içhl 
mllkemmel yllzme havuzlan var- mutavusıt aileler. b~~ denizclea 

S k blltnn yaz mevaımlDID devamı 
dar. ı~a .tan yananlar oralarda mllddetince mOstefit olurlar. 
ytızme ıhtiyaçlannı bol bol telifi Esasen Avrupa fimendifer ku ... 
ederler. panyalan pllj mevsiminde daima 

Fakat bilhassa ıpor meraklı· tenzillth tarife tatbik ederler. 
laranın kııın bile yilzdilkleri yllz· 
me havuzlan yaz mevsiminde ten
ha bir manzara alır. Bntlln me
raklılar yDzme mevsimi gelince 
bu havuzlarda şampanyalı ve li
k6rlll veda merasımı yaparak 
plajlı ıehirlere akın ederler. Av· 

rıncı derecedeki klüplerden 
seçilerek teşkil olunacak Yunan · 
muhtelitine karşı Galatasaray • 
Fener muhteliti oynıyacakbr. 

Teessür Telgrafı 
Fenerbahçe Klübllnün yanm• 

llzerine mezkür kulOp heyeti ida-
resine Türkiyenin her tarafından 
yüzlerce teessür telgraf ve mek-
tubu gelmektedir. 

Bu meyanda , Maarif Vekili 
Esat Beyle Manisa meb'uıu Sabri, 
Muhafız pcll reisi lsmail Hakla. 
it Bankası Umum Müdtırll Celil 
ve Yusuf Ziya Beyler de birer 
teeasllr telrrafı kqide etmişler& 



( SON POTA) kadınlan ve ıreDç kııı:ları (SON POSTA) da Hanımte9ze bUtün 

gençlerin kalp ve ••k işlerinde en • mimi dert 
ortağıdır. Ailenize, dostl::ırınıu si'yl yeaıecli{!hit 
aşk dertlerinizi Hanımteyı.eye ya7tm7. H 1:m· 

teyze ya her günkll sütunda veya hususi mek
tupla cevap verir. Hanımteyı.enin fild rler!, b irçok 
gençleri büyük müşklillerden kurt:\rıyor. 

K AD 1 N 
allkadar eden mevzulara her şeyden fazl;ı 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden sonra haftada bir defa Kadın aay• 
famıır: olacak ve bu sayfada şunlar bulunacaktır : 

Güzellik meı;eleleri, son modalar, çocuğu· 
nuı:un terbiyesi, evinizin rUıelllff, n isleri, 
el işleri ve ıaire ... Dertlerinizi Hanımte.qzeye Yazınız 

Her 
Çocuk Anası 

Neler Bilmelidir? 
YAZ ELBİSELERi Her 

Ev Kadını 
Neler Bilmelidir? 

Böcek 
/sırıkları 

Yazın, çocuklar, haşarat ısı
:-ıklarından pek müteessir olurlar. 
Tahtakuruları, sivrisinekler, ta
tarcıklar, daha bin türlti haıarat 
onları mütemadiyen rahatsız 

eder. ~ 

Bu ısır~!::~ karşı ilk tedbir, 
~ocuğu ısırılan yeri kaıımamıya 
alışhrmakbr. Isırılan yere biraz 
kola silrersioiz. Bazan kolayı 

. pudra ile karıştırıp sürebilirsiniz. 
Bazı ısmklara sirke de faydalı 
olur. Sivrisinek ısırığına karşı en 
iyi ilaç aaitfeniktir. 

Sıcaklarda 
Çocuklar 

i' 

Hepimiz yazı bekleriz. Fakat 
ı•caklar başlayınca çocuklarımı· 
zm rahatsız ve altilst oldukları· 
nı görerek mt\teesir oluruz. 

Evveli sıcaklarda insan fazla 
Lir şey yiyemez. Binaenaleyh 
çocuğunuzun, iştibası azaldıysa, ı 
yemek istemiyorsa UzUlm'!faniz. 
Y almz ona dah~ hata yemekler 
temin~ çaiışınız. 

Yazın ikinci derecede ehem• 
miyet vereceğiniz ıey çocuğun 

ham meyva yemesine mlnl ol· 
maktır. Ham meyva çocuğun 
bazım cıhazını bozar. Çocuk 
ham meyvaya çok dUşkllndür. 
Bunun önilne geçmek için en 
kestirme yol, yemekten son
ra tatla yemesidir. Yahut ye· 
mekte meyva yemesidir. Ço· 
cuğun ham meyvadan dolayı kar
nı ağrırsa, meyva suyu ile bir• 
ıaKte biraz mağnezyllD! veriniz. 

Fakat b~..an alelAde sebep· 
lerd-;;. cie karın ağrısı olabilir. 
Bu takdirde çocuğu dolttora g6s· 
termek ve o vakte kadar bir şey 
yememesine dikkat etmek li· 
aımdır. Çocuğun bol su içmesine 
müsaade ediniz. Suyun hiçbir 
zararı yoktur. 

Çocuklar sıcak havalarda si
nirlenirler; kanları lbozulur. buna 
mani olmak için onlara yazın et 
ve etli yemekler vermemelidir. 
Ağır tatlılar, hamur iıleri de 
ıayanı tavsiye değildir. En ziyade 
verilecek şey süt, sebze, meyve, 
Jumurta filandır. 

Kadınlar 
.. - -

Almanyada Muharebe Mi 
istiyorlar ? 

Amanyada neşredilen bir i .. 
tatistiğe giire, milliyetpenerlere 
rey verenlerin milhim bir kıımmı 
kadınla teşkil etmektedir. 

Meslekdaşlarımızdan biri, bu 
hakikat karşısında merak etmiş, 
kadınların milliyetperverleri, yani 
bir iddiaya göre, yeni bir 
harbe yol hazırhyanları tercih 
etmelerinin sebebini öğrenmek 
istemiş, aldığı cevaptan çıkan 

hulasa şudur: 
- Harp istemiyoruz, kavga 

llaeydanında dövüşen çocuklarımızın 
matemi el'an üzerimizdedir. Fa· 
kat harpten ~urtulmanın da kuv-
, ,. "'nıakla mümkün olduğunu 

Bu tlc; i'eslm, size bu senenin 
yaz kıyafeti hakkında hir fikir 
vermiye kAfidir. Etekler uzun ve pileli kollar pelerinli olacaktır. 

Holivutta 'leni 

Etek Meselesi 
Fransızlarda kadın mecmuala

rından biri okuyucuları arasında 
mühim bir anket açmıştır. Sor• 
duğu sual şudur: Bu sene etek· 
likler uzun mu olmalı, kısa ml? 

Gelen cevapların yüzde · alt
mışı kısa etek taraftarıdır. 

inci Modac;ı 
Son seneler zarfında Japonya• 

da ıun'i inci ticareti hayli ilerile· 
miştir. Bu sebeple inci modası 
gittikçe gözden düşmüştür. Söyle
nen sözlere bakılırsa inci modası 
yakin bir zamanda tarihe karışa· 
caktır. 

.. Yeni Patatesi 
Soyrr ak İçin 

Bu elbiseler emprime kcepdaşin· 
den yapılm1~b!'". 'Fakat iyi bir 
b•~aÔan da yapılabilir. 

Moda 
Köşeli 

Kaşlar 
Sinema artistlerini modanın 

kıralı olarak tamyor musunuz? 
Onlara benıeme istiyor musu· 
nuı? 

Öyle l1e oradan gelen bazı 
moda haberlerini aşağıya yazı· 
yo~z. Dikkatle okuyunuz: 

Sinema artistleri sarışınların 

'\u ıene çok moda olmasına se• 
oep olmuılardır. Herkes saçlarını 
butday rengine boyuyor. Esmer
ler bile buğday rengi almıya 
ça}lflyorlar. 

Kirpikler uzun olacaktır. Bu 
ıebeple sun'I kirpiklere fazla rağ· 
bet vardır. 

Greta Garbonun kemer kat· 
lannın modası geçti. Şimdi bu· 
radaki resimde görllldilğil tızere 
zaviyeli kaılar mada olmıya baş· 
lamıştır. 

Dişleri elbisenin rengine göre 
boyuyorlar. 

Tırnaklar yerine göre, sade, 
manikürln, boyalı olabilir. 

Dans Meselesi 
Ad anada Nevin Hanıma ı 
Dans ederken hergün kullan• 

dığınız çantayı elinizde taşımamz 
doğru değildir. Balolarda kullan· 
mak üzere kadınların ufak ve 
zarif ipekli çantaları vardır. Bun
lardan bir tane tedarik eainiz. 

Taze patatesi kat'iyen bıçakla 
soymayınız. Sert bir bezi tuza 
batırarak onunla patatesi ovunuz. 
Sonra temiz soğuk suya koyup 
on beş dakika kadar suda tutu .. 
nuz. Sonra soymadan pişiriniz. 

l-lavııç 

Pişirrnek İçin 
Taze ve boyu küçük havucu 

pişireceğiniz zaman küçllk yap
raklarım soymayınız. Bu yaprak· 
lar tabağa konduğu za~ ha
vucu sUsk,; .. Üiiun için havucu 
~eşme altında fırça ile yıkayınız. 
Sonra kaynatınız ve derisini bı .. 
çağın arkasile çıkarınız. .. 

Battaniyeleri 
Yıkamak için 

Havalar ısınınca battaniyeleri 
kaldırıp saklarsınız. Fakat bun lan 
temizlemeden sandıklara yerlet
tirmek istemezsiniz. Ne de olsa 
her battaniye ayrıca yıkanıp te
mizlenmek ister. Temiz bile sr~ 
rünse, kıştan meş~~t aras;na 
girmiş to~, · ~ksürük mikroplan 
H!an olmak muhtemeldir. Onun 
için temizlemeyi ihmal etmeyiniz. 

Battaniyeleri ylkamak ıçın 
açık ve rüzgarlı bir hava seçiniz, 
bol sıcak suda sabunu köpürtil
nüz. İçine biraz da soda atınız. 
Sonra battaniyeyi suyun ıçıne 
batırınız. Sonra cı karıp sıkınız. 
Tekrar ikin ... · ve ılık bir 
sabunlu suya koyup çıkarınız. 
Tekrar çikarıp soğuk suda çalka
yınız. Çıkardıktan sonra halı gibi 
yere serınız, düzeltiniz, öylece 
asıp rüzgarda kurutunuz. Arada 
sırada yerini de değiştiriniz, ta 
ki her tarafı birden ve ayni za
manda kurusun. Kuruduktan 
sonra güneşte veya açık havada 
hava almasına dikkat ediniz. 
Sonra katlayıp aralarına sabun 
ekiniz. 

Ot Lekesini 
Çıkarmak için 

Yazın kırlarda gezerken elbl
selerinizde ot lekesi husule geltt
bilir. Bu takdirde bk bardak su• 
ya bir kaşık amonyak karıştıra• 
rak lekeyi bununla çıkarınız. 

Kari ime 
Cevabım 

" Bir kızın yüzüne tuvalet ya
parak kend;sini olduğundan güzel 
göstermiye çalışması ahlaki hare
ketle telif edilebilir mi? 

KAmuraa 

Niçin hayır. Bir erkek saka
lmı traı ederelc: kendisini oldu· 
ğundan güzel göstermiye çalı19 
mıyor mu? Bir erkek için meşru 
ve doğru bulduğumuz bir hare
keti bir · kıza neden yaraşhra• 

mıyorsunuz? 
~ 

'' Bir arkadaşım sevgilimi 
elimden almıya çalışıyor, berab~r 
bulunduğumuz zamanlar, kaş göz 
işaretleri yapıyor. Bir fırsat bu
lup sevgilimin yanına oturuyor. 
Bana da mütemadiyen onun aley· 
hinde sözler söylüyor. Ne vapa· 
yım?,, 

Bu arkadaştan uzaklaşınız. 
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Tasarruf 
- \ıiziııı e,·Jo· 

niyor 11111~sıııı111., t•'h· 
rik cderiııı .. 

