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05 Bin Lira!!!' Bir Vergi 
• 

.ııc::::_ 

Hazinenin Parası iki Senedenberi 
Birçok Tehlikeler Geçirdi 

Haber aldığımıza göre, De~
terdarhk mühim miktara baliğ 
olan bir verginin tahsilinde milş
kül:l.ta benzer bir vaziyet karşı-
•ıııda kalmıştır. 

105 bin lira gibi çok mlihim 
b' . ır yekün tutan bu vergı, 
bundan iki sene kadar evvel ta
hakkuk etmiş, fakat tah~ili bu
~üne kadar mümkün olamamıştır. 

lt vı::rgi iki sene evvel mahkemeZ iflasma karar verilen Avunduk 
ade Biraderlere aittir. iflasa karar 

Verildikten sonra geçen giinler 
zai'f1nda Defterdarlık İdaresi 
~vu~duk Zadeler hakkmda 105 
kın lıralık istihlak vergisi tahak-

uk ettirmiştir. 
Fak at bu hususta müracaat 

01tın:ın sindik heyeti, kanunl 
müddet zarfmda müracaat edil
llıediği iddiasile Defterdar lığın 
talet . . d l rJını re c ~tmi.ştir. 

Bunun üzerine Defterdarlığın 
~as :ıya bir hükümle iştirak ede--
t\ıtlnıek için derhal lkinici Ticaret 

Vı 1nhkemesine bir da\Ta açmıştır. 
l~hkeme bu davayı salahiyeti hari· 
Cınde gön~rek reddetmiş, temyiz 
tnahkemeilnin de mahkemenin 
kararını tasdik etmesi üzerine 

defterdarİığın t 05 bin lirası teh· 

likeye düşmüştür. 
Eski kanuna göre bu gibi 

vergiler ancak sulh mahkeme· 
lerirıde verilen bir hükümle 
kat'iyet kespederdi. Son defa 
ne~redilen bir kanunla bu 
Vergiler mükelleflere tdbliğ edil· 

;ikten sonra tahakkuk eder ve 
ahsiH Emval Kanununa tevfikan 

da tahsil olunur. 

Defterdarlık şimdi yeni ka
nun un bahşettiği hakka istinaden 

d
\1ergiyi tahsil etmek ;teıebbüsün· 

edir. 

b Fakat ortada bir iflAs vaziyeti 
ulunduğu ve Avunduk zadelerin 

Parası mahkemenin idaresinde 
bulunan kasada olduğu için orta
da hacıcdilecek bir şey buluna· 
~aıııaktadır. Mahkeme emrinde 

ulunan kasaya haciz konu· 

Ba mühim verginin tahsi' işini talıip eden 
Defterdar Mustafa Bey 

terdarlık tarafından Maliye Ve· 
kaletinden sorulmuştur. 

Mesele hakkında Maliye Ve· 
kaletinden birkaç gün içinde 
bir cevap gelmesine intizar edil-

mektedir. 
Defterdarlık bu cevap iizerine 

verginin tahsili hususunda yeni· 
den harekete geçecektir. Diğer 
taraftanDefterdarlılı:: bakaya ver
gilerin tahsili hususunda ciddi 
faaliyette bulunmaktadır. 
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-Yeni Hapishane 
Adliye Vekili Bu Mesele 

İle Meşgul Oluyor 
Haber aldı· 

ğımıza göre , 
birkaç gftn· 
denbcri şehri
mizde bulunan 
Adliye Vekili 
Yusuf Kemal 
Bey, bilhassa 
ha piı ha ne ler 
iıite ehemmi
yetli surette 
meşgul olmak-

Y u•uf Keınal Bey tadır . Vekil 
B~y evvelki gün Adliyeye gele
rek Müddeiumumi Kenan Beyle 
birlikte eskiden hapishane yapıl· 
mak ü;ere satın alman ve Yedi· 
kulede depo edilen malzemeyi 
tetkik ve muayene etmiştir. 

Yusuf Kemal Bey buglln de 
Adliyeye gelerek muhtelif adlt 
işlerle meşgul olacaktır. 

,~-~ 

Bugün 

t 
Sayfa 

.·• ?-"" ,V'. ." •• .' • 

Masonluk 
Kongresi 
Ve Bir İhtilaf 

~laıon O.tadı Aıaına Pıofe•llr 
. Mu•taf a Hakkı Bey 

Önümüzdeki eylQl ayı içinde 
ıehrimizde Beynelmilel Mason 
Kongresi toplanacaktır. 

Fakat bu milnasebetle Ma
sonlar arasında yeni ve ihtilAfh 
bir mesele baş göstermek llzer~ 
dir. Malümdur ki eski mason 
cemiyetinden ayrılarak yeni bir 
teşekkül wcuda getiren Ahmet 
Nehri Bey ve arkadaşları bu 
kongrede TUrk masonluğunun 
kendileri tarafından temsil edil
mesi lAzımgeldiği iddiasını ileri 
sftrUyorlar. fakat Beynelmilel 
masonlar yeni cemiyeti tanıma
mıttır ve tanımıyacağmı da bil· 
dirmi,tir. fıte kongre münasebe· 
tile iki mason teşekkülü arasında 
temsil noktasından hararetli bir 
ihtilalfın baş gö•termesine intizar 

ediliyor. 

lup konulmayacağı di.1n Def· 
"-::,-

Ayasofyadaki Kıymetli Tarihi Eserler 
Meydana Çıkıyor 

B_mada gfüdüğünilı mimler Ayasofya cami'.nde, Bizans devrinden kalma tarihi ve çok kıymetli mozaiklerdir. 
A'."e<•kah miltehu"' M. Vltemmor aylardanbW bu mo~alklerl eski s>valarm ve badanalrnn albndan çıkarmak 
içın uğraşıyordu. Miltelıaasıs bu mesaide ilk merhaleye vasıl olmuo ve bu nefis eserleri bulmuştur. Burada 

0 
t d 

gö,;ilen <e.Om eamiôn •on cemaat yerinip arka8'ndaki kapınm Ü•tündeki mozaiktir. Any• kuea~mda tutan 'M:r~ 
eme ~osta tin va ilstin en iatanbulu ve Ayasofyayı takdim ediyorlar. Mthehau11ın faaliyeti 
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• ınoıaikler hak· ıın 

Vergi Borcu Nasıl Ödeni; ? 

Kazanç, Buhran, Muva
zene Ve Mi~as Vergileri 
Vergi Borcunuzun Zamanını Ve Mik
tarını Şu Satırlarda Öğreneceksiniz 

B . . . vergi dairesinde faaliyet 
üyük Mıllet Meclisinin g ız· k 

içtima devresinde vergi kan:!ı~~ 1 1 mUş UlAttan kurtaracaktır: 
rı üzerinde birçok mUhim t d"lat . 5 - Kazanç vergisi ı Bu vor-
yapıldı. Bu arada bazı ve:g:I gıyi verenler birinci, ikinci ve 
kaldırıldı ve yeni vergi k 

1 
er seyyar mükellef unvanile tiç kıs• 

kabul edildi. Tabiidirk~nu;e;~ kİl {rılınıştır. Birinci kısım mU· 
taksit zamanlarım ve ödem e e ler K~anç Kanununun UçUn-
killerini bilmek hepimiz içi: ~~ eli b maddesı~de yazılı teıebbl\sat 
ıımdır. er abıdır lu, bunlar boyanname 

Biz alAkadar maliyecilere mil· usul~ne.ilhidirler. Her sene mart 
racaat ederek vergi ··d ayın a beyanname verirler. Bun• o eme lann v . . b 1 . • 
meselelerini en ince noktalarına s· . i ~rgı t•s et erı ıkf çeşittir. 
kadar tesbit ederek bir kısmını v~rı~c sı 5~.1 kazançları Uzerinden 
dün yazdık Bugün müteb k' . rbgıyle ~a ı olanlardır ki vergi 

k 
· a 1 nıs et erı şöyledir· 

ısmmı yazıyoruz. Bu satırlar , 0 . · . • evamı 12 ıncı aayfadaa ) 

Bitlis, (Hususi) - Gıyab~n id=ma mahkfı . . 
Karasu oğulları Mirze ve becı. k d . h~ ~~ılm~ı olan meıbur 
M h 

., ar eşı, şe rımızın Öl k k" - d 
e medi feci surette öldürmüşlerdir Makt ı·· b" e . oyun en l w d . · u un ır zevceaı ve bot 

B

e çocugu var ır. Şıddetle takip edilmektedir. YakaJanmak .. d' 
undan ba•ka h · · d "k" . uzere ır. ., şe rımız e ı ı cınayet daha olmu"'tur H • 

Y
e · · K k .. Ü y • ızan naha-
s~nm. araıu öyuoden beyt oğlu Sait ve Mahmut ov • eskı b1r adavet yl\zünden Saidi kafasma laş vurarak f . glu Pıran, 

mllştür. Hivris köyünden Veli oğlu Piran ayni kö den ecı suret!e öldür
mudu kurşunla öldürmüştür. Katiller acl l r y ~hmet oglu Mah-a e ın pençesıne teslim edildi. 