Tı ~ckkıır c· 
tlı• riııı ! .. 

- ~i,aıılın es
ııır-r ıni, beyaz mı?. 

Be~ :ıı! .. 
Bir k:ı.t cln-

ha fazla tebrik ed<'-
. ' ı ıın .. 

ı:~ıııcrlcrdcıı 

lıoşlnnnı:ız mısırı?. 

Hoşlanırım , 
fakat hen senin 
için So) leclim . 

ı·o dornck is
to<li~iııizi anlamı
yorum .. 

Aııl:ışılmıyu

cak şcıy detril azi-
- Ben N•clyeyl hiç sevmem. Sebebi de de- ıim, puclra. par:ı

~koducu olmasıdır. Herkesin aleyhlnde bulunur, sından bir derece
.. nkl kendi hiçbir fey yapmazmıf gibi. B•k, ••· ye kadar tasarruf 
M yaptıklarını birer birer anlatayım... edecehin!. 

Gözleri 
Güzel 
Kadın 
Ba§llyor bUyU gibi, 
Gözleri gUzel kadın •• 

Bir :feytan tuyU gibi; 
Gözleri güzel kadın •• 

Bakıf ı kalpte gezer, 
Ne olsa hemen sezer, 

Bir içim suya benzer 
Gözleri gUzel kad1n .. 

SUzer gibi bakıyor, 
Alev mlrdlr, yakıyor
GönUllere akıyor 
Gözleri gUzel kadın •• 

Zayıflatan 

- (~ilnileıı gilne 
za) ıflıyoruın!. 

Yoksa !!.şık 
mı oldun't,. 

Ha~ ır, lıaııa 
Aşık olanlar \ar da. 

Maşukaların 

sırn:ı.şık mı? 

HC'm pek faı
Ja. Adeta kanımı 
C'm iyorlar •. 

- Yalı, vah, valı! 
nu bclıl ııcrcdou 
lıaşrna geldi .. 

- Sayfiyeden! .. 

- Ya, demek 

köşk komşuların?! 

- Hayır azi
zim kötk komşu· 
larım değil, sivri
sinekler. Her gece 
yüzilmü, gözümü 
ısırıyor, kanımı e
miyorlar! .. 

Berberle Müşteri 
JÜRCO LİSAN 

Berber müşterisine nezaketle 
ıordu: 

- Efendim, tıraş ederken 
ustura yüzünüzü acıtıyor mu? .. 

Miişteri güldü .. 
- Eğer söylememiş olsaydm, 

ben yüzümü bir ustura ile tıraş 
ettiğinin farkında bile olmaya
caktım. 

Berber bu iltifata sevindi .• 
- San'at Beyefendi, berber-

lik te bir san' attir .. 
M6şteri ilk sözünü tekrar etti: 
- Dedim ya, sen söylemesey· 

din ustura ile tıraş ettiğinin 
farkında olmıyacakbm, ben yll
zilmü rende ile kazıyorsun zan
netmiştim .. 

Kırkım Geçmif 
Büyllkadada sahildeydiler .. Er· 

kek genç, kadın, hatırı kalmasın 
amma, biraz daha yaşlı idi. Baı· 
hap oturmuşlar, konuşuyorlardı. 
Kadın erkeğe: 

- Dinle, dedi, gökyftzilndeki 
Jlldızlardan benim yaşım kadar 
uy, sonra göılerime bak. Ben 
bunu annemden öğrenmiştim. 
Böyle yaparsan mes'ut oluruz. 

Erkek g5ğe baktı yıldızlan 
saydı .. 

- imkanı yok mes'ut olmı
yacagızl.. 

- Niye? 
- Kırktan fazla yıldız saya-

madım kil .. 

Kola Girmek 
- Niçin, erkekler kadınlann 

değil de; kadınlar erkeklerin kol
lanna girerler ... 

- Erkekler, kadınlar kaçacak 
olursa pek fazla mnteessir olmaz· 
lar. Fakat kadınlar bir erkek 

~~ 

• 

yakaladılar mı bir daha bırakma· 
nıak için sıkı sıkı koluna girerler. · Siz burada yok• .in sıcakbln palhyoı•duk, iyi ki g•ldlnlz • . 

- Senden otomobil mi lsttyeylm, at mı lsUye
)lltl? •• diye dü,UnUyorum, takat bir tUrlU karar 
•~remıyorum! .. 

- En iyisi budur, karar verememenl.. 

Korkuluk 
Kadınla erkek 

yanyana yürüyor
lardı.. Kadının ba
tında kıpkırmızı 

bir tapka vardı. 
Bir aralık erkek 
dikkntli dikkatli 
baktı .. 

- Bu 9apka ile 
sizi çaylak kap
masından korkmu-
yor musunuz? .. 

- Hayır yanım

da siz varken! .. 
- 11 tifat edi

yorsunıız .. 
- Estai;rf'urullalı. 

Bahçivanlar bos
tanlarına çayl&k 
gelmesin diye kor
kuluk dikmezler 
mi? •• 

Yaz 
Günlerinde 

Neler yaparız dlnlew: 
Biz bu yaz gUnlerlnde. 
Gezelim hep •anlnle, 
Biz bu yaz gUnlerlnde-

Yazlldlr bo, durmaia, 
Gldellm kıra bala; 
Uzanallm hamala 
Biz bu yaz gUnlerlnde-

Gldellm bizim her yer •• 
Kim karıfır, kim ne der? •• 
Ellenellm beraber 
Biz bu yaz gUnlerlnd•-

«• 

Kendi Agzile 
Ahmet Beyle 

Mehmet Bey vapur
da yanyana otur
mutlardı. Ahmet 
Bey Mehmet Beye 
sordu: 

- Şapkanızı çı
karıp yanınıza koy
sanız, birisi de ge
lip şapkanızın üze
rine otursa bu :ı.

dam hakkında ne 
d iişiin tirsü niiz, 

- Ne düşiiııc· 

) iın,ı budala, scır
soın, terbiyc:sizin 
biridir. 

Bcıı de bunu 
öğrenmek istiyor
dum, şapkamın ü
zerine oturdunuz. 

------------- da ı .. 

HASTA ÇOCUK 

- Yooo, arllk çok oldu ... Hararellml almak 
latlyen haat. bakıcıların sen onuncusu 
oldunL. 

' Köpeklere Mahsus 

Doıtum Niyazi Londradan 
gelirken bir tabak getirdi. Kena· 
nnda lngilizce bir feyler yazılı 
idi. 

Senin knçnk köpeğine 
içinde yemek yedirirsin!. 

Dedi, tabak güzeldi, köpeğin 
&ıtlne koymıya kıyamadım.. Bir 
akıam bir misafir gelmişti, ye· 
meğe kaldı, çorbaaıoı bu tabağa 
koydum. Misafirim daha bir ka-
tık çorba içmeden sofradan 
kalktı. 

- Bu hakarettir, dedi, bir 
daha sizin evinize gelmemi.. Çık-
b gitti. Sebebini anlıyamamııbm. 

Geçen gün Beyoğlunda bir 
mağazada Niyazinin getirdiii 
tabağın aynını g8rdüm. Girip 
aordum. 

- Bu tabağın kenarındaki 
lagilizce yazı ne demektir?. 

Sabcı matmazel gülerek 
okudu: 

- Köpeklere mahsus tabakl. 
Ayrılmışlar 

- Nifaalından aynlmana se-
bep ne? .• 

- Ehemmiyetsiz bir py 
- Nedir söyle bakalım? 
- Geçende gazetelerden bi-

rine, evlenmek istiyorum, diye 
bir Uln verdimdi. 

- Anladım, nifanlan da bunu 
haber aldı ve senden aynldı. 

- Anladığın gibi değil azizim; 
ilana ilk cevap veren nipnhm 
oldu. 

Saadet 
Nerimanla evleniyormu,

ıunuz. Arbk mes'ut olacaksınız. 
- Yani ben evleneceğim, 

Neriman mes'ut olacak demek 
istiyorsun. 

- Anne, arhk kardeşim k ap ckurken 
rahatsız etmiyecek! .. 

sizi 

- Aferin, nasıl oldu söyle bakaynnl-
- GötUrUp havuza attım •• 
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SON POSTA 

Saray Herşey~ Burnunu ~okuyordu. Sadrazam Rüştü 
Paşa Neden istifa Etti Ve istifasını Neden Geriye Aldı? 

Muharriri )#.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-29-

Glln geçtikçe, Abdlllhamidin 
başkAtibi, tesir ve nüfuzunu arttı· 
rıyor; her hadiseden bir mana 
çıkararak (velinimeti) nin (hayat) 
•e (saltanatı) ni, esen rüzgarlar
dan bile sıyanete çalışıyordu. 

Gerek Mahmut paşanın ve 
gerek başkatip Sait Beyin 
ne sadrazam ve ne de sair 
\Ükelaya itimatları yoktu. Sad
razam Mehmet Rüştü Paşa, 
Baskatibe tavsiye ettiği Sadullah 
Beyi kabul etmediği için Abdül
hamide küskündü. Hatta, hasta
lığını bahane ederek Yeni Padi
şahm kılıç alayına bile gelme
mişti. Gerek sadrazamın ve ge
rek sair bazı vükelanın bu su
retle mütecellidane hareketleri, 
Mahmut Paşa ile Sait Beyin 
endişe ve evhamına dokundu
tundan bunların halk üzerindeki 
tesir ve nUfuzlarım kırmak 

ve bUkümetin bütün kudret ve 
kuvvetini sarayda toplamak isti-
yorlardı. . .. 

Bu şekil, tabıi Abdülbamıdm 
de işine geliyordu. Çünki Osman 
oğullarının asırlardanberi hüku
met idaresinde tatbik ettikleri 
istibdat ve merkeziyet sistemine 
tevafuk ediyordu. Ayni zamanda 
Abdülhamit, ne sadrazam Rüştil 
paşaya ve ne de Mithat paşa 
ile arkadaşlarına bir türlü ısına-
mıyor, hatta bunlara karşı kal
binde gizli bir kin ve nefret 
t ıyordu. Ecdadının kanlı tarihi
ni herkesten daha iyi tetkik 
eden Abdülhamit, her tarihi ci
nayetin başında böyle gözü pek 
vükelanın bulunduğunu pek iyi 
biliyordu. Buna binaen Babıali-
nin nüfuzunu kırarak bütün 
hükumet mekanizmasını eline 
almayı bittabi Abdülhamit \ 
pek çok istiyordu. 

Eskiden vilke!A ve vüzeranın 
aaraya gidip gelmeleri bir usul 
ve merasime tabi idi. 

Gerek sadrazam ve gerek sair 
vli kelA, ancak muayyen olan gün
le rde saraya gidip gelirlerdi. 
Fakat Sait Bey, derhal bu usulü 
değiştirdi. En ehemmiyetsiz sebep
lerle vükela ve vüzera sara
ya çağrılıyor; hükumet umu· 
runa dair fikir ve mütaleaları 
almıyor; hatta bazıları, huzuru 
tahaneye çıkarılarak, hiç yoktan 
bir sebeple in'am ve ihsanlara 
nail oluyoı; hulasa saray, taraf
tar kazanıyordu. 

Babıali, yavaş yavaş suyu 
çekilmiş değirmene dönmüştü. 

Devletin bütün umurunu idare 
eden bu müessese, arbk sarayla 
idare şubeleri arasında bir vasıta 
merkezi haline gelmişti.. iş bu 
kadarla kalsa bir şey değildi. 
Lüzumu kadar kuvvet lresbeden 
saray, yavaş rwaş askerlik umu
runl müdahaleye de başlamıştı. 
Sarbistan ve Karadağ da harbe 
devam ediyordu. Halbuki bu 
harbi muvaffakıyetle idcıı.re eden 
kumandanlar, ikide birde değiş-

1 
tiriliyor, bu lüzumsuz tebeddüller, 
tabii harekatı harbiye üzerinde 
fena tesirler husule getiriyordu. 