Niyazı Y ılmaı 

= 

, ______ ____ Zt~nırr ,,, Çocuğu 
r -----------------"-·---

_] 
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: 1 1 ' \\ \\\ \ 

de ıneym tıu !.. 
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Etae•• 1 
Halkın Sesi ı 

Vizite Ücretleri 
Fazla Mıdır? 

.. ...... ' ) - . ...... . . . . . . 

Son günlerde bir k111m doktorla
rın çok fazla ücret aldıkları, mü
him bir kı•mmın d.ı işsizlikten 
tikayet ettikl1:ri ileri •ÜrüJmckte· 
dir. Bu husuıta halkımız şunları 
•Öylemektedir: 

Numan Eey (Fatih Çarıamba mah. 127) 

- Bugiın kazançlar çok az
dır. Doktor viziteleri ise eski 
vaziyetini muhafaza ediyor. Yani 
normal zamanlardaki fiatlerden 
aşağı değildir. 

Benim anladığıma göre bun
dan hem doktorlar mutazarrır 
o1uyorlar, hem de halkın sıhhati 
tehlikeye düşüyor. Çünki bir 
hasta sahibi parası olmadığı için 
hastasinı alelade bir hastalık için 
doktora göstermiyor, ne vakit 
hastanın vaziyetinde vahamet 
görürse o vakit doktora gidiyor. 

Halbuki ekseriya iş İş· 
ten geçmiş oluyoruz. Bana öyle 
geliyor ki doktorlar viziteyi indi
rirlerse müracaat eden hastalar 
çoğalır. Fazla mfiracaatten yine 
eski kazançlarmı yaparlar hem de 
· ·' kın sıhati tehlikeye düşmez. 

lf-
<'vket Bey ( Topkapı Merkezefendl 34) 

- Belediyenin muayene üc-
etlerfni tespit edeceği hakkın

daki haber matlup olan neticeyi 
teminden uzaktır. Çünkli bu 
müdirüyet lokanta, gazino, 
birahane, bar ve sair yerlerin de 
listelerini tetkik ediyor. Nihayet 
doktorlarm verdikleri muayene ve 
tedavi listesi de aynen kabul 
edilecek değil mi? Bence Mszhar 
Osman Beyin fikri doğrudur. Bu 
işi Etıbba Odası yapmalıdır. 

Nedim B. (Fener Kiremit sokak 7 ) 

- Doktorların vizite ve te· 
davi paraları çok ağırdır. Bunda 
şUphe yok. Fakat bugünkü şerait 
altında bunu başka türlü yap
mıya da imkan yoktur. Bugün 
İstanbulun nüfusu doktorların 
adedi pek fazladır. 

Avrupanm herhangi zengin 
bir şehrinin nUfusuna isabet eden 
doktor miktarHe f stanbulun nil
fusuna göre doktorluk yapanla· 
rm adedi arasında ( 15) misli bir 
fark vardır. Türkiyenin birçok 
yerlerinde doktorsuz kasabalar 
varken bütün doktorlarımızın h
tanhulda toplanma&ı doğru de
ğildir. 

Bu doktorların hepsi kazanmak 
ve yaşamak isterler, esasen ka
~anç ta az. Kendilerine müracaat 
eden doktorların adedi azalınca 
daha az vizite alırlarsa yaşamak 
imkanı yoktur. Binaenaleyh yapı• 
lacak iş İstanbalda doktor ade
dini azaltmaktır. O vakit dok
torlarımız fazla müracaat karşı
sında vizitelerini kendi kendilerine 
indirirler. Bundan başka yapıla
cak tedbirler bence hiçtir. 

VESiKALAR 
Kıymetli 
İki Plan 
Bulundu 

Çeınberlita~ taki KöprUln kU
tUphanesinde eskiden yaptırılmış 
ve bütün fstanbulun su bentlerini 
pek vazıh bir surette gösteren 
iki kıt'a plin ve kroki mevcut 
olduğu haber alınmıştır. Bu plan· 
lar vaktile onar metro uzunluğun
da Yeşil atlas, kenari beyaz mu· 
şambalar llzerine renkli olarak 
çok mükemmel surette yaptırıl
mıştır. 

Bazı Alman müsteşrikleri bu 
planların mevcudiyetini haber 
alınca derhal şehrimize gelmişler 
ve fotoğraflarım almak istemiş

lerdir. Bu hususta Maarif Vekd4 

leti müsaade vermiş ve Alman 
alimleri tetkikat yapmak üzere 
bunların resimlerini ç~kmişlerdir. 
Alakadarlarm temin ettikleriı-:e 
göre, bu tarihi eserlerin kıymeti 
çok yüksektir. ----

Darülfünunda Bir istifa 
Darülfünun Edebiyat Fakülte

si tarih şubesi mu.lllimlerind <;n 
Zeki Velidi Bey vazifesinden isti
fa etmiştir. ----

Yeni Fındık 
Bu Seneki l\ılahsul 270 

Bin Çuvaldır 
Harici Ticaret Ofisine gelen 

malümata göre, son :zamanlard~ 
havaların tesirile fındık 1ar kısmen 
dökülmüştür. Mahsul ilk tahıri 1-

lere nazaren bir miktar azdır. 
Yeni mahsulün 250 - 270 bin çuval 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Giresunda (350) bin, Trabzonda 
(300), Orduda ( ,100) bin, Göre!~ 
de ( 60 ) bin , Ünyede ( 30 ) bın 
kanlar fındık olacaktır. ispanya 
ve balyada bu sene fmdık (250) 
bin çuvaldır. Dünya istihlakatı 
( 370 ) bin çuval olduğuna göre 
mahsul istihlakten fazladır. Fın
dık fiatleri halen iyidir. 

Yangın Var! 
İtfaiye Gelinc;-Kavgacılar 

IOrtadan Kayboldu 
Boyacıköyünde oturan Tirko 

ve kardeşi Mikail kavgaya tutuş
muş1ardır. Anneleri çocuklarını 

ayıramıyacağını anlayınca avazı 

çı ktığı kadar: 
- Yangın varl diye bağırmıştı r. 
Bu feryadı duyan konu komşu 

hemen İtfaiyeyi haberdar etmiş
tir. 1tfai} e gelinci ye kadar mese
le yahştınlmış ve itfaiye geriye 
dönrniişlür. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 
T "-

1 : G enç muharrir - Hasan 2 : - Öyle bir roman ki oku-

J Bir Ceset _ _ _ ,_, __ _ 
Kağıthanede Bir 

Ölü Bulu~du 
Dün kağıthanede Çağlayan 

taraflarında bir ceset bulunmuş· 
tur. Yapılan tetkik neticesinde 
cesedin yirmi beş yaşlarında bir 
gence ait olduğu anlaşılmış, fa
kat hüviyeti henüz tesbit edile
memiştir. Alakadarlar bir cina
yet ihtimali üzerinde durarak 
tahkikat yapmıya başlamışlardır. 

Tütün 
• 
ihracatı 

.. ı 

Şimdiye kadar neşredilen tü
tün ihracat istatistiklerinde en 

ziyade tlitün ihracatımızm ftal· 
yaya olduğu görülmektedir. Sala
hiyettar makamlardan aldığımız 
malumata göa·e, en ziyad" tütün 
gönderdiğimiz memleketler Ame
rika ve Almanyadır. İtalyaya 
gö"derilen liitünlerin yarım mil· 
yonu m üstesna olmak üzere 
diğerlerini İtalyadan transit 
olarak Merkezi Avruraya ve 
~·~ er memleketlere sevkedilmek

t ~ir. 

Kahve Yine VU!cseldi 
Geçenlerde yüz beş kuruşa 

düşmüş olan kahve Gümrükten 
mal ç ıkmadığından dolayı tekrar 
yüz k rk beş kuruşa fırlamıştır. 
Bu suretle kahve kiloda kırk 

kuruş yükselmiştir. 

Şeker de bakka llarda azar 
az.ır satılmaktad ı r. 

Sen Benova Davaları 
Maliye Vekaleti, Sen Benova 

papazları aleyhinde açılan emlak 
davalarının neticelerini Defterdar· 
lıktan sormuştur. Muhakemat Mü
dürlüğü dava safhalarını ve aldı
ğı neticeleri tesbit etmektedir. 
Yarın Maliye Vekaletine gönde
rilecektir . 

Anasımn Dişlerini Kırmış 
Samatyada otur.m arabacı 

Şahin anası 60 yaşlarında Ayşe 
Hammclan para istemiş, alama
yınca kadıncağızın iki dişini kır
mıştır. 

Arpa ihracata 
Harici Ticaret Ofisi arpa ve 

biralık arpa ihracatın ın artbrıJ

ması için İktısat Vekaletine gön
derilmek üzere bir rapor hazır
lamıştır. Ofis tuhornların ıslahım, 

arpa!arm tiplere ayrılmasını ve 
eleklcnmesini münasip görmek
tedir. 

--

3: -

l BiR MESELE 
Nakliyat 
Şirketlerinden 
Şikayet Var 

Şehrimizde mevcut nakliyat 
şirketlerinin çok fazla para al
dıkları hakkında alakadar ma· 
kamların nazarı dikkati celbe
dilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, 
şehrimilde 30u mütecaviz nakliyat 
şirkti ve ambarı vardır. Bunlar, 
taşradan vapur ve trenle gelen 
her sandık ve denk başına, 12().. 
150 kuruş kadar bir para almak
tadır. 

Yaptıkları it ise, sevk edilen 
malların vapurdan karaya, kara
dan v.ıpura taşınması ve kendi 
ambarlarında gündelik 50 kuruş 
yevmiye ile bekletilmesidir. Bun• 
dan başka, mallar rıhtıma çık· 
tıktan sonra hamnı alların bu 
malları taşımalarından da kalem· 
ce bir para almmaktadır. 

Fakat diğer taraftan nakliyat 
şirketlerile ambar sahipleri alınan 
paranm çok olmadığını, bugünkü 
iktısadi vaziyet karşısında bun· 
dan daha az ücret almanın 
mümkün olmadığını ileri ılirft· 
yarlar. 

Küçük Paketler 
Tekrar Paket Postanesinde 

Muamele Görecek 
Eskidenberi İstanbul Posta· 

nesinde muamele görmekte 

olan küçük paketlere bu sefer 
Paket postanesi bakmiya baş

lanuştır. 

Evvelki gün faaliyete geçen 
Paket postahanesine, muhtelif 

merkezlerden 20 den ziyade me

mur tayin edilmiştir. Bundan bat

ka, Paket postahanesinin görmi
ye başladığı bu iş için yeniden 
bazı ıslahat yapılacaktır. 

Bir Maznun 
Polise Hücum Etti, 

Fakat Yakalandı 
Birçok hırcıızhklarm faili olan 

ve uzun zamandanheri aranan 
sabıkalılardan Mehmet Mazhar ve 
Memiş dün yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Polis Burhan Efendi dün bu 
sabıkalıları görerek takibe başla
mıştır. Takip edildiklerini anlıyan 
Mehmet, bıçakla polisin Uıerine 
hücum etmiş ise de kıskıvrak ya
ka! n n şbr. 

1 Günün Tarilıi --Parlamentolar 
Konferansı 

Cenevrede toplanacak Beynelmilel 
Parllmento)ar konferanaına büyük 
Millet Meclisi namına iştirak edecek 
olaa meb'uslar heyeti bugün hareket 
edecektir. Konferansın bu ıene hu
ıuaj bir dikkatle takip ve tamik 
edeceği meaelelerden biri de ikhsadi 
buhrandır. 

Celal Bey Geldi 
it Bankası Umum Müdürü Mah• 

mut Celil Bey Almanyadan avdet 
etmittir. 

Münir B. Şehrimizde 
Londra ıefiri .Münir Bey bu H• 

bah Ankaradan şehrimize gelmişlir. 

Amerika Va Rusya 
Amerika hükumeti Sovyet Rusya 

ile mGnaacbata girişmiye karar \'er4 

mittir. Bu maksatla ve müşahit 11fatile 
Amerikanın Ankara Sefareti Ticaret 
Ataıeai Mister Gilespi Moskovaya 
giderektir. 

ltalya Filosu 
Birkaç gün evvel Karadeni:ıe 

geçea Italyan filosu Yamaya gitmittir 
Filo cum· • "S İ günü limanımlza ge• 
lecek, burada altı gün kalacaktır. 
Filonun kumandanı Amiral Moreno 
reamf ziyaretler yapacaktır. 

Tayyare Postaları 
Elyevm hükumetin elinde bulunan 

üç tane posta tayyaresile yakında 

Tayyare Cemiyeti tarafından hava 
poıta nakliyatına başlanacaktır. 

Bir Kaçakçrhk 
Kuşadasa sahillerinde 18 ç•.ıval 

kaçak ligara kağıdı bulunmuştur. 

Muallim imtihanları 
DOn Dariilfünunda Ortamektep 

muallimi olmak iıtiyenlerin imtihan• 
)arı yt pılmıştır. 

Telefon Davası 
Telefon Şirketi aleyhindeki dolan

dırıcılık davas ına dün deum edile· 
rek mfldafaalar yapılır.ıştır. Gelecek 
celıede karar verilecektir. 

Trakyalı Misafirler 
Şehrimize gelen ve aralarında 

birçok Türk bulunan Garbi Trakyalı 
miıafirler dün Taksim abidesine 
çelenk koymuşlar ve Gazi Hz. hak· 
kında tazim tezahüratında bulun• 
muşlardır. 

Japonyaya Tiftik lhracah 
Japonya İstanbul Ticaret Mü

düri M. Marada dün harici tica• 
ret Ofis Müdürü Cemal Beyi 
ziyaret ederek Türkiyeden japon
yaya gönderilecek eşya, bihassa 
tiftik hakkında görüşmüştür. 

Muallimler 
Arasında 

Verilen malümata göre bu •ene 
ortamektep programlarında bazı ta• 
dilit yapılacak, lisan tedrisatı takvl• 
ye edilecektir. Muallimler arasında 
geniı mıkyuta bir tebeddülit yapıl• 
mıyacakbr. Yalnız 1>u sene kadroya 
yeniden yetmiş muallim iltihak ede• 
lecektlr. Elyevm memlekette 24 lise 
ve 71 ortamektep vardır. Bu mek
teplerde 30 bin kadar talebe oku· 
maktadır. 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

4 : _ Hu1isa kanlı, ateşli bir 5: Hasan Bey - Monşer, o kadar 
~--1'...ı,,_Jb_...,...__· .... ~dur• ~üdinınhreı ne hacet.. 



14 Temmuz 

Hergün 
-·" - -

Münderecaizmızın çoklu
gundan Dercedilememiş-

tir. -........................................................... 
• 
lzmirde 
----

iki Kanlı Cinayet 
İşlendi 

hmir 13 - Evvelki gece Ye· 
ğitler mahallesinde feci ve kani~ 
bir cinayet oldu. Hadisenin şeklı 
Ye sebebi şudur : 

Boşnak İbrahim mahalle.?e 
ıimit satan bir çocuğu dövmuş, 
tesadüfen oradan geçen ve çocu
ğun gözyaşlarını gör~n Altm 
aanım lbrahime çıkışmış, lbrahinı de 
Altın hanıma ağzına geleni söyle-
miştir. Altın hanım lbralıimin 
sözlerini oğlu Bayram ve damadı 
Firuza birer birer anlatmış ve 
ondan hesap istenmesini söy'e· 
miştir. Bayram ve Firuz Efendiler 
evvelki gece İbrahimin yolun.u 
kesmişler ve döğmek için üzerı-

ne atılmışlardır. İbrahim de bir 
bıçak alar:ık mütecavizlerin 
Üzerlerine atılmıştır. Bu aralık 
İbrahimin oğlu Salih te eline ge· 
çirdiği bir balta ile sokağa fır· 
lamış, bayramın şurasına, bura· 
sına vurmıya başlamıştı. Bayram 
kanlar içinde yere serilerek dtrhal 
ölmüştür. 