Sadrazam, bu hallerden şikiyet 
ediyor, batta bir aralık Babıaliye 
bile gelmiyordu. Nihayet bir gün 
Sırbistan muharebesile meşgul 
olan Sarasker Abdülkerim Paşa
nın yalnız serdarı ekremlikte kal
mak üzere saraskerlikten affile 
yerine Redif Paşanın sarasker 
nasbedildiğini havi bir iradei se-
niye karşısında kalan Sadrazam 
Rüştü Paşa, artık sadaret mev
kiinde barmamıyacağını anladı 
ve derhal istifanamesini saraya 
yolladı. 

Fakat, aaray, kurnaz davrandı. 
Rüştü Paşa derhal saraya celbo
lundu. istifasının sebebi soruldu. 
Rüştü Paşa: 

- Nasıl istifa etmem?. Eski
denberi, sadrazamların ( arz ) ları 
padişah tarafından is'af olunmak 
kaidedir. Halbuki bu kaide bozu
lup cüz'iyyab umura varmcıya 
kadar, babaliden istizan olu-

RADYO-
g Haziran Perşembe 

fstanbul (1~00 metro) 1 Gr:ı.ıno· 
fon, 19,ü Bcda\ i Mu iki he) eti, Aj.rna 
h. bC'rlori, saat . 'arı, 20,;J g-r:;ımofon 

ile opera, 21 tud' o lı<'~ eti 'c Belki 
Ilaıııın, 22? orkc tr·l. 

Bükreş - ( 394 metro ) 20 .'arJ,ı, 
~0,15 senfoni. 

Belgrat (4:.9 metro) 20 Dok tonın 
fa\ i~ ol ri, 20.ö ko nedi, ~l, 10 Yugo -
hn) a kon C'ri. 

Roma 441 mc>tro 21 br:ı ıofoıı. 

Varşova -O,.~:; H h o 
g. zı tc i, 21 hafif kon c>r, 2i! dan lı l 

'.ılnrı. 
Berlin- ( 1ü3.> metro ) iO guıı:.m 

haberleri, ~O,~O edebi) nt lıahi leri 'e 
konferans, 2:?, 10Koııig- buqrdcıı ııaklen 

komedi. 

1 O Haziran Cuma 
latan bul ( 1200 metro ) 1 gra-

ınof oıı, 10,:.> alaturka saı. :\jam; 
halıerlcıi, :ıat :t) arı, 20,i'i gr:ı-

ınofou ~1 al:ıturk:ı ı;az . .!::! orkc tra. 
Bükreş 39.ı metro 19,40 gra-

mofon . .!u ııııı ~iki bnhi INi.20. l.j Koro. 
'-Jelgrad - { 4:?9 metre 20 li an 

dor !eri. :.ıo,:; .Milli ~ırp Şılrkıları, 

21,:10 ıı. kil, 23,50 akş 1111 koıı eri. 
Roma (441 ınotro)21 Makaııi 

ııiıı ~enfoni-si. 22,lJO 1şkc>ıı<'c i"ırnli ko
ıncdi. 23,15 kon c>r. 

Prat - ( 488 ınQtro ) 20 halk koıı· 
sori. 21 'iyoloıısol. 21,30 musahabe 
ajans oıı hal crluri. 23,20 graınofoıı. 

Viyana ( 517 ınotro ) 19, 15 mu· 
ı;:ı.lınb , nj rns, g-ramofoıı. konforaııs, 

11,ıO \ hau:t şarkıları, son dan h:ı-

' ı. rı. 
Peşte ( :-ı;;o mc>tro ) 20 kil~ uk 

hik 1~ el r. 20,!; ınıi aha be. 20,45 sal ıı 
ork trcl ı. 21,30 kon or, Llizab tiıı 
tıik t i . ~ ııra ( igan ork tra ı. 

Varşova ( 1111 metre) 20,15 
1ı lıH. r. ınofoıı. 23 loniu kııııuıı 
re\ lllori, 2:3 dans havaları. 

Berlin - { lü.~; metro ) 20 kon
for mı, işı inin hakkı, 211\·aşiııgtondaıı 
11 ı,il, 21,15 Stut~. rtta.n naklen hafif 
siı,; lri isi nli opera.. 

nan işlere muhalefet gösteri· 
Hyor. Alelhusus babıili ile isti
şare olunmadan serdar nasbedi
liyor ve sarasker değiştiriliyor. 
Bu hallerle muhatırata uğramak 
ihtimali var. Elbette, makamdan 
affımı talep ederim. 

Diye, yanayakıla şikayet etti. 
Fakat Başkatip Sait Bey gayet 
sakin ve pişkindi. Sadrazami, 
seki netle dinledikten sonra, 
ona güzelce bir ders verdi. 
Babıali hükumetin, saray da sal
tanatın merkezi olmasma nazaran 
saltanatın hükümete tefevvuku 
lazımgcldiğini güzelce izah etti. 
Ve bu dersi verdikten sc nra da 
huzuru şahaneye çıkmak Iazım
geldiğini söyledi. 

Evvelce verilen karar üzerine 
Abdülhamit, Rüştii Paşayı birçok 
ihtiramat ve tekrimat ile karşıladı. 
Gördüğü bu biiyük iltifatlardan, 
artık Rüştü Paşa da vniyeti an· 
ladı. istifasını geri aldı. Bu işi 
böylece hazmederek yine sada
rette kaldı. 

( Arkası var ) 

Malulleri Davet 
Kadıköy, Adalar, Karta) ka

zaları dahilinde birinci dereceden 
malul zabit ve n°ferlerden iki 
göz, iki kol, iki bacaktan mah
rum olanların behemehal bir 
hafta zarfında Kadıköy Askerlik 
Şubesine müracaatları kendi men
faatleri i~abındandır; ilin olunur. 

KadıköyUnde Konser 

C. H F. Kadıköy kazası idare 
heyetinden: Haziranın 10 uncu cuma 
günü saat 15,30 da Muallim Nuri 

Beyin ıdaresinde bulun n Kızıltop
rak nahiyesi s z heyeti tarafından 
umuma mah us bir konser verile· 
cektir. Arzu buyuran zevatın yevm 
ve saati mezkürda Kadıköy Süreyya 
sineması salonunu teşrifleri rica 
olunur. 

Borsa 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre 
Leva 
Florin 

frangı 

Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

t. Dahili 
O. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Fiatleri 

00 
72 
o 

09 
3 

70 
02 
67 

1 
16 
47 
57 
02 
03 
04 
80 
27 
10 

Kapanış 

12 1 14 
05 ()() 
47 58 
29 ()() 
40 41 
97 00 
43 12 
!O 00 
17 5~ 

03 25 
75 ()() 
75 ()() 
()() ()() 

24 05 
()() ()() 

00 ()() 
69 3.4 
87 50 

Kapanış 

93 
42 
00 

Harici 

2 

50 
25 
00 

()() 

()() 
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Cenup Denizlerinde Bir Seııahat il1acerası 

A n 
Üç Serseri •• Üç Milyo1:)er 

- 82 - Muharriri: Stakpool 

"Con Land,, ın İntikamı 
Katilin Kafası Delikanlının 

Alınmıştı, 
Elindeydi 

Ylldızh Kaya 
Sajinin ölümünden alb gün 

sonra kaptan Hul ile arkadaşları 
Barrakuda gemisinin güverte
sinde bir yelkenin gölgesine si
ğmarak cıgara içiyorlardı. Din· 
len mi ye hak kazanmıılardı. 
Filhakika bu son altı gün zar
fında buldukları bütün altını 

taşıdıktan sonra definenin bitti· 
ğine kanaat getirmek için bUtlln 
0 civarı da kazmışlardı. 

Şimdi geminin bat amban, 
kıç ambarı, tayfa kamarası ve 
salonu, hulasa her tarafı altınla 
dolu idi ve üç arkadaş gemımn 
güvertesinde yorgunluk çıkan
yorlardı. Şayaya gelince: O k~
maradaydı, biraz etrafı düzelti· 
yordu. 

Kaptan Hul ile Tilman vazi
yeti anladıktan sonra Şay~nm k~n

dilerile birlikte gelmesme hıç 
itiraz etmemişlerdi. Vakıa bu 

yüzden avdet seyahatinde biraz 
rahatsız olacaklardı, fakat buna 
da memnuniyetle razı olmuşlardı: 
Salonu yemek zamanları milstes
na olmak Uzere münhasıran Şaya 
işgal edecekti, kendileri de baş 
ambarda sığınacaklardı. 

Maamafih Kaptan Hul ile Til
man altının verdiği dUşUnce ile 
o kadar meşgul idiler ki sergii· 
zeştlerinin bu aşk safhası kafa
larını hemen hemen hiç işgal 
etmedi. 

Şimdi güvertede konuşuyor
lardı. Söz Kaptan Huldeydi: 

-Önümüzde katedilecek bin
lerce millik yol var, diyordu. Fa
kat bu yolun uzunluğuna pek 
ehemmiyet vermiyorum. BUtün 
istediğim bu gölden bir an 
evvel uzaklaşmaktır. 

Tilman litife ediyordu : 
- Bu gölil neden sevmiyor

sunuz anlıyamıyorum. ? Zanne· 
dersem bize uğur getirmiştir. 

- Canım ben gölün aleyhin· 
de fena bir şey söylemiyorum. 
istediğim sadece buradan uzak
laşmakbr. 

{ Arkası var) 

l.taubul aekizinci icra .._ ... 
luğundan: Bir deynin temini isti· 
fası için tahb hapse ahnıp icrayi 
hacze inkillp ederek satııı ta
karrür eden Sirkecide tramvay 
durağında 6 yeni numaralı Cihan 

berber salonundaki asri prükirlığı 
ait bilumum malzeme ve eşya 
ve alat t 3 Haziran 932 tarihine 
müsadif Pazartesi gilnü saat 15 ten 
18 e kadar satılacağından talip
lerin mezkur giin ve saatlerde 
m1hallinde hazır bulunmalan ilan 
olunur. 

Geyve Asllya Hukuk Mahke
mesi: Geyvenin Umurbey kl:Syünden 
Mustafa karııı Fatma tarafından 

kocası ayni kl>yden ili oğlu Muıtafa 
aleyhine ikame eyleditl davanın icra 
kılınan muhakemeai neticeıinde müd• 
deialeyh illnen vakt olan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmemit ve 
itiraz etmemit oldutundan gıyabında 
icrayı muhakeme ve:muameleli l'IY•P 
kuarınlftı tebllji zimnında muhake• 
menin 18 - 6 • 9.32 cumartesi gGnl 
ıaat 10 a talik edilmittir. Bu bapta 
dinlenen ıahitlerin tahadatına kart• 
bir diyecejinls varsa esbabını tah· 
riren mGddeti zarfında dermeyan 
ve muhakemeye gelmeniz akıi tak· 
dirde H. S. M. K. nun 405 ve 406 
ıncı maddeleri mucibince bir daha 
muhakemeye kabul olunmıyacatınl:ıı: 
teblit makamına kaim olmak (iıer• 
ilin olunur. 

lıtanbul Aıliye Mahkemesi Altın
cı Hukuk dairtı1inden: 

Fatma Şahver Hanımın koca,. 
Bahçekapıda Hobyar mahalleıind• 
Şeyhialim mahalluinde Hayriefendl 
caddesinde 8 numaralı hanede ıakln 
iken halen ikametğihı meçhu\ bulU" 
nan Ali Galip Eferdi aleyhine ik•111

1
e 

d • kı ... edilen boşanma avaaının ıcra .. 
. ·ı yblnı• nan muhakemeaınde mumaı .e i ve 

nın boşanmalarına karar verıhn f 
932 

bu baptaki hükmü hui 12 - 4 • e 
tarihli ilamın bir sureti nıahkeıD""' 

. dil . oJdutu divanhanesine talık ~ mıf . ay 
dan tarihi ilandan itibaren bır d"J .. 

. • . k. itiraz e 1 
Z arfında ılumı me:ı ure ·.,• 

1 • kanunıı mediği takdirde muamıe eı 
ifa edileceti illn olunur. 
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Hava Tabakasının Bittiği Yerde .. 

M. Pikkar Tehlikeli T ec
rü beye Tekrar Girişiyor 

,_ 
Profesörün mefhur tecrUbe balonu 

Şüphesiz hatırınııdadır :Pikkar fen aleminde mühim tebeddüller 
leminde Belçikah bir profesör ilc:aı ihtimali olan tecrübesine 
ıeçen ıene çok mühim bir tecrU- yeniden girişmek üzeredir telgrafı 
l>cye girişti. Bir tecrübe balonuna yazıyoruz: 
atladı ve on bin metreden yukarıya Brüksel 8 (A.A.) - Profesör 

Pikkarm iJmt tecrübeleri 
yUkseldi. M. Pikkar bu mühim 
teşebbüse, on bin metre irtifadan 
aonra bava mevcut olup olmadı-

lını, eğer mevcut ise kesafetinin 
ile kadar olduğunu anlamak için 
lüzum görmütü. 

Fakat bir arıza yüzünden tecril

Lesi yarıda kaldı. Ancak son ge
len bir telgrafa göre M. Pik kar 

için lüzumlu olan meb
lağı tahsis eden milli serma
ye müessesesi, mumaileyh profe
sörün yakında yapacağı suudun 
hareket noktasının Zürih oldu-
ğunu resmen ilan etmiştir. 

Augsburg' da bulunan balonun 
zarfı pek yakında İsviçreye gö
türülecektir. 

--~~~~------... ···---------------~~ 
~Ankarada sahlık veya kiralık lokanta.._ 

Arzu edenlere maa mobilya vayahut mobilyasız dört sene 
müddetle verilecektir. Çankırı caddesi maliye bahçesi karşı
sında Yeni Hilal lokantasına müracaat. 

Tuz inhisan ist. BaşmüdürlüQünden: 
Çamaltı memlehasmdan 932 mali senesi zarfında Foça amba· 

nna gelecek tuzların mavnalardan ihraciye, nakliyesile diğer 

mürettebat ambarlarına sevki ve teferruatı sairesi kapalı zarf 
usulile İzmir Başmüdüriyetince münakasaya vazedilmiştir. 13 Hazi· 
ran 1932 tarihinde saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların mevcut şartnameyi görmek üzere Tuz İnhisarı İstanbul 
Başmüdüriyetine müracaatları. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKP AZAR CADDESl: No. J TELEFON IOOO 

lstanbul 4 üncü icra Daire
•inden: 

Nikola hali hayatında ıtevceıi 
Atina ile müştereken Rahe! binti 
l>a\'ittcn borç aldıl.ları ( 500) liraya 
'-'ukabil vef aen ferat eyledıkleri 
f:'enerde Tevkii Cafer mahallesinde 
Atgeçmez sokağın da esl<i ve yeni 17 
llurnarah hırneııin allı hisı;e :tibarile 
~~f hi11ui ( 45 ) gün müddetle mev-

ıt müzayedeye vazolunarak ( 600 ) 
lirada talibi uhduinde o'up bedeli 
"'üıayede haddi liyıkında iÖrlilemc
tlitinden bir ay müddetle temdiden 
ltıGıayed~ye konmu,tur. 

Mü,temilitı: Meıkür lıdnenin 
~4 basamak kefamı taş merdivenli 
'1katdıkta fevkaniııi kafesli çifte ka
-•tlı kapıdan girildikte ıemini mer-

~er antreden keza fevkanisi camlı 
''1te camlı doğrama lupıdan geçiJe
tek zeınini tahta bir ıofa üzerinde 
::kağa nazır dem 'r parmaklıklı bir 
• a olup duvara gömülü camlı dolap 
~ 0 !ada rnerıncr dolaplı musluk ma-
• li ve bir hela mevcuttur. 

\ l Birinci kat ve zemin ~atına alı!iap 
l~ eıon merdiven olup birinci kata 
~ tldıkta bir safa üzerine sokağa 

tır tahntş cumbalı bir oda ve mu• 

kabi! cihet.nde bir sandık odası var
dır. B:rinci kat bir sofa üzerinde 
sokağa nazır şahnit cumbala bir oda 
mermer yalak musluklu bir heli 

vardır. 3 üncü kat merdiven üıtünde 
aydınlık almak için tepe camı mev
cut olup merdiven batı ufak bir 

sahı-nlıktan bir kapı ile sağ taraftaki 
odaya g:rilir. Mexkur odada birkaç 
raflı dolap olup ınezldir odanın ya 
nanda diğer bir ufak aandık odaıu 

vardır. Sahanlıktan diğer kapı ile 
taraça\ a çıkıhr taraça zemini •çinko 
bir metre irlif:ıında kiglr korkuluk-

Ju olup poyraz 
mulrnfaza içi o 
kapalıdır. 

ciheti yatmurdarı 

ayrıca çinkoyla 

B rinci kattaki sofadan helezon 
merd'vendan zemin katına inilir. 
Zemini kırmızı çini döşeli ta,Iık 

üz.erinde bir kömürlük ve müşterek 

ayd nlık mahalline penceresi olup 
taşlıktan fevkanisi camlı çifte ka
natlı , ka!lıdan zemini kırmızı çini 
döşeli mufağa girilir. Derununda 
mermer büyük bir yalak tekrar di
ier mermer küçük yalak ve malba 
ocaklı ve sabit kazanlı ufak mahalli 
ve bir kömürlük vadır. Buradan 
üç ayak merdivenle kafeıli camlı 

SON POSTA 

',----------~~---~----... 
Resminizi Bize Gönderiniz 

lf * Size Tabiatinizi Söyliyelim. 
L _ _J 

17 Hayri Bey: Sakin, çekingen 
ve ınahçupt ur. 
Fazla koııuş

mnz, giirültüdi 
ve kavgacı de
ğildir. Ta!'ar
rufa riayetkar 
dır, mes'uli-

yetten korkar. 
Tavru hare
ketleri kapa
lıdır. Muhitine 
az itimat eder, Lağlannuız. 

• ıs Hüseyin Avni B.: 

intizam ve \ a· 
zifo bahsinde 
titiz ve mnş. 

kül pe 'sen t tir. 
Sürat]c asa lıi 
olur fakat 1, · f
det i kinsi7. , ~ 
de\' a m ı:;ızdır. 

Fiill ve hare
kctlt•rinde kat
iyrt ve açık- ~ 

Çn1ışkan, 

lık vardır, manalı \ c kapalı kal· 
mak i:::tcmez. 

• 16 O. Fazllet H·: ( Fuloğrafrnının 

dercini i~teıni) or.) ı\ .. ri hayata 
tamaınile riayetkardır, ~alon usul 
Ve" mt•rfü•inıiıw ıııod,1 ceı·c, aııla-

, J 

rııııı talıi olur. .\rkada~ları tara· 

fıııcl.ııı sc\ ilir ve kı:-k.ınılır. Sem-
ı ı:ıt İc;İ itibarile O'i) cl;r.j '-C)·leri ken· 

h ~ ~ 

dı:::-İııe yakı:;tırır. Kııııantkiir cllğil
dir. Kibar \'ü varlık içiud" ) a;;-a
mak ister. 

• 16 Seyfettin Ef. : ( Fotoğr:ıfının 

dPrrini i:-teınİ)oı-.) Kendi hnlindc, 
:::e~ ... ız ve aki ııcl ir. ltıhatı nı ve 
ıneııfnatlt>rini sever, mücadeleye 
taraftar değildir. Her yem her i~e 
~okulınaz, ot urucu Ye ınua)) en 
i~lerde muvaffak olur. 

Fotofra/ Tahlil Kupo11umı 

15 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Fatih Sulh 3 Uncu Hukuk 
Mahkemesinden: Karagümrük 

meydanında ve caddeainde mutaaar
rifen mukime Ayte Hanım SülüklO-

de Hacı Murat S; 17 numaralı mu· 
kim Halil Efendi kızı lhaan Hanıma 
vasi tayini hakkındaki davasından 

dolayı cereyan eden muhakeme neti
cesin de mumaileyha Ayte Hanım 
veıayete eJya!< bulunduğundan Ihsan 

Hanıma 4-6-932 tarihinden itibaren 
va1i tayinine karar verildiği alika-

daranın malümu olmak üzere ilin 
olunur. 

Marko. G. Peissis 
latanbulda, Mıaırçarşısının 
arkaaında Altı - Parmak 

Han 22 24 T~I. 2- 2229 
Kadın ,apknsı nıaizcmcsinin her 
nev'i en son ınotla, mat ve parlak 
ha ırl:ır, piko, kıl ta~lak \'O saire gilJi 
ıııiitcnovvi çctitlcr bıılunrnaktadır. 

Arzu edenlere nümune 
gönderilir. 

tek kanath demir kapıdan ıokata 
çıkılar, mezkür hanede terkos ve 
elektrik tesisatı mevcut olup elyevm 
boştur, hariçten kirwir dahilden ah
şaµ olup mezkur hanenin kıymeti 

muhammeneıi tamamı 1800 lira olup 
talip olanlar kıymeti muhammenenin 
hi11eye muıip miktarınm yüzde 10 
nlıbetinde pey akçelerini hAmil ola
rak 928 - 8487 nlmarnlı dosyayla 11 
temmuz 932 tarihinde 1aat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul 4 üncü İcra me· 
mnrlutuna müracaatları ilin olunur. 

- -----

Yazan: * )#.. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

EbüJ'itahiye kızardı. Vakıa 
canını kurtarmıştı, lbnürrebiin 
altınlarını kazanmış idi. Faz
la olarak ta Halifeden 
mükafat alacaktı. Lakin Cafer 
hAdiseyi haber alırsa ne ola
caktı? Bunu rJüşünerek yine 
yalvarmıya giriş•i: 

Vezirin, Emirülmüminin 
hazretlerinden aldığı emre göre 
hareket etmesini öğrendiğimden 

dolayı bahtiyarım. Caferin hayatı 
için artık müsterih oldum. Lakin 
kendi hayatım hakkında emniye
tim mlinselip olmıya başladı. Ve
zir, kendisini ihbar teşebbüsünde 
bulunduğumu öğreqecektir. 

- Hayır. Öğrenmiyecektir. 
Harun, hiddetini saklıyordu. 

Vezirinin düşmanları önünde ga· 
zabını göstermek istemiyordu. 
Çünki şairin başkalarına alet ol
duğunu biliyordu. Onu biri gön
dermiş ve muhakkak para ile 
ikna etmişti. Maamafih o meçhul 
diişmanı da öğrenmek islemedi, 
ellerini çırptı, içeri giren Mesru
ra şairi gösterdi: 

_:_ Bunu götür, veznedarımız 
bin dinar versin. 

Ve yalmz kalınca haykırdı: 
- Rüya mı göriiyorum? Cafer 

bana, onu seven ve ona hürmet 
eden bana, kendisine herşeyi vermiş 

olan bana, ihanet edebilir mi? 
Şair iftira mı etti? Hayır. Samimi 
söylüyordu ve sözlerinin sıhhatine 
mutemet görünüyordu. Fakat nasıl 
akla sığar? Caferin bana ihanet 
etmesini havsalam nasıl kabul 
eder?. Alevilerden iğrendiğimi, 
onları diri diri mezara gömmek 
istediğimi bilirken kendisine tevdi 
ettiğim bir asi Aleviyi nasıl bıra· 
kır?Yoksa benden korkmuyor mu? 
Yahut kendini benden kuvvetli mi 
görüyor? 