Katiller yakalanmıştır. 
Ayrıca kereste fa~rikasında 

çalışan 18 yaşındaki Ihsan ayn~ 
fabrikada 35 yaşında Arap Ah 
isminde birisini bir kavga ne
ticesinde öldürmüştür. 

Metruk Bir Çocuf< 
Dün Kasunpaşada bir arsada 

40 günlük bir çocuk bulunmuştur. 

Başmdan Yaralamış 
Ömer isminde b iri Unkapa· 

nında Şaban isminde birini bıçakla 
başından tehlikeli surette yarah· 
yarak kaçmıştır. 

. Türk Dili 
Gazi Hz. nin Himayelerinde 
Bir Encümen Teşkil Edildi 

Ankara 13 ( A.A. ) - Reisi· 
cümhur Hz. nin yüksek himaye· 
leri altında Türk dili tetkik ce· 
miyeti bugün teessüs etmiştir. 
Riyasete Çanakkale meb'usu 
Samih Rifat ve Katibi Umumiliğe 
de Afyon Meb'usu Ruşen Eşref 
Beyler intihap olunmuşlardır. 

M. Bata 
Maruf Kundura Kralı 

Sukut Neticesi Öldü 
Prağ 13, - Çekoslovakyanın 

maruf kundura Kralı M. Bata 
bir tayyareden sukut neticesinde . 
ölmüştür. Bu ölüm Çekoslovakya 
piyasa alemini altüst etmiştir. 

M. Batanın fabrikalarında haf
tada 670 bin çift kundura yapı-
lıyordu. 

(Son Posta: M. Bata bir 
müddet evvel memleketimize de 

gelmişti. ) 

F"ansa 
Kurtuldu 

Paris, 13 - Başvekil M. Hcryo 1 
~ 1 1 

Meb'usan Meclisinde mali proı c e-
rin müzakeresi sırasında ve miiza
kereııin en sinirli bir dakikasında 
söz alarak sağ cenah ve merkeze 
hitap etmiş, demiştir ki: " Şimdi 
mes'uliyet ağırdır. Fakat benim 
içjn değil, sizin için! ,, 

SON POSTA 

~on Postan. ı~esimli Makalesi 
..., 

• Cabşrr ak • ı 

Çalışnıak, faydalı olmak 

deınektir. Cemiyet fayda verıniycnlerl 

daima reddeder. . -

vardır ki çok çalı

ı1rlar, fakat cemiyete hiç faydalı 

olamazlar. Bunlar sabun köpüğiinden 
farkJı:ıdır. 

3 Cemiyete az çalışıp çok ka-

zanan ve çok kazandıran insan 

lazımdır. 

~===-==-===========~============::~~======== 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

- sebep Henüz Belli Değil 
- -

Facia Tahkikatı Bitmedi, Umum 
Müdür İzahat Veriyor 

Ankara, 14 (Hususi) - Bey- 1 

likköprU ile Poiatlı aras:nda ~u
ku bulan müthiş facianın t~hkık~- 1 
tına memur edilen heyet hcnuz vazı-
fesini bitirmemiştir. Heyet, kazan·n 
sebeplerini bulmak hususunda 
·nceden inceye tetkilcat yapmakta
dır. Kıızanın vukuu hususunda ileri 
sürülen sebepler arasında muhtelit 
katarın yanlış teşkil edildiği 
meselesi vardı. Gerek bu mesele, 
gerekse diğer hususlar hakkında 
Devlet Demiryolları Umum Mü
dürii Rifat Bey şunları söyle· 
miştir: 

" İşletme hususatile alakadar 
olmıyanların gazete süiunlarma 
geçen miitalcaları ihtiyat kaydile 
telakki edilmelidir. 

----
"Yolcu ve yiik vagonlarından 

mürekkep muhtelit katarlarda 
yolcu vagonlarının öne ve yük 
vagonlarının arkaya bağlanması 
hakkında mutlak bir kaide 
yoktur. Bu i~te askeri 
demiryollarnım nizamatıııa göre 
hareket edilmektedir. 

"Yük vagonlarının mutlaka ar· 
kaya konulmasında yalnız bir 
mecburiyet vardır. O da 
ara istas} onlarda yiik vagonları· 
mn terkedilınesi meselesidir. 
Kış mevsiminde yolcu vagonları, 
lokomotiften teshin edilmek 
maksadile öne bağlanır. 

Bu suretle otomatik fren de 
tahrik edilir. Ylik vagonlarının 

ara istasiyonlal·da terkine lüzum 
görülmezse yolcu vagonlarım 
arkaya almakta mahzur yoktur. " 

Rifat Bey, Devlet Demir· 
yolları katar teşkilatına ihtiyaç· 
lar nazarı dikkate alınarak vücut 
verildiğini, yük vagonlannın 
iki dingilli ve hafif olduğunu, 
yolcu vagonlarının ise dört 
dingilli olup bu sepeble ar· 
kaya alınmadığını söylemiş 

ve fren meselesinden de bahse· 
derek ön frenlerin arka<lakiler· 
den daha evvel tutulduğunu, 
kazanın yazıldığı gibi on altı 
meylinde bir hat üzerinde değil, 
binde sekiz meylinden geçtikten 
sonra ufki bir kısım üzerinde 
vuku bulduğunu anlatmıştır. 

•• yu u U iye eselesi Türk T .. 
lif.ne uvafık Bir Şekilde Halledilıyor 

Birkaç gün evvel An~aradan 
aldığımız bir telgraf haberınd~. Pa· 
riste eski Osmanlı borçlarının ode
me şekli etrafında cereyan eden 
müzakerenin Türk noktai nazarı· 
na muvafık bir hal yoluna gir· 
diği bildiriliyordu. 

Bu hususta son alınan şu ha-----
Akvam Cemiyeti 

Tevfik Rüştü Bey İçtimaa 
f ştirak Edemiyecek 
Ankara,114 (Hususi)- Harici· 

ye Vekili Tevfik Rüştü Bey fazla 
meşgul bulunduğu içi~ A~.va~ 
Cemiyetinin paz~rt.esı gunk.u 
umumi içtimama ıştırak edemı· 
yecek, Türkiye namına Cemal 
Hüsnli Bey hazır bulunacaktır. 

Yanlışlık Mı? 
fzmir 13 - ithalat gümrü-

ğünde, yanlış hesap etm~k 
.. ·· den 23 tüccardan 178 bın yuzun .k 1 

1. gümrük resminin eksl a m-
ıra B" 
dığı meydana çıkmıştır. ır me· 

--- -
her evvelki haberimizi teyit et
mektedir: 

Ankara 13 - Paristen bura· 
ya gelen en son malumata göre 
Düyunu Umumiye müzakeresi 
müspet bir netice vermek üze· 
redir. Saracoğlu Şiikrü BE y bir· 
kaç gün içinde meseleyi intaç 

edip dönecektir. 
Yeni şartlar hakkında henüz 

tafsilat yok ise de haftalardan
beri devam eden müzakerelerde 
mevzubahıs esaslara bakılırsa ye· 
ni şartların 1928 mukavelesine 
nispetle çok müsait olduğu an· 
laşılmaktadır. 

- Bir İtilaf r Gazi Hz. Fransa İngiltere İle 
-•- Tekrar Anlaşmış 

G Paris, 13 (A.A.) -M. Heryo 
Ankara, 13 - azi Hz. nin me'J'usan mec~isinin bir arada to~-

cuma günü saat 9 da hususi !anan ve Malıye Encümenlerinde 
trenle istanbula hareket buyu- Fra~s.aile İngiltere arasmda emniyet 
racakları anlaşılıyor. Müşarün- ve ıtımat esasına müstenit bir itilaf 
ileyh Hz. lstanbulda kalmıyarak aktedildiğini bildirmiştir. Bu iti· 

t "f d k lafın metni iki lıükümet arasında 
doğru Yal ovayı eşrı e ece • tam bir anlaşma husulü neti· 
lerdir. _; cesi olarak kaleme alınmlşhr. 

\... _____ ------~ Bu itilaf iki hUkiimetin mesai 
M. Mak Oonaıd Hasta 

Londra t3(A.A.)-Şiddetli bir 
baş ağrısına tutulmuş ?!an M. Mak .. 
donald, doktorun ta vsıyesi üzerine 

bugiin yataktan kalkmamıştır. 

iştiraklerini Avrupa hükumetleri 
arasında feyizli ve itimatkarane 
bir mesai müşareketine iktiran 
etmesi için sarfında d evam etmek 
istedikleri gayretlere teallük 
etmektedir. 

mur hakkında takibat yapılıyor. 
::.,;..:.:~:::;:::::.;.....---...... 

İSTER İNAN, İSTER iNANMA/ 

.Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Bir 
içki 
Meselesi .• 

·-------- A. E. 
işte sıze basit bir zabıta 

vak'ası: 
İçkiye fazla düşkün bir adam 

dul bir kadın ile gayrimeşru 
bir hayat yaşıyormuş. Fakat 
günün birinde kadın, adamı 
fazla içmekten menetmiş, adam 
kızmış, revolverini alınca tetiği 
çekmiş, bereket versin rakı in· 
sanın midesinde şişe içinde 
olduğu gibi rahat durmaz. Ada
mın eli titreyivermiş, kurşun boşa 
gitmiş 1 .. 

Karakolda komiserin verdiği 
nasihati tahmin edebilirsiniz: 

- Mademki evli değildiniz, 
basit bfr surette ayrılmak var-
ken l<adınt öldUrmlye te~ebbUa 
etmenin manası var mı? 

- Söz vermiştim! 
- Kime?. 
- Zevcine! 
- Fakat zevci ölmUştUr! 
- Daha iyi ya!. Bir ölUye 

verilmiş oian söz mukaddestir; 
tutulmahdır. DUn akşam meza· 
rına gitmiştim, orada karısmı 
öldUreceğlme yemin ettim! 

• Hakikaten öyle: Yapılan tah· 
kikat neticesinde filvaki adamın 
bir gün evvel mezarlığa gittiği 
ve bir kabrin üzerinde mecnuna· 
ne hareketlerle söylendiği sabit 
olmuş! 

Selefinin mezarında ilticagab 
arıyan adam orada acaba ne 
söylemiştir? İşiten yoktur, fakat 
tahayyül edebilirsiniz: 

- Azizim, benrm derdimi an
cak sen anhyablllrsln! Zira mu
hakkak sen de benim gibi çek
mişsindir, içkisiz kalmışsındır, 
her ak,am bu yüzden kavgaya 
tutuşmuşsundur, fakat merak 
etme, intikamım alacafjım! 

Maamafih adamın bUsbiitün 
başka bir lisan kullanmış olma· 
sına tahayyül etmek te elimizdedir. 
Mesela şöyle söylemiş olabilir: 

- Azizim, arhk karından 
bıktlm, karm diyorum, çünkU 
hakikatte o, benim değil, se~ 
nlndtr: Müsaade et te arkandan 
yolfıyayım! MalQm ya Hlndls· 
tanda el'an cari olan bir kaide 
vardır: Kadım mutlaka erkeği
nin arkasmdan öbür dünyaya 
gönderlrler. 

"'" Evet muhakkak: Metresini 
öldürmiye teşebbüs eden adam 
selefine bu iki cümleden birini 
söylemiştir. Aldığı cevaba gelin• 
ce, işte mezardan çıkan feryat: 

- Aman Allahını seversen, 
karımı bırak, durduğu yerd6 
dursun. Burada da başıma beli 
istemem l 

Fakat diyeceksiniz ki mezarda 
rakı içilmez. Bence bu nokta 
pek belli değildir: Öbür dünyaya 
gidenlerin oruda ne yaptıklannı 
henüz öğrenemedik, fakat ara· 
mızda Hüseyin Rahmi Bey üsta· 
dırmz gibi bu nokta üzerinde 
çalışanlar vardır amma, onlar da 
henüz bir neticeye varamanuş• 
lardır. 

Sahte 
Mektepli 

Dün F eriköy civarında Askert 
Baytar Meketebi elbisesile dola· 
şan, fakat bu mekteple bir alA
kası olmıyan Naci isminde birisi 
yakalanmıştır. 

Bu çocuk geçenlerde Meyva• 
hoşla yine bu kıyafette yakalanmış, 

lizerinde sahte miihürler, vesika· 
lar ve şahadetnameler bulunmuş .. 

tu. 

S Posta) dün bazı kimselerin dold~r. ücretleri Fakat "maruf bir doktorumuz,, bu meseleden bah· Mevlit 
( o~ Belediye iktısat Müdürlüğüne şıkayet yap- ıederken söze: "Son Posta gazetesine sadece bir hay• 

hakkın a .. ti . Belediye tarafından tesbit edil· ret edilebilir.,, diye başlamış. Halbuki ( Son Posta ) Harbiye nezareti mektupçusu 
t kla rını ucre l!rın J • ad b" "k· b ki 1 Al" R" B · h f'di 1 '. .kl . . Belediye tarafından mese enın 5 ece ır şı ayet ve ir te iften ve 0 teklif ınüna- mer ıum ı ıza eym a ı 

· i ıs ted 1 er mı, B 1 d' b t'l ı · ı ' 1 d k D 1 D 11 b k 1 nıesın d t tk'k edildiğini eğe,. e e ıye 1 se e ı e en sa a uyet i o torun da fikrini yazmaktan ve ev et emiryo arı sa ı n• 
1• h ·yet noktasm an e ı ' l k t ı . 1 b" b' ' . ıa a 1 • • • ld - nu arlarsa 0 suretle ıare e e yanı aağ am ır ıtarafhktan f!.aşka bir şey yapmadı. şOTat Reisi Mühendis izzet Beyin 

bu işte salahıyetı 0 ugul "h' e'tı yoksa tabii bir şey 
1 

Bu vaziyet karşısında "maruf bir doktorumuz un bi· l d ş· B · h · · . . . ve şayet sa a ıy 
1 1 

d ,, ma 1 umu ıara eyın ru u ıı,:ın 
geçecegını d ı ı m yazıyı o <u uğuna, veya okuduğunu anladığına, yerınki cuma namazından sonra 

M. Heryo müteakiben şunlafl 
söylemiştir: "At' tık Fransa kur
tarılmış olduğundan vereceğiniz 
kararı stikünetle bek1iyorum. ,, 

/ S TER /NA N, J S TER /NA N lvf A I Hafız Riza Bey tarafından mevli• L 
yapanııyacağını yaz ı. Kadıköy Osmanağa camiinde 

/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-~~~~~-~-~ di ş~~ kır~t edilecektir. 



4 Sayfa 

Kulağımıza Çalınanlar 

Altın Tabakta 
Kuru Kahve •. 

Kahve fiatlerinin alabildiğine 
yDkseldiği günlerde idi. 

Çiçek pazarında dolaşıyorduk. 
Ortası koyu kahve rengi, kenar• 
lan açık sarı bir çiçeğin önünde 
durduk. 

Bizim arkadaş ıordu: 
- Bu çiçeğin adı nedir? 
Çiçekçi: 
- Vallahi, dedi, asıl iımini 

bilmiyorum.. Biz " altın tabakta 
kuru kahve 1 " deriz. 

Ben güldüm: 
- E... dedim, okkası Oç yBıft 

bulunca mübarek sahiden altın 

tabakta içilir hale geldi. .• 

Kendi Kafese Girmez 
Evinde bir kanarya besler. 

Her sabah elile parça ıekerini, 
yeşil yaprağmı, yumurta sarısmı, 
ıuyunu kafese koyar. 

Kanarya şakır şakır 8terken 
o da karıııına geçip keyif çatar. 
Geçen gün ağlamaktan gözleri 
titmiş, bana geldi. 

- Sorma, başıma gelenleri ••• 
Benim o güzel kanarya yok mu? 

Söıünll kestim: 
- Sakın öldü? 
içini çekti: 
- Ölemdi amma, artık hiç 

ltmüyor. 
Kanarya sahibi bekardır. 

Dedim ki: 
- Beni dinlersen ıen bir ka· 

narya daha al.. Yalnız bu ka· 
Darya ... 