İşin kolayı, bizzat Cafere 
sormaktı. Harun, yine elini çırp

tı. Mesrura emir verdi: 
- Git veziri bul, çağ•rl.. 
Caferin vliruduna kadar mn

temadiyen dolaştı. Bahçeyi gezdi, 
ahırları gözden geçirdi, kölelerin 
kovuşlarına girip çıktı, aslanlarla 
oynaştı, sıkıntılı düşüncelerden 
kurtulmak için mütemadiyen ma
nasızlık içinde yuvarlandı. 

Nihayet Cafer geldi ve Ha
run onu güler yüzle karşıladı, 
yanında ve taht üstünde yer 
gösterdi. · Şimdi karşılıklı sadakat 
ve muhabbet tezahüratı içinde 
konuşuyorlardı. İkisi de müdaha· 
ne ve mlicamele yapıyordu. Bir 

aralık aofre kuruldu. Yemek ye
nilmiye başlandı. Halife, en gUzel 
parçaları ayırarak Cafere veri· 
yordu. 

Börekte~ helvadan, elmadan 
tekrar tekrar almasını istiyordu. 

Bu ce~ileler sırasında tesadü
fen hatırına gelmiı gibi sordu. 

- Canım, ıu "El'alevi,, ne 
Alemdediı? 

- iradeniz veçhile zindanda-
dır efendimiz. 

- Zindanda mı ? 
- Evet, ya EmirülmUminin f 
- Hayatıma yemin eder misin? 
Cafer, tereddüt etti ve kaşla

rını çattı: 

- Hayatınız... Hayır. Onu 
zindandan çıkarttım. Her türlü 
tehlikenin geçtiğine ve El,aleviyi 
serbest bırakmakta mahzur olma
dığma hükmetmiştim. Esasen o, 

her türlü fena tasavvurlardan fe
ragat ettiğine beni inandırmıştı. 

Harun, Caferc bir erik verdi: 
- Allah sem takdis etsin. 

çok iyi ettin. 

Sonra sohbeti liitifeperdazlığa 
döktü, giildü ve güldürdü. Lakin 
Cafer, bu şatarete aldanmıyordu 
ve için için üzülüyordu. 

Yemek bitti. Köleler, liğen 
ibrik getirdiler. Halife ile vezır, 
ellerini yıkadılar, yatsıya kadar 
öteden, beriden konuştular. Şim
di mutat olan eğlence vakti gel
mişti. Fakat Harun, o gece 
erken uyuyacağını söyledi, Cafere 
ruhsat verdi ve onu divanhane 
kapısına kadar teşyi etti. Yalnız 
kalınca dişlerini gıcırdattı ve 
mırıldandı : 

- Seni öldürmezsem Allah 
beni öldürsün. 

Şimdi, gözünün önüne Abbase 
geliyordu. Caferin nikabını taşı· 
yan bu güzel kadın, demek ki 
üçüncü defa dul kalacaktı.Halife, 

bu hazin akıbeti düşilnünce üzül· 
dil. LAkin üzüntüsiinü çarçabuk 
giderebildi. 

- Melunun karısı değil ya, 
sade nikahlısı. O rabıtanın kırıl
masından belki memnun olacak· 
tır. Çünki, nikahlı olup ta koca
sız yaşamak hakikaten tuhaf bir• 
şey. Bunu nasıl olup ta evvel dU· 
şünmemışım. Zavallı Abbaseyl 
bu vaziyete sokmuşum?. Neyse-, 
haini öldürmekle kardeşimi de 
hürriyetine kavuşturmuş olurum! 

* Harun, ağır ve çok ağır bir 
karar ittihaz ettiğini bizzat müd
rikti. Caferin alelade bir köle gibi 
idam olunamıyacağını anlıyordu. 
Her tabaka halkı, ikramlarile ve 
ihsanlarile kendine mecliip etmiı 
olan vezir, kolaylıkla bertaraf 

olunabilecek insanlardan değildi. 

Bunun ıçın teenni göstermek, 
tedbirler almak lizımg~Jiyordu. 

Harun, maslahatm yalnız bu 
cephesini düşUnüyordu. Yapacağı 
işten bir tehlike çıkmamasını 

istiyordu. Ölüme mahküm ettijl 

adamm bu cezaya milıtahak olup 
olmadığını hatıra bile getirmiyor
du. Cafer, ''ElAlevi,, yi bırakmıı-

mıydı ? işte bu, affolunmaz bir 
cürümdü!.. 

Maamafih endişeli idi. Naaıl 
bir tedbir alacağını tayin edemi· 
yordu. Biriyle lıtiıare etmek İt
tiyordu. Likin bunu da bir tilrlO 
kararlaİtıramıyordu. Kiminle iı
tiıare edecekti? Ailesi içinde en 
ıevdiği ve zekisına itimat ettiği 
vücut, Abbase idi. Halbuki o, 
ölüm mahkumunun nikihlısı idi. 

Aralarında zifaf vukuunu menet· 
mit ( 1 ) olmasına rağmen yine 
onların bu nikih rabıtad'e bir 
nevi dostluk temin etmiş olma· 
larını tabii buluyordu. Binaena• 
leyh Abbaseye gidip te "Caferij 
öldürmek iıtiyorum. Bana yol 
göster,, diyemezdi. 

Abbase kadar ve daha fazla 
itimat edebileceği iki insan da
ha vardı: El'emin ve Elme'mun. 
Fakat bunlar da henüz küçük
tüler. Mühim bir mesele hakkında 
rey verecek bir yaşta bulun• 
mıyorlardı. Bahusus Emin Ca· 
ferin düşmanı, Me'mun da dostu 
idil 

l Arkası \'ar 1 
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SON POSTA 

lngiltere HükQmetl tarafından Gut 
Bz. ne hediye edilen eserin terctımeıl. 

Yazan: 
Ct1neral O,l•nd•r 
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Ademi iktidar Ye Zlfı umumiye 
Kartı Alman Profesörü 

Dr. Richard Weisı'in 

Haziran 9 

ViRiLiNE 
lngiliz ve Fransız Donanması ilk Bom- (Un;,.t. görtı erbl:lu ifi•) 

. . FERTILINE 
bardımanı 3 T eşnnıevvelde Y apmışb 
r 

, 

Çllnakkale muMrebealne alt o zaman lnglUz gazetelerinde çıkan tarihi bir resim 

Boğazın dar laıımlannda ba- İf yapdmıf bulunuyordu. 
• lunan dahili mndaf aa teıkillb, 3 T eırinisanide ltilif sefirleri 
boğazlann Dçftncü Ye son muka· latanbalu terkettikleri zaman, 

tahtın manıa bulunduğu ikinci 
tehlikeyi göatermiı oldu. Bu H

beple mildaf aa vesaitini takYi
yede sür'at g6ıterilmiye bqlandı. 
Bununla beraber ıeoe sonunda 
bataryalann ancak bir kısmı faa
liyete geçebilecek bir halde idi. 

nmet hatbnı teşkil ediyordu. itilAf donanmua hariç istibkim· 
Bittin ağlr toplar haraya tahtit lan bombardıman etti. Bu bom
edilmiıti. Bir miktar ahra " barchıaan onlan ikaza Ye istib-
cebel topa da JerlettirilmİfÜ. klmlı.n bir u evvel tahkime 

Avrupa aahiliade bet. Aaado- k 
Ju s•hiHnde 8 iatilakim ve cemaa Mv etti, yalnız bombardımaa 
72 top mevcutbı. Bunı... '°ia faydud da olmadı. lki menai 
caki toplardı. işe yanyular 14 Seddllbahre isabet ederek i.tib-
pusluk bet toptu. Diğerleri uzak killll mahvetti. Bir mühimmat de-
mesafeye endaht yapabilecek posu berhava edildi. Almanlar 
kabiliyette değillerdi. ve T&rkler bombardımandan 

Hullsa harbin haşlanııcında llODl'a dış, müdafaa hatlan-
boğaılara yerleftirilen ağır veya mn, ne kadar kuvvetli oluna 
hafif toplardan yalnız on d6rt olsun. kifi gelmediği kana-
tane yeni ve uzun çapla top atine YUmlflardır. lstihkimlar 
vardı. ötekiler hiçbir işe yara· tamir edildi. Fakat takviyesi· 
mazdı. Topçulan iyi yetiıtirilmiş ne teşebbiis edilmedi. Daha z:ya-
değillerdL Mühimmat kıttı. Bil- de dabilt miidafaa hatlanna 
bassa bnyük toplann mfthimma- ehemmiyet verildL 
b yoktu ve buhların tedariki Bu bombardımandan sonra 
hayli gftçtD, bütnn sahayı tenvir Adalar denizinde bulunan itilaf 
için biri met!ıalinde, diğeri ge- donanması bet hafta kadar hiç-
çitte olmak üzere iki projekt6r bir faaliyet göstermediler. Birinci 
mevcuttu. lstibkimlar uzaktan bombardımamo tevlit ettiği asa· 
görünecek şekilde meydanda bu- biyet geçmek üzere iken, bu 
huınyordu. Ayni bataryaya muh- defa biç beklemediklPri bir nok-
telif çapta toplar konmuştu. tadan yeni bir darbe vuruldu. 

Türkler de 1914 te boğazların 13 kinunuevvelde bir lngiliz tah-
müdafaa kabiliyetinden mahrum telbahiri, boğazdaki beş sıra tor-
olduğunu resmen kabul etmiş piDerin altından geçerek Sansı~ 
lerdi. 

1914 senem klnunuevvelinin 
sonunda Amiral Fon UMClo• 
Türk toplarının hayli ıslah edif
mİf olduğunu bildirdi. Haamafib 
beş alb gemi feda etmek prtiJe 
boğazlaran zorlanabileceğini ka
bul ediyordu. Kinunuaani, ıu
bat ve mart aylannda top 
kuvvetleri bir misli daha tak
viye edildi. Fakat marbD 
ortasına kadar gerek Tiirkler, 
gerek Almanlar itilaf devletleri
nin yalnız donanma kuvvetile 
boğazları geçebileceğine kani 
bulunuyorlardı. Liman Fon San
dersin payitahh muhafaza için 
aldtğı tedbirlere rağmen, 19 ftı
batta Boğazlara karşı başlıyan 

taarruz lstanbulda büyük bir 
telaş ve endişe uyandırmıştı. 
Türk vesaiki resmiyesi, karadan 
bir hücumu def, için ahnmıt olan 
tedbirler hakkanda saldttir. Za
ten seferberlikten henOz alb ay 

geçmişti. Ciddi bir teY yapmıya 
lar koyunda eski bir harp gemisini 

Bu vaziyet, boğazın lm"vetli babrdı. Bu darbe Tnrkle~e payi- ( Arkua •ar) 

bir dilşman donanmasa tarafından \ .. --~----------------------.. 

da imkin yoktu. 

tehdit edildiği zaman, lstanbu- Caddebostanı Plaj Ve Gazinoları Açılmışbr 
hın tehlikede olduğunu gösteri· 
yordu. Bu sebeple Almanlar der· latanbulun en güzel bir yerindedir. Perşembe, cuma, pazar ıüa-
hal boğulann takviyesine teşeb- leri ftl'yete numaralan ve hergün cazbant vardır. Fiatler çok 
bth ettiler. tik tedbir olmak ucuzdur. Bir defa prmek kAfidir. 
here Jeneral Veber, boğaz
lar hakkında istilıklm ku
mandmnoa yardım etmek lzere 
lnlrarglhı umumiye tayin edildi. 
Arkasından, ! AJmanyadaa 500 
kiplik bir m&freze Ye zabit
ler ghderildi. Bunlann l>aıın
da bulunan Jeaeral Usedom 
sahil muhafaza umumi mlfettiti 
tayin edildi. O tarihten itiba
ren boğazlann mldafu ter
tibatı saiiha yüz tatta. Eylül ip
tidaauıda boğaztann müdafaaya 
kabiliyeti .olmadığına aiSyliyen 
Almanlar, bir ay sonra bir bli
camu karşalamıya hazır oldukla
rını bilcliriyoTlarch. 