-Maksadımı derhal anladı ı 
- Ev~t amma, o senin dedi· 

tin kanarya kendi kafeıe girmez, 
iteni kafese koyar.. Allah kimin 
Yarsa bağışlasın, bana lüzumu 
pir .• 
Bastığı Yerde Ot Bitmez ... 
Arkadaşlardan birinin cebin· 

den bir yirmibeşlik düşmüştü. 
Bu ztığörtlükte, yirmi beı kuru· 
ıun ehemmiyetini kim lukir 
edebilir? Başladık odanın içinde 
fırıl fırıl aranmıya .. 

Ne masanın altı kaldı, ne 
klğıtların arası .. Yok, yok, yok!. 

Kaybolan paranın sahibi ta
llbsizliği ve biraz da uğursuzluğu 
Ue tanınmıı bir arkadaşa : 

- Şöyle dur da bakalım, Ge
dl, belki senin ayağının altın11 
dDşmilştUr. 

Birisi atıldı: 
- Orada nafile aramayın ... 
- Neden? 
Giildü: 
- Onun ayağıni bastığı yer· 

tle ot bitmez! 

Bisiklet Vesikası 
lzmir ( Hususi ) - Belediye 

kazaların çoğalmasını nazarı c!ik
kate alarak bisiklete binmek is
tiyenlere vesika verilmesi mec
buriyetini koymuıtur. Vesik:ısı 
olmadığı halde bisiklete binenler 
bakkmda takibzt yapılacaktır. 

Melatyada Su Meselesi 
Malatya, (Hususi) - Şehrimi

ıfn suya fevkalAde ihtiyacı var· 
dır. Bir şirket teşkili ile şehir
deki Dermesi nehrinin zirai ve 
ıınal sahada kullanılması çok 
temenni edilmektedir. Esasen 
bu yolda bazı teşebbüsler icrası-
na da başlanmıştır. 

Yakalanan Hırsızlar 
Manisa 12 - (Hususi) - iki 

ay evvel şehrimizde Nasır Beyin 
evini soyarak kaçanlar şiddetle 
aranmakta idi. O vakittenberi 
devam eden tahkikat neticesinde 
hırsı lığın faili konyalı Mehmet 
dün yakalanmıştır. Çal nan eşya· 
lar da müsadere edilmiştir. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

Edremitte Bolluk Ve Ucuzluk 
:..,,,, "~diye iyi Çalışıyor, Taze Meyva
larııı . Okkası Beş Kuruşa Satılıyor 

Edremit, (Hu· 
ıuıusi) - Pek 
hızlı değil, fa· 
kat senelerden· 
beri devam eden 
umran hareket· 
leri 1ayeainde 
buglln kuaba
mız cidden ıe
viınli bir manza• 
ra kazanmııbr. 
Edremit esasen 
Türkiyenin bel• 
l ibqh lıtihsal 
merkezlerin den 

biridir. Kasabamız 

.. 
civarında ötedenberi her tDrlll 
toprak mahsulil bereketli bir de
recede yetiımektedir. 

Bu itibarla Edremitin kıyme· 
tini bilmemiz ve bu kıymeti ted
rici surette arttırmak ıuretile de
vam ettirmemiz lAzımdır. Halkı· 

mız çok çalışkandır. Burada tem· 
bel adama tesadüf etmeK çok 
müşküldür. Şehir, öyle zannedi-

yorum ki, diğer kasabalardan bir· 
çoğuna nazaran daha bakımlı ve 
daha temizdir. Hatta İstanbul 
sokaklarının bu yaz gününde kafi 
derecede sulanmadığını veya 

Muş Kasabası 
Ucuzluk 
Rekorunu Kırdı 

Muş, ( Hususi ) - Bizim şirin 
kasabamız yüzlerce Uzilm bağı 
ve bu bağların içindeki köşklerle 
ıarılmış bir Laldedir. Memleketin 
diğer taraflarında olduğu gibi 
hayat ucuzluğu burada da vardır. 
L:.ı sene ortalığın biraz kurak 
olmasına rağmen bir ölçek, yani 
18 okka buğdny bir hafta 
ev,,,•eline kadar yirr. i dört gümüş 
L .. ruştu. F .ıkat bugünlerde otuz 
Luruşa kadar yliksclmiştir. Ayrıca 
yedi t.me taze yumurta üç kuruşa 
güzel ve yağlı peynirin okkası 6 
i~.1 8 Luruşa, kayı. ak yirmi ku· 
ruşa satılıyor. Burada en gilzel 
etin okkası on bir kuruştur. 

Ayrıca yoğurdun okkası kırk 

l .:ıra, tereyağının okkası da otuz 
kuruştur. Geçen sene bir mer· 
kep yükü karpuz on beş kuruşa 
bir okka domates otuz paraya, 
yedi tane patlıcan iki kuruşa 
aatılmıştı. Bu sene mahsul bol 
olduğu için fiatler biraz daha 
ucuzlıyacaktır. - Kö} lii C. 

Tekirdaglılarm Temennisi 
Tekirdağ ( Hususi ) - Vill

yetimizin güzel ve ihtiyaca elve
rişli bir itfaiye teşkilatı vardır. 
Fakat buna rağmen sokakları
mızın sulanmadığı göze çarpıyor. 
Bu cihetin nazarı dikkate alın
masını bekliyoruz. 

Af yon da llUreşler 
Ayın 22 inci gUnU Afyonka· 

rahisarında büyük güreş mlisa• 
bakaları yapılacaktır. 

Mugtada ihracat 
Muğla, 12 (A.A.) - Haziran 

ayı içinde TUrkiyeden 168 kara 
sığır,· 124 koyun, 274 keçi, 218 
kanatlı hayvan, 700 deri ihraç 
edilmiştir. 

&Uzel Edremltten b'r manzara 

l ıulanamadığını işittikçe hayret 
etmiyor değiliz. ÇUnki bizim be
lediye bu sıhhat ve temizlik işini 
ihmal etmiyor. Sokaklar her gün 

sulanıyor. Nezafet işleri de vasat 
derecenin fevkinde bir ehemmi· 
yetle nazarı dikkate alınmıştır. 

Hayat ve geçim şartlarına gelin· 
ce; kasabamız bugün, diğer see 
nelere nisbetle bariz derecede 

ucuzluk manzarası arzediyor. Me
ıelA: Erik, elma, armut, kayısı 
gibi taze yaz meyvaları çok 
ucuzdur. 

Bunların hepsinin okkası va· 

aatf olarak beş 

kuruşt an fazla 
değildir. Temiz, 
aemiz ve buz 
ıibi etin okkası 
kırk beş kuruş
tur. Sığır eti 
kırk, kuzu eti 
otuz beş, dana 
eti de otuz ku· 
ruştur. Kasabamız 

eğlence yerlerine 
malikiyet itiba· 
rile de zengindir. 

iki tane sinemamız 
•ardır. Ayrıca 

iki tane rle tiyatro mevcuttur. 
Cuma günleri de halk park
larda eğlenceli vakitler geçir· 
mek fırsatına maliktir. Yarım 
saat kadar 6temizdeki Akça mev• 
kii bu yaz günleri cıvıl cıvıl ve 
çok ıarhoş bir manzara arzedi· 
yor. Fırsat bulan herkes buraya 
giderek deniz banyosu alıyor. 

Kasabamız spor noktasından 
da canlı ve hareketlidir. İdman 
Yurdu klübll çok çalısıyor. Ge· 
çen hafta mıntakalar arasında 

yapılan atletizm mtlsabakalarmda 
sporcularımız pyanı dikkat bir 
varlık göıtermiflerdir. - Nt. 

Anadolunun Meyva Deposu 
-~--~~~-~~~~~~~ 

Uluborluya Bir Konser-
ve Fabrikası Lazımdır 

Meyvaalle mefhur Uluborrunun umumi manzarası 
Uluborlu ( Hususi ) - Cenubi 

Anadoluya yaptığım bir seyahatte 
yolum Uluborluya uğradı. Kari
lerimize daima ( Tire ) nin yeşil
liğinden bahseder dururdum. 
Meğer iç Anadoluda cennet gibi 
güzel yerler varmıı ta haberimiz 
yok. Suyunun, bavasınm gUzelli
ğine inzimam eden yemyeşil ova
sı, eıi bulunmaz bir manzaradır. 
Yazın kasaba içerisinde kimseyi 
bulamazsınız. Metruk bir vaziyette· 
dir. Herkes bahçesindeki kulUbee 
sine göçüyor. Uluborlu mükemmel 
bir sayfiye mahallidir. Hayat ise 
çok ucuz. 