Binaenaleyh Tlrkiyenia har
be duhulil zamanlarmda botazla
na kunetim arttırmak için hayli 

lktlaadf ve Slnal T .. laat va lfletme Türk 
Anonim firkati 

ISTANllUL • AYVA118ARAY 

Milli çivi fabrikasının 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
A vrupadaki en meşhur markaların fcvkiııtledi.r. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
Hiınage için tercilıars iter g•rden isteglniz. 

Tel•/o•: Beyoğlu - 342 

.. 
( Unl..ı. ıöre luıdınl• lpn) 

..,... .... su.t.a.t. auhtellf Mpl~ Wr hullaaı a. alelade bir Ut delildir, 
Wllld9 .-. "dl.t .._,....._ tue -....ıarU. eleldrolltl.taclea alnkkep bir 
IÜ•• .... ~ Vlleatlanla eeyalel llanu,..,. ... ,. " seDfllk kunetlerlal iade ed•· 

RMlall ldtab ... Lıtaabul P-. kutum 745 t• ara,...._ 

Baa6,.. iera •emarlatandaa: 
Dlal•I Clnn .,.. me•ldi 

• 
DBnilmGn 

flatl 
., ÇaJU', tarla 20 lira 
tm Çayır, tarla 20 " 

20 " • Mezarlık albnda .. ki pirinç.ilk 
54 incirli ba11n Parmak çaym 
9' Mesarlak albnda Hld pirlnçll& 
80 Mer clmek baJll'ı 

20 " 
20 " 
20 " 
10 " 131 incirli tarla ba11n kulak bayan 

7i8 

100 

• • 41 
IO 
27 

• ii 

200 
100 
96 
96 
80 
54 

132 

738 
200 
100 
96 
96 
80 
54 

131 

738 

700 
100 

2000 
760 

3000 
200 

1500 
500 

20 
10 

100 
3 

30 
25 
20 
30 

13'10 
10328 

YekGn: Fatma •e Lebllte Hanıma alt müfrez 
arazi 
Çayır tarla 
Çayar tarla 
Eakl pirbaçlik 
Eakl pirinçlik 
Mercimek bayın 
incirli bayvı parmak çayıra 
incirli baJln kulak bayırı 

Yekuna Semiha Hanım kerfmeal Haeer Ha· 
nama alt müfrez arazi 
Çayır tarla 
Çayır tarla 
Eakl plrln~lik meur alb 
Eski pirinçlik ....... alb 
Mercimekllk 
incirli bayırı Parmak çayan 
incirli baym Kulak bayırı 

Yekunı Hatice Hanıma alt mlfreı arasl 
Çayır tarla 
Çayır tarla 
&ki plriaçllk 
Eaki piria~k 
lılercJmek bayan 
incirli baJlrl Parmak çayın 
laclrll lta1an Kalak lta11ra 

Yek1ln: Ayte Sadak Hanım eylitlaıı Celil 
Beyle Zehra •• Refika Hanımlara ait 
miifre• arazi 

20 • 
20 " 20 " 20 " 20 " 10 " 10 

" 

20 " 20 " 20 " 20 " 20 ,, 
20 " 10 .. 
20 ,, 

20 " 
20 " 
20 " 
20 " 
20 • 
•• • 

Medyualara ait olup .. yiaa taaarruf olunan 8 " 
Bey b,vm nam arul 
Şayian .uarruf olunan detirmeain otu hiHe 
itibarile medyunlara alt olu yirmi alb 
hiueai kıymeti 
(Mezk1lr detirmen Gç taıh, demir takımla t• 
detirmenldir. Tqlarua iki çifti detitmiJ• ve 
demir abamı iH tamire muhtaç bir haldedir. 
Defirmeain ebniyul aemia kabnda k&rp bı, 
itinadan ibarettir. lprlala•• tahta balme ile 
yapı1mıt ocakla blr odaa nnr. Detdirmenin 
milttemÜitandan olan bahçede bilo kattaa 
ibaret zemini toprak kıımea klrsir iki odala 
bir bina ve binanın lttiaalbade alb har•• 
baj'lamıya mil•alt bir ahır ve 170 adet dat 
atacı vardır, lfba emlikla aeneYI 1200 Ura 
Irat retlrmlye tahammtlll zardır 

Gurafa altı aiaçlar 20 " 
Yıldız tepe 10 " 
Kilise bayın 10 " 
Tatlı bay~ı 10 .. 
Pirinçlik 20 " 
Yalak gölcül& 20 " 
Kiremitlik 20 " 
Çiftlik önil 20 " 
Çiftlik 6nll 20 " 
Bağlarda 20 " 
Çiftlik arkua 20 " 
Sahçe arka11 20 " 
Bahçe arkua 20 " 
Azmak kıyısı bahçe arkuı 20 .. 
Kelebek pınan 20 " 
Çiftlik arkasa 20 • 
Garafa çayın 20 • 

Yekun: Şayian tuarruf edilen iıbu tarla-
ların 30 hisse itibarile medywılara ait 

Kıymeti ••• 
bammen..ı 

4000 lira 
2000 • 
1920 • 
1(8) • 
1920 • 
1200 • 
1320 • 

13440 

" Dl() 
" 1000 • 

980 • 
980 • 
600 • 
270 • 
fB) 

" 
6450 

" 4000 " 2000 .. 
urıo " ıwa> .. 
1200 .. 
1080 

" IB • 
13440 " 
4000 " 
2000 .. 

••• 
1920 " 
12IOO • 
ımo • .... 

13440 

111111 " 

8878 " 

14000 • 
1000. 

20000 .. 
7600 • 
6000. 
4000 • 

30000 • 
10000 " 

400 • 
200 • 

2000 • 
60 • 

600,, 
500 .. 
400 • 
600. 

28800 • 

olan 21 lıiMeai 
Bir borçtan dolayı ıatılmaaa takarrtlr edea Maa1a... Dlmbe kaıJ~ 

ktin muhum Behçet Pata vereaelerine alt •• DGmbe Pftlltl a..U. ~ 
ballda cinıi vA mevkileri ve dönilm mlktaılle kıymeti muhammeaılfl 
y1zılı 47 parçadsn ibaret kı•men rnilfraz ve kıamea hbael ıaylala 1 ,_ 
dinim arHİ He 28 hfHeden ibaret evaah yazıh au detfrmenlne elalivuktl ,, 
takdir ve l»eyanatile ceman 251,D lira kıymet takdir edllmlt olup ıkla 
arttumada 6716 lirada taHbl Oarfndedir. 

Teklif olunan itba meblat kıymeti mubammeneye nazaran pek dllll :: 
binaenaleyh haddi )IJ1kında r&-Olmemif olduj'und•a •On bir defa c;:::. .. 
Gzere bi• ay mGddetle tekrar arttarmıya çıkanlmıfbr. 9 temmuz 9.1'1 ~ 
eu•arteal pnü aaat 14 ten 17 ye kadar Bandırma icra Dalre•bade 

1
_.. 

yapılarak en çok arttıramn il•tilnde bırakılacaktır. Telllli)'9 pul .. bllckfll" 
m .. arif; icraiye mlşteriye aittir. Talip olanlardan yilyd• oa teminat a kPde 
alaur. Bu baptaki tartnameal tanzim edilerek berlı:e•l s3reblleeetl _:.,.. 
dt .. ahane79 talik edllmiı old•padaa talipleri• ona sBre yevmi • ,.ı 
.... ,-.,. lftirak eylemeleri n dalla 11Mltmat almak "1111-~~gır 
tloep numaraalle lerap .eraeaatlart ihama illa olaaar. 
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Başa Gelen Çekilir - işi Biraz Da Talie Bırakmalı - Odadan Bir Ses - Korkak 
Ve Kurnaz Birer Adam ... İyi Amma Elmas Meydanda Değil l 

- ).zizim çok hazırcevapsımz! J 
Haydi bakalım, kumaudayı ve
riniz! 

Otelin holüne girdik. lntiza
tırnızın hilafına olarak karşımıza 

hiç kimse çıkmadı ve hiç kimse 
he istediğimizi sormadı. 

Soğukkanlılıkla vestiyeri ge
çerek merdivene hrmandım. Man
zana arkamda geliyordu. Bil'inci 
kata vardığım zaman duvara asılı 
olan plana b·ıktım. Ne iyi tesa
düf ! 34 No. h oda tam burada 
idi ? 

- Mükemmel diye söylendim. 

Fakat bu dakikada içime ta
rif edilmez bir üzüntü çöktü. Bir-

kaç saniye durarak etrafımı din· 
lediın. Bu sırada içine girmek İs· 
tediğim odadan bir öksüriik sesi 
Yükseldi. 

Cebimden revolverimi çıkar

dım, Manzanaya işaret çektim ve 
sonra hafifçe oda kapısını tıkır

dattım. İçerden nezleli bir ses: 

- Buyurunuz! dedi. 

Elimde revolver ile bir rüzgar 
gibi içeri daldım. Fakat bihtü 
hayretle gördüm ki karşımda 
ihtiyar bir efendi değil, kırk 
yaşlannda, sarışın ve tamamen 
nıatruş bir adam vardı. 

Az kaldı özür dileyerek çe
kilecektim, fakat Manzana: 

- Ne duruyorsunuz, ta ken
disidir! diye bağırdı. 

Evet, şimdi ben de tamyorum. 
\\arşımızda bulunan adam ihtiyar 
bir efendi kıyafetinde bizi soyan 
hırsızın ta kendisi idi. Zaten bu 
hususta biraz şüphem kalmış ol
saydı bile tuvalet odasından dı
şarıya çıkan genç kadının vücu· 
du bu şüpheyi izaleye kafidi. 

Arkamdan kapıyı kapamış
tım, revolveri herifin alnına dik· 
miş duruyordum. Derhal anla

dım ki karş.mdaki adam cesur 
bir adam değildi. Korkudan 
açılmış gözlerile bana bakıyor ve 
ıslak bir köpek gibi titriyordu. 

Bu müddet zarfında ortağım 
kadının üzerine atılmış ve onu 
havlularla adam akıllı bağlamış, 
ağzına da bir tıkaç tıb amıştı. 

- Şimdi sıra ötekinin! dedim. 
Manıana uzun bir alışkınlığm 

Verdiği süratle herifi de kıskıvrak 
bağladı. 

Şimdi mevkie hakimdik. İlk 
İşimiz adamın üstünü başını ara
mak oldu. Cebinde bir cüzdan 
ile bir sürü anahtardan ve bir de 
&igara tabakasından başka bir 
Şey bulamadık. Maamafih ben 
bulduğum eşyayı cebime indirdim. 

Muhakkak herif elması bavu
luna saklamıştı. Bavulu açarak 

karıştırdık. Maalesef aradığımız 
buradan da çtkmadı. --
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Tekrar herife döndüm. Üstüııii 1 
b~şım bir daha kanşt.udı.u, hatta 
potinlerini bile araştırdım. Maa• 
lesef ele geçirmek istediğimiz 
nesneden eser yoktu. 

Bu araştırma ameliyesini vak
tile takip etmekte olan Manzana 
kulağıma fısıldadı: 

- Belki kadına devretmiştir. 

Kadının üstiinü haşım da 
araştırmıya koyulduk. Fakat tam 
bu sırada oda kapısına yekdi
ğerini müteakıµ üç fiske vu
ruldu, nefesimizi tutarak dur
duk Tekrar bir fiske sesi geldi 
ve nihayet kalın bir ses: 

- Lüdovik açsanıza! diye 
seslendi. 

Birkaç saniye geçti ve dışar
dan gelen ziyaretçi de cevap 

alamayınca uzaklaştı. Ayak ses
lerinden merdivene doğru gitti
ğini anladık. O zaman tekrar 
kadını araşhrmıya başladım. 

Belki bu esnada bir centilme
nin bir kadına karşı borçlu oldu
ğu nezaketi ihmal etmişimdir. Fa
kat ne olursa olsun elması ihtiva 
eden deri keseciği nihayet ele 
geçirdim. Kadın bunu korsesinin 
çorap bağına dikmişti. 

Keseyi açarak elmasın içinde 
bulunduğuna kanaat getirdikten 
sonra yeleğimin cebi ıe indirdim. 

İtiraf ederim ki bu esnada 
kalbim şiddetle çarp•yC'rdu. Bir 
an evvel solrnkta bulunmak için 
hayatımın on senesım vcrmıye 

razı idim. 
( Arkası var ) 
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müstahdemini kavgayı duymuşlar 
ve kavgacıları güç hal ile ayıra· 
bilmişlerdir. 

Bundan sonra vapurda tekrar 
sükun avdet etmişti. Herşey ta
bii halindeydi. Miirettebat ve 
yolcular, İstanbul limanına yak
laştıkça neşeleniyorlar, bir an 
evvel limana çıkmak için sabır

sızlanıyorlardı. 
Vnpur paznrtcsi günü akşamı 

limanımıza gelmişti. Vapurun tah
liye işi bittikten sonra mürette· 
bat ta rıhtıma ç:kacaklardı. Mü
rettebat arasında bir noksanlık 
vardı. Kamarot Feyzi Ef. aranı
yor, bir türli.i bulunamıyordu. 

Acaba ne olmuştu ? Bir kaza 
neticesinde denize mi düşmüştü? 
Yoksa birisi taraf mdaıı denize mi 
atılmıştı? 

Bu suallerin hiçbirisine •sarih 
bir cevap verilemiyordu. 

Vapur kaptanı düşünüyordu. 
Bir anda gözlerinde bir şey 
parladı: 

- Acaba! ~dedi. Kumanyacı 
Süleymanla Feyzinin arası açıktı. 
Acaba bir şey olmasın!.. 

Kaptan kumanyacı Siileymanı 
hemen çağırttı. 

·--ı - Feyzi nerede ? dedi. 
Süleyman omuzlarını silkerek 

yahnz kısaca bir cevap verdi: 
- Haberim yok ! 
Süleyman bu müphem cevaba 

tek bir kelime bile ilave etmedi 
ve sustu. 

Kaptan, Feyzinin bir suikaste 
kurban gitmesi ihtimalini göz 
onune getirerek polis beşinci 
şubesini derhal vaziyetten haber
dar etli. 

Süleyman yakalandı, isticvap 
edildi. T ekrnr isicvap edildi ve 
Galata Sulh Ceza Hakiminin ka· 
rarile tevkif edildi. Evvelki gece· 
yi tevkifhanede geçirdi. Dün 
Müddeiumumi muavinlerinden 
Nusrat Bey tarafından Adliyede 
ifadesi alındı. Ve tekrar polise 
iade edildi. Feyziyi, Süleyman mı 
öldürdü ? Bu sualin cevabını 
mahkeme verecekti. 

lf. 
Müddeiumumi Muavini Nusrat 

Bey dün Polis Beşinci Şube Mü
dürlüğüne giderek orada vapur 
mi.istahdemininin malumatına mü
racaat etmiştir. 

Dün Amasra Müddeiumumili
ğine bir telgraf çekilerek o civar· 
da bir ceset bulunduğu takdirde 
vaziyetten müddeiumumiliğin ha
berdar edilmesi istenmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Bilumum (Esnaf) ve (Küçük San'atkarlar) ve (Küçük 
Tacirlerin) Odaya kayit ve Tescil Muamelelerine 

Dair Oda Umumi kararı: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
1 - Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun dördüncil ·maddesi 

hükmüne tevfikan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntakasında 
bulunan bilümum esnaf ve dükkanı bulunan küçük san'atkar ve 
küçük tacirlerin, Odaya kayit ve tescil olunmak üzere odalar ka
nununun onuncu ve odalar nizamnamesinin 135 inci maddeleri mu
cibince tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile 
teşekkül etmiş olan esnaf cemiyetlerinden kendi mensup oldukları 
cemiyet vasıtasile ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş ise 
kendileri doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi odası esnaf cemiyet· 
leri murakabe heyetine müracaat ederek her sene kayit ve tescil 
muamelesini usulü dahilinde ifa ettirmeleri mecburidir. 

2 - işbu kayit ve tescil muamelesi her senenin ilk üç ay zar· 
fında icra ve ikmal edilmek lazımdır. 

( 93ı senesi için kayit ve tescil müddeti haziran 1932 nihayetine 
kad r lır. 

3 - İkinci maddede muharrer olan müdd~tler zarfında kendisi
ni kayit ve tec;cil ettirmiyen ve muamelesini ikmal etmiyenler hak
kında odalar kanununun beşinci maddesi veçhile İstanbul Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından cezayı nakli hükınolunarak doğrudan 
icra dairesi marifetile ve tescil ücretile beraber tahsil olunur. 

4 - İşbu Oda umumi karan 1-3- 932 tarihinden itibaren tat
bik olunacaktır • 

Prof esgonel 
• 
Olalım '110.,.? 
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yapmış olan Adil Bey bu anke· 
timize ilk cevap veren sporcu 
olmuştur. 

Adil Bey düriistlüğü temiz ve 
açık kalbi, sözünde ve kanaatle
rinde sebatile tanınmış emektar 
sporcularımızdandır. 

Çok sene ev\·el Galatasarayın 
kaleciliğini yapan, atletizmde 
siir'at koşula.·.nda muvaffak olan 
Adil Beyin bazılarınca bir kusuru 
vardır. Az lrnnuşur. Her söze 
pek kulak asmaz. Anlatmak is· 
terliği uzun şeyleri de bütiin has
saları teks:f edilmiş küçük bir 
bap gibi birer birer verir. 

Böyle bir anket için kendi
sinden rica ettiğimiz zaman bu 
noktaları da düşünüyorduk. 

Aclil Beyin kısa cevaplarını 
uzatırsak canı sıkılacağım bili· 
yorduk. Kısa da yazsak okuyan
lar.o kendisinden izahat alması 
lazımgelecekti. 

Nadir gülen mavi gözlerini 
gözümüze dikmiş soracağımız 

sualleri bekliyen Adil Beyden 
bugün biraz uzun konuşmasını 
rica ettik. Bir kelime cevap ver; 
med~n güldü. 

Adil Beyi tanıyanlarca bu 
gülüş kafidir. Bu t'!bessüm onun 
lisanında "pekala,. demektir. 

Adil Beyin "pekala,. sından 
cesaret alarak birinci sualimizi 
sorduk: 

- Dünya futbolünUn yürüdü· 
ğü yol malum. Beynelmilel kon-

grenin kararı da göz ön\inde. Ama
tör takımların iyi çarpışacağı da 
muhakkak. Şu halde profesyonel 
olal ım mı? 

Adil Bey fikirlerini şöyle an
latıyor: 

- Evvela klüplerin veya yal· 
nız milli takımın profesyonel ol
masını tayin etmeliyiz. 

Profesyonelliğin tarihini tet
kik edersek, bu şubenin ancak 
İngiltere gibi, Merkezi Avrupa 
gibi futbul faaliyetinin çok kesif 
olduğmıu ve çok para getiren 
yerle:-de payidar olabildiğini gö
rürüz. Hatta son zamanlarda ora· 
larda bile profesyonelliğin müş
külatla devam ettirildiğini gö
rüyoruz. 

En son profesyonelliği tec-
rübe eden Romanya olmuştur. 

Orada yaşatılamadığı için devam 
edilemedi. Esasen bu meselede 
bir cevapla işi halletmek kabil 
değildir. Bence profesyonellik 
bizim memleketin bugünkü isti
taatını geçen bir iştir. 

Birçok teferruat var ki, onları 
halledebilecek kabiliyette ve tec
rübede idareci bulmak güçtür. 

Amatör "olduklarr halde ku
lüplerimizi bile layikile idare 
edemiyoruz. Sahalarımız yok. Bu 
vaziyette profesyoneJlikle de kuv-

vetli bir takım çıkaramayiz kana-
atindeyim. 

Profesyonellik iki türlii olu
yor. Ya fngilteredeki gibi yalnız 
futbolden geçi:ımekle, yahut 
Avrupada olduğu gibi hafif bir 
işe devam ederek futbol profes
yonelliği yapmak suretile ... 

İngilteredeld şeklin, yani mun
hasıran futbol prof esyonelli~lnin 
burada tatbikina ne imkan, ne 
de para vardır. Avrupadaki şekil 
kabul olnnduğu takdirde şimdilik 
ayda 30 lira aylık verilmelidir. 

Otuz lira bugünkü vaziyeti
mizde azamidir. Düşünün ki, bir 
milli takını için ihtiyatlarile be-

l raber ayda beş yüz liradan fazla 
vermek lazım olacaktır. Bunun 
antrenörü de var. Bence böyle 
kararla profesyonellik olmaz. 
Profesyonellik kendi kendini do
ğurur. 

Hem tasavvur edin ki, ideal 
bir milli takım seçerek prof esyo
nel yaptık. Bu takımın kadrosu da 
on sekiz kişidir. İhtiyarhyacak
ların yerlerini doldurmak ıçın 
amatör kulüplerden adam topla
yacağız. Oyunculan ayartmak 
e-saseo profesyonelliğin kabulile 
zayıflamış olan kulüpleri adam
akıllı sarsmış olacaktır. Sonunda 
bir gün gelecek ki, amatör kulüp-
lerin derecesi düşmek yüzünden 
profesyonel milli takımın da dere
cesi düşmüş olacaktır. 

Ondan sonra futbolü yüksek 
kalmış memleketlerden mi milli 
takım oyuncusu arıyacağız? 

Son söz olarak ta şunu söy
liyeyim: 

Dünyanın hiçbir yerinde böy
le kongre kararile profesyonellik 
ilan edilmemiştir. 

Bir federasyon profesyonelliği 
ancak kabul eder. Kabul ettir
mez. Hiçbir yerde yapılmamış 

bir şeye cesaret etmek te aklımın 
alamıyacağı bir teşebbüs olur.,, 

; SON POSTA 
Y cvmi, :5iyasi, Havadis 

gazetesi 

VO lfalk 

idare : lstanbul: Eski Zaptiye 
Çatalçcşme sokağı 25 

Telefon İstanbul - 20203 
Posta kutusu: lstanbul - 7•11 

Telgraf: İstanbul SO~ POSTA 

ABONE 
TÜH.KiYE 

Fi A Tl 

1400 Kr. 
750 » 

400 • 
150 ,. 

1 Sene 
6 Ay 
8 » 

1 » 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1400 • 
800 • 
300 • 

Gelen evrak gori verilmez. 
11:1.ıılardan mes'uliyet alınmaz 

covap için moktuplara G kuruşluk 
Pul iHl.\·esi l!ııındır. 

Adres değiştirilmesi ( 2ll) kuru, tur. 

İst. Ziraat Bankasından: 
Muham· Müdev· Tapu 

Kıymeti Mevkii Clnal men K. ver. K. No. No. 