Meyvanın her tUrlüsU ve en 
nefisleri burada yetişiyor. Ne 
yazık ki vesaitsizlik yüzünden 
harice ıevkcdilemiyen meyvalar 
çOrUyUp gidiyor. lstanbulda 30-40 
kuruşa satılan elmanın ve nefis 
armudun okkasını yUz paraya 
alan bile yok. Bu memleketi 
ihya edecek olan bir konserve 
fabrikasının inşası en mUbrem 
ihtiyaçlarından biridir. 

Alakadarların teşebbüsü ile 
bu zaruretin bir an evvel izale1i 
IAzımdır. Fakat şunu da haber 
vereyim ki ( 1400 ) haneli ve 
( 8000 ) nüfuslu olan bu kasa· 
bada tahsile çok fazla ehemmi· 
yet veriliyor. İıtanbuldaki yüksek 
mekteplerde, hatta Avrupada 
bile birkaç talebesi varmış. Ka· 
dınları da çok ıayyur ve çalış· 
kandır. Müstehlik değil, müstah· 
ıildirler. Kııın mütemadiyen ço
rap örerler. Bundan kazandık· 
ları para ile zati ihtiyaçla· 
rını temin ederler ve kocalarına 
yük olmazlarmıı. Yazın da bir 
erkek gibi toprak işlerile meşgul 
oluyorlar. Kazanın genç Belediye 
reisi Hüsnü Beyin imar hususun· 
daki faaliyeti şayanı takdirdir. 

Kasaba buyuk bir dağın ya· 
macında kurulduğu için her ta· 
rafı inişli, yokuşludur. Resimde 
göriildüğU veçlıile evlerinin ilzeri 
kamil en topraktır. Fakat son 
senelerde inşa edilen bin .. Iara 
kiremit konmuştur. 

Tire muhabiri: H cai 

Temmuz 14 
-====-

1 
Kitaplar 1 . 

Bir Tarih Ve 
Bir Roman 

Nıırullalı Ata 
Alnıanya'da Emil Ludwig, 

Fransa'da Andre Maurois roman 
üslübu tarih ve tercümei haller 
yazarak karilerde bir tarih m~ 
rakı uyandırdılar. Bununla tarih 

ilmine, hakiki tarih kitaplarının 
satışlarına bilmem hizmet ettiler 

mi? Bilmem ve doğrusu pek te 
zannetmem. 

Bu tarz buglln muhtelif şekil
lerde tatbik ediliyor; ekseriya 
muharrirler kitabın taa ih kıyme• 

tinden ziyade roman tarafına 
ehemmiyet \'eriyorlar. c:: c'ı v 1111 

o iki muharrir bu h , hemen 
hemen hiç düşmüyorl.ır. Maama• 

fih ben bu tarzı esasen pek do~ 
ru bulmuyorum: 1nsana emniyet 

vermiyor. Bu işin belki en büyük 
üstadı olan İngiliz l.ytton .Stra• 
chey'nin kitaplarında bile insanı 
tamamile tatmin eden bir hll 
yolt. 

Bütün bunlar eserlerden zi
yade tarza ait itirazlardan ve 
tarz l<abul edildikten sonra eser• 
lerden bir kısmının muvaff alc 

olmuş, alakabahş eserler diye 
karşılanmasına mini değildir. 
Emil Ludwig'in kitapları bunlar 
arasındadır ve bir eserin derhal 

rağbet görmesi için llzımgelen 
bütün meziyetlere ve kusurlara 
maliktir. 

Haydar Rifat Beyin tercüme 
ettiği temmuz 1914ü (1) bu g .. 
zetenin karilerine takdime hacet 
yoktur; çünkü onu kitap halinde 
çıkmadan evvel tefrika sütun• 
larımızda okudular. Muharririn 
anlattığı ıeyler hepimizin llzerin· 

de en derin tesirler bırakmış olan 
bir vak'anın umumi, harbin 
başlangıcının tarihidir. 

Muharrir bittabi hidiselcr: 
kendi siyast görilşlerine göre 
tahlil etmiştir; onlara iıtirak et• 

mesek bile yine alAkadar olma• 
mıza mini değildir. 

Haydar Rifat Bey bu kitapla 
beraber daha birçok slyast, ;çti• 
mai, edebi eserler de tercilmo 
etmiş. Bunlardan bir tanesini, 

meşhur Rus muhaniri Tur• 
genief'in " ilk aık ,, ( 2 ) isimli 

hikllyesi de var. Bu küçllk 
roman tatlı tatla okunuyor: Safça 

bir delikanlının ilk aıkını anlatı• 
yor. Fakat muharririn biraz mü .. 

tehzi bir üslup ile anlattığı bu 
bikiyenin arkasında öllimle ne-

ticelenen bir ihtiras hikAyesi de 
var ki kitap bittikten sonra da 

insanın aklında uğultuları kalıyor. 
Bunlardan başka birçok ta tipler 

var. 

Temiz yazılmış, birtakım hissi 
vak•alardan ziyade hislerin tah· 
lilinden istifade etmek istiyen 
bir roman. Bu kitapta klAsiklerin 

18n•ati değilse de onlara pek 
yaklaşan bir san'at var. Gerek 
tercüme, gerek telif birçok ma• 
nasız yazılardan bıkmış ola lara 
edebiyatı yine seve bilmeler', on
larla zehirlenmiş olanlara da bf.. 
raz iy'l şmeleri için bu romanı 
tavsiye ederiz. 

(l) Bır cilt, Hüsnut biat ma 11, 

ısn ku uş. 

(2) B'r cilt, Ahmet hsan m ba• 
aaı, 100 kuruş. 
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Karşısında ec isinde HararetliMüna 
Par is, J 3 - Bütün bir gece 

devam eden sinirli mUzakereler· 
den sonra hükumet, mali proje 
hakkında cereyan eden mücade
lenin son safhasına girmiş bulu· 
nuyordu. 

M. Heryo, hükumetin ne gibi 
bir vazife ifasına memur edilmiı 
ve bu vazifeyi ne suretle ifa ey• 
lemiş olduğunu izah etmek üzere 
demiştir ki: 

" - Memleketimizi hakkilo 
müdafaa ettik. Bunu söylemek 
bize düşmez, çok büyük milşkUl· 
lere tesadüf ettim. Geçen haf· 
talar zarfında bugllnkü vaziyete 
müşabih gayet sıkmtıh bir vazi· 
yet karşısında bulunuyordum. 
Fakat şimdi, Fransa vaziyetini 
kurtarmıştır. Memleket halli 
bulmuştur. Riy3etimdeki htiküme• 
tin akıbeti bence pek okadar 
mUhim değildir. 

Şimdi, mes'uliyet ağırdır. Fa· 
kat benim için değil sizin için. 

Artık Fransa kurtarılmı~ 
olduğundan vereceğiniz kararı 
büyük bir sUkiinetle beklemekte 
olduğumu takdir edersiniz. ,, 

Radikal sosyalistler Başyekilin 
bu sözlerini uzun mUddet alkış· 
lamışlar, sosyalistlerle sağ cenah 
ve merkez fırkası mensupları ise 
mutlak bir sükutu muhafaza 

M. Mak Donald 
Mühim Beyanatta 
Bulundu 

Londra 13 - Lozan Konf .. 
l'ansı Reisi M. Mak Donald, 
Lozan konferansı hakkındaki 
izahatı vermiştir. 

M. Mak Donald, bundan ıonra 
vaziyetin bir taslağın• yapmıştır. 

ı - Almanya, tamirat nıı· 
mile tediyatta bulunmuı ve fazla 
bir şey vermemiştir. 

2 - Fransa, İngiltere ve dl· 
ğer memleketler harp borçlar~na 
tediye etmişler ve bu nam ıl• 
para almışlardır. 

3 -Amerika. harp Lorçlarını 
almıştır. Almanya, harp borçları 

meselesinin kendisini kat'iyyen alA
kadar etmemekte olduğunu be· 
yan etmektedir. Amerika ise 
kendisine borçlu olan devletleri 
yalnız tamirat namile ~a.caklı 
telikki eylemekten ıstınk~ 

M. Jlbson 
Amerikanın Brüksel sefıri olan 

•• ayni zamanda Tahdidi Te1lihat 
Konferanamda müşahit sıfatile bu
lunan ve Huver teklifini ileri süren 
~· Jlbı~?·. Lo.zan itilafnameıinin ak
tın de muhım bir rol oynamıştır. 