Maltepe Kuruçeşme Maa bahçe hane 5000 4000 134 13 
Pendik Pendikarkası ,. " ,, 1500 800 13 16 

,, Y eldeğirmeni ,, ,. ,, 2500 2000 34 626 
Dolayoba Kalecıvarı Tarla 200 150 13 • 
Yayalar Tavşantepe ,, 200 250 81 
Pendik Yeldeğirmeni Maa bahçe ha de 3000 3000 45-44 23-79 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakten yahut mübadil bonosile 
tesviye edilmek üzere yukarda yazılı gayrimübadiller emvali şartna
mesine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihale 18-6-932 
cumartesi günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden ?o 7,5 
pey akçelerini ihale günü saat on beşe kadar Bankamıza yatıracak
lardır. Şartnamesi banka kapısına talik edilmiştir. Tafsilat almak 
istiyenlerin bankamız ikrazat servisine müracaatları. 
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l sml bedeli No. MüştemelAtı 

391 7970 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Rasim 
ağa sokağında eski l 2 Mü. ve yeni 12-5 No. lı 
doksan beş arşın arsa üzerinde kargir dahili 
ahşap iki katta üç oda bir sofa bir toprak ev 
altı, bir mutfak, bir kuyu ve yedi yUz beş 
arşın bahçeyi ve altında bir dükkana havi se-
neden natamam elyevm maadükkan bir hanenin 
tamamı ( odaların birinin tavan ve sıvası ve 
mutfağın tavanı yoktur. ) İbrahim Ağa 

290 7250 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Şehcamii
şerifi sokağında eski 15 ve yeni 17 numaralı 

hanelerden biri yetmiş . arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta altı oda, bir sofa, bir gusülhane 
bir mutfak bir toprak avlu, diğeri kırk beş 

arşın arsa üzerinde ahşap iki katta dört oda 
ve yedi yüz seksen beş arşın bahçeyi ve bir 
kuyuyu havi eski iki hanenin tamamı. 

Ümmehan ve Leman H: lar. 
1722 6173 Vaniküyünde Vani caddesinde eski 50, 77 ve 

yeni 92,95 numaralı üç yüz yetmiş arşın arsn 
Gzerinde ahşap iki buçuk katta on iki oda beş 
sofa bir gusüliıane münhedim mutfak kayıkane 
iki kömürlük iki kuşhane ( evvelce oda ) bir 
kuyu ve beş yüz on arşın bahçeyi havi mu-
kaddema maa ahır ve arabalık mahallerini 
müştemil maamüştemilat sahilhane elyevm kıs-

men kafesli ve kısmen pancorlu iki kısımdan 
ibaret bir sahilhanenin tamamı. İsmail Hakkı B. 

150 3794 Kumkapıda mukaddema Tavaşı Süleymanağa 

elyevm Muhsinehatun mahallesinde Suterazisi 
sokağında eski t 2ve yeni 24 numaralıOOarşın 
arsa iizerinde kargir üç katta beş oda (yük ve 
dolap vardır ) üç sofa bir antre bir mutfak bir 
bodrum bir tulumbalı kuyu bir sarnıç ve elli 
arşın bahçeyi havi bir hanenin nısıf hissesi Hıristo Ef. 

1539 5807 Üsküdarda '.K:ısıklı mahallesinde ve caddesinde 
eski 5 ve yeni 13 numaralı üç yüz yirmi beş 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta birinci 
kısmı yedi oda, iki sofa, bir malta taşlık bir 
kömür1Uk ikinci kısım dokuz oda iki sofa, bir 
malta taşlık iki şahniş ve iki yüz yetmiş arşın 
arsa üzerinde ahır ve mutfak ve çamaşırlık iki 
mermer tekne üç dönüm bin kırk üç arşın 
bahçeyi ve bahçede bostan kuyusu ve havuzu 
havi bir köşkün tamamı. Fatma Saime H. 

4000 7825 Galatada Bereketzade mahallesinde eski Ca
miişerif yeni Camcıçıkmazı sokağında eski 13 
Mü. ve yeni 9 numaralı altı yüz arşın arsa 
üzerinde maadaraça ve bodrum kargir yedi 
katta bodrum kabnda dört oda, bir mutfağı 
havi kapıcı dairesini on dört kömürlük birinci 
katta biri altı diğeri beş odalı birer mutfak 
birer antreyi havi iki daire bir esas methal 
memer antre ahşap kapıcı odası 6-5-4-3-2inci 
katlarda birer tanesi beşer birer tanesi altışar 

odalı, ( odaların birer adedi ufak hizmetçi 
odasıdır. ) Bir mutfak bırtr antreli ikişer dai
re daraça katında iki çamaşırlık bir oda iki 
Claraça dört oda bir antre bir mutfaklı daireyi 
( üçüncü kattan itibaren çıkma vardır. ) Ve 
yirmi bir arşın aydınlığı havi bir apartmanın 
nısıf hissesi. Ahmet Şakir B. 

l80 7291 Çarşıyıkebirde varakçılar hanı alt katında eski 
ve yeni 6 numaralı on altı arşın arsa üzerinde 
lrargir bir kattan ibaret bir dükkanın tamamı, Yervant Ef. 

Yukarac. cıns ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emvali 
gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizal arın
da gösterilen bedellerle müşterileri üzerine takarrür etmiş ise de 
mezkur bedeller haddi layıkmda görülmediğinden tekrar on beş gün 
müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 30 Haziran 932 tarihine 
müsadif Perşembe günü arttırına bedelleri haddi layıkında görüldüğü 
takdirde kat~i kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan 
yevmi mezkiırda saat 14 ten 15 buçuğa kadar Sandık ldaı:esioe m~ 
racaat eylemeleri lüzumu ilin olanur. 

1 Mesiresinde : Her Cuma ve 
pazar günleri 

Hafız Bürhan Bey 
Saz heyeti icrayı ahenk 

edecektir. 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pıııardan maada herglln 1- 4 Tel : 22174 
Balat Hızır çavuş Rifatere ndi sokakı 9 

---------------
Gül 

Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Sim on Kremi pudrası 
ve sabununu ınuntazamıın 
iatimal ile t emin edebili rsi· 
n iz ki bu s uretle cildin te· 
miz!enmesini yumuşatması 
ve beslenmesi gibi~üç mak· 
aadın husulü e yardım eder. 

(KREM SİMON) 

Eskişehirde 
Dr. Süleyman Sırrı 

Hamamlar caddc• siııch>ki ınua~ cııo
lı:ıııcsiııde iç hastalıklarını horglin 

k:ıbul 'o tedavi tllrır. 
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Maknma 23 lleyaz p eynir 50 
Z. Yağı Ayvalık 65 Pirinç Tosya 30 
z. " Edremit 60 ,, Bombay 40 
Tr.1b. yağı H· 100 .. Hindiye 36 
Urfa ,, H. ıw .. Rnon ~ 
!..ofra tuzu ıo .. Çorbalık 25 ---F BU R S A'da .._ __ _ 

Ç~kirge ~alas 
OTELi 

Temizliği odalarının ferahlığı 
servisi herkesi memnun edecek 
bir halde açılmıştır. Otel bir 
doktorun tahtı nezaretindedir. 

lstanbul Birinci Ticaret Mah
kemesinden : 

Malıkcırıo('C sn.tılmnsıııa karar ve
rilmiş olan C.1fcriyo llaııırıdnki dikiş 

ınak in ol orinin ikinci arttırnıa gllnü 
olarak 13 - G - 93::? Pazartesi gfinU saat 
10 dan 12 yo J,ndar ttı) in edilmiş oldu
gunclaıı talip olnnlarııı hazır bulnnına

malnrı illl.n olunur. 

Hale pli Sünnetçi Başı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Beşir Kemal • M. Cevat cczahanesl 
karşısında 'f. 21486. Kadıköy 6 yol ağzı T.19 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ral'•P 
Nepiyat Müdlri Halil LGtfi 

Ankarada huıu.sl bizim mektepte geçen seaedenberi muvaff_. 
kıyetle devam ed en Çocuk Bahçesi tatilde de çocukların terbiye 
ve istirahatlerini teminle meşgul olacaktır. Çocuklarını gi\neşte 
ve kapalı evlerin bunaltıcı havasında llzmek istemiyenler 

.. hergUn mektebe müracaat etmeleri IAzımdır. ~-
--~~~~--~~~----~~~------~~--~~~~~~---~ 

M 
Göğiislcri zayı f olanlarda ki öksü rüklere bilfiilt 

ehemmiyet v~rmolidir. KATRAN H AKKI EKREıi 
30 senelik tccriibt,. 

sızca ve İngi izce öğretiyoruz 
Ankarada hususi bizim mektepte tat il müdd~tince, 

İngilizce ve Fransıca dersleri verilecektir. Mütehassıs mual
limler tarafından verilecek bu derslerden istifade etmelerini 
lisan meraklılarına tavsiye ederiz. 

f afsilıit almak iç in cumndan maada. hcrgilıı Saınanpaznrı 

civ:ırıııda bulunu n mozkfır mektebe müracaatları. 

• 
lst. Ziraat Bankasından: 

Karlyesi Mevkii Cinai No. Muhammen K. Mildevver K. Tapu~ 
Maltepe Çayırlar civarı Köşk bahçe 7 8000 6500 169 

İhale bedeli nakten ve yahut gayrimübadil booosile tesviye 
edilmek üzere yukarda yazılı gayrimübadiller emvali, şartnamesine 
tevfikan kapalı zarf usulile satılığa çıkarılmışhr. Yevmi ihale 
25- 6 - 932 cumartesi giinüdür. Talipler muhammen kıymet ti:zcrio• 
rinden yüzde yedi buçuk pey akçelerile nakten ve yahut gayrimU
badil bonosu veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak 
teklif mektupları derununda ayrı zarfla ihale günü saat 15 te 
Dördüncü Vakıf hanında bulunan bankamız satış komisyonu 
riyasetine tevdi edeceklerdir. Şartname banka kapısına talik edi ... 
miştir. Fazla tafsilAt almak istiyenlerin İkrazat servisine mtiracaatları. 

Muham• Mllder Tapll 
Karlyul Mevkii Clnıl No. men K. ver K. No. 
Pendik Yel değirmeni Müfrez tarla elyevm 

köşk ve bahçe. 
629 4500 3600 85 

,, Zağra Tarlanın 8-9 hissesi 200 250 208 

ihale bedelleri nakten veyahut gayrimilbadil bonosile tesviye 
edilmek üzere yukarda yazılı gayrimübadiller emvali şartnamesine 
tevfikan müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihale 25 - 6 - 932 cumar
tesi günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi 
huçtık pey akçelerini nakten yahut gayrimUbadil bonosu veya banka 
teminat ve kefalet mektubu olarak ihale gün\\ saat 15 e kadar 
bankaya tevdi edeceklerdir. Zf azla tafsilat almak istiyenlerin ikrazat 
servisine müracaatları. 

PERTEV 
TERLEMEYE MANi OLUR 

KISARNA MADEN SUYU 
Harareti teskin eder, iştahı arttırır en leziz ve sıhhi sofra suyudur. 
Karaciğer ve böbrek taşlarını düşürür. Her çeşit hazimsizliğe mide 

ckşiliğine, şişkinliğine ve şeker hastalığına en iyi tabii ilaçtır. 
~~~~-~~~~~~-~--~-~~~~-~~~--~~~-.......,.,.. 

Tapu Ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünden: 

Kadastro Mektebinden mezun olup Tapu ~e Kadastro mesle
ğine intisap etmek arzusunda bulunan efendilerin hulasaten yazı" 
lacak tercümei hallerile birlikte hali hazır ikametgahlarını göste
ren sarih adreslerini Ankarada Tapu ve Kadastro Umum MUdllr
lüğüne bildirmeleri. 

iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

T 
Hulasası 

Kullanınız .• 

iLAN 
Taksimde veyahut Ay&zpa

şada 50.000 liraya inşa edilecek 
bir apartımana nısfiyet üzere 
iştirak etmek istiyeııler Galata 
Yüksek kaldanmda 66 No. lu 
daktilo Oamu Nusret Ef. mü-
racaat etmeleri. 

1 lstanbul ikinci icra M•111'"'~ 
1 111aııı-luğundan: Bir borçtan do ay• nr 

i takarr 
çuz ve paraya çevrilmes •birı• 
eden hane eşyası 13-6-932 t~~ı ili 
müsadif pazartesi günü saat A-acl 

1 d Sakıı•a 16 arasında Beyoğ un a t ııır 
8-10 numarala Ali Haydar apar 

1&-ın• 
·ı aulac•· nında açık arttırma ı e • ela .... 

dan taliplerin mahalli mezkir 
zır bulunmaları llin olunur• 

, 