~I. Jibıon, mfittefik devletlere 
•ıagı yukarı .. ıiz Almanlarla uyu
tun, ıonra Amerika ile anlaşmanız 
kolaydır! ,, demişti. Tamirat borçla· 
rının hallinden sonra sıra harp borç
ları!'ın halledilmesin~ geldi. Amertka 
e~karı umumiyesl hıup borçlarının 
bır an evvel tesviye edilmeılne la-
~ftar bulunmaktadır. 

etmişlerdir. 
Celse 25 dakika tatil edilmit 

ve tekrar açıldığı zaman M. 
Blum, .sosyalistlerin neden dolay• 
hükumet aleyhine rey vermiş 
olduklarını izah etmeden evvel 
ıon derecede yorulmuş ol~uğunu 
beyan etmiş ve reyo muracaat 

etmektedir. Lozan Konferansının ılk 
işi, bu noktaları telif etmek ol· 
muştur. M. Mak Donal~, bundan 
sonra Uç gtindenberı cereya~ 
etmekte olan siyasi ve beynelmı· 
Jel mükalemelerin esasını teşkil 
eden ve Lozan itilaflarınm tas
dikini Amerikanın karp borçla· 
rının ilga veya tenkisine muva• 
fakat etmesine. Ubi tutan meş
hur "Dostane itilaf,. tan bahset• 
miştir. M. Mc:c Donald, Amerikayı, 
ittihaz etmiş olduğu hattı hare .. 
ketten oolayı muahaze elmiye 
imk~n olmadığı mütaleasmdadır. 

1Almanga 

edilmiştir. 
Devlet Adamlle Polltikacı 

Arasmndakl Fark 

Paris, 13 - Mail projenin 
mecliste müzakeresi ve mecliste 
Yerilen rey hakkında mütalealar· 
da bulunan gazeteler, sosyalist· 
leri muhalefet tarafına geçiren 
ekseriyet tebeddlllünii yazmakta· 
dırlar. Sol cenah gazeteleri, bu· 
nun hUkQmetle sosyalistler ara· 
ıında kısmi bir anlaşamamazlık ol· 
duğunu kaydetmektedirler. Yüksek 
, mehafilin gazeteleri, radikal sos• 

llstlerle, sosyalistler arasındaki 
, mUnaferetin ıarahab Uzerinde 
11rar etmekte, ve çoktanberi 
arzu edilen bir temerküz ihtiya
cmın görDndUğüne işaret etmek· 
tedirler. Memleket menafiini 
fırka mücadelelerinin fevkinde 
tutan M. Heryoyu metheden 
Malen gazetesi, Başvekilin bir 
devlet adamile politikacı arasında 
nasıl bir fırka mevcut olduğunu 
bu suretle gösterdiğini yazmak
tadır. 

Esasen, hali hazırdaki mevcut 
müşkülatı iktiham etmek için 
sarfedilmesi zaruri olan mesaiye 
hiçbir milletin Amerikadan daha 
ziyade amade olmadığı fikrin-

dedir. Bazışayialara rağmen Lozan 
konferansı Amerikaya bir ültima· 
tom vermekten ihtiraz etmiştir. 
Böyle bir hareketin neticeleri pek 
meş'um olabilirdi. 

Lozanda yapılan iş, Avrupayı 
müteaddit olduğu kadar gilç olan 
dahili müşkülatmdan kurtarmak 
ve orada hazır bulunan devletler 
tarafından esaslı ve tahakkuku 
kabil olduğuna hilkmedilen tek· 
lifler hakkında mutabık kalmak· 
tan ibaret olmuştur. 

Hatip demiştir ki: Harp havası 
heniiz mevcuttur. Bunu ortadan 
kaldırmak icap eder. 

M. Mak Donald, Lozan mtiza-
keratınm İngiltereyi Fransaya ve 
Fransayı Almanyaya ve bu iki 

devleti logiltereye yaklaştırmış oldu· 
ğunu söyliyebilmekten dolar _mah 
zuz bulunduğumu beyan etmışlır. 

TEFRiKA NUMARASI: 5========== 

'ÇOCUKL UGUM 
Meşhur Rus Edibi Makslm Gorklnin hayat romanı 

=:=:=::=:=:=:=:=:=:=::==::= Türkçeye Çeviren: Muva//ak 
yor, koyu gözleri hiddetle parlı
yor, bu saç dalgası ortasında Aldığım neticeden müteessir, 

denklerin üstüne uzandım, yavaşça 
ağlamağa başl~dım. Ağlıya, ağlıya 
uyumuşum •• 

Uyandığım zaman vapur tek· 
rar titriyor, gümlüyor, kamara 
pencereleri güneş gibi yanıyordu. 
Ninem yanımda oturmuş, saçla· 
rım tarıyordu. Alnını kırıştırarak 
bir şeyler fıslldıyordu. 

Mora çalar siyah, parlak ve 
uzun saçları vardı. Bu saçlar 
omuzlarına, oradan göğsüne, diz· 
Ierine ve ta yere kadar dökülü
yordu. Yerden onları alıyor, elin· 
de bir miiddet tartıyor, tahta 
bir tarakla zahmetle açınıya 
uğraııyordu. Dudakları büztUii· 

yUzU, pek tuhaf, minimini ka· 
hyordu. 

Bugün o bana çok hiddetli 
görUndii. Fakat buna rağmen ben 
ona 11 nas·l olup ta böyle uzun 
saçları bulunduğunu " sorunca 
yine dünkü gibi yumuşak sesile 
cevap verdi: 

- Herhalde sevgili Allah, 
tararken eziyet çekeyim, ceza 
olsun diye böyle uzatmış. Genç· 
liğimde uzun saçlarımla öğünür· 
düm. Şimdi ise l.iinet okuyorum. 
Uyu yavrum!. Henüz vakit erken. 
Güne~ daha şimdi çıktı. 

- Uyamak istemiyorum~ 

• 
Yeni intihaba 
Hazırlanıyor 

Berlin, 13 - Lozan mU
zakeratının bir neticeve iktiram 
intihap mücadelesinin ·hakiki baş
Jangıcmı göstermektedir. Şimdi
ye kadar Lozana doğru matuf 
olan nazarlar şimdi, 31 Temmuzda 
y~pılacak umumi intihaba dönmüş
tlir. Her fırka, Lozanda istihsal 
edilmiş olan neticelerden kendi 
hesabına istifade etmeğe çalış-

maktadır. Almanyanın asri intihabat 
mücadelesinin hakikJ aletleri ha
rici nUmayişlerdir. Adeta ruhani 
bir ehemmiyet alan bu nümayiş· 
lerde muhtelif fırkalar, karşı 
karşıya gelmekte ve küçUk fır· 
kalar ekseriya kalkınmak ihtima· 
Hni . kaybetmektedir. 

Önümüzdeki Rayihştağda alta 
fırkanın kazanacağ1 tahmin edil· 
mektedir. Nazisler bUyük bir ek· 
seriyet teşkil edecektir. Bilhassa 
müfrit milliyetper~erlerle sosyal 
demokratların mlicadeleai çok 
hararetli olacakbr. 

Hiçbir fırka Fon Papen hUku· 
meti lehinde sarih bir vaziyet 
almamaktadır. Hükumet fırkaların 
fevkınde bulunmaktadır. 

- Peki na:ı l istersen. 
Şimdi o saçlarını örgü haline 

ko}'uyor ve annemin yilzü duvara 
dönük, boyluboyuna uzanm1ş ol· 
duğu sedire doğru bakıyordu. 

- Söyle bakayım, nasıl olu
yor da sen, süt şişesini kırıyor· 

suıı? 
Fakat yavaş konuşf 
O kelimeleri teganni eder 

gibi, kendine has bir tonda çı
karıyor. Bu kelimeler hafızamda 
o kadar kolay nakşoluyordu ki. 
Bu kelimeler sanki birer çiçek· 
tiler. O kadar sevimli, parlak ve 
tatlı idiler. 

Güldüğü vakit koyu vişne la· 
nelerine benzeyen kara gözbe
bekleri açılırdı. Bu bebekler de 
insana ferahlık veren bir ışık ya· 
nardı. 

Parlak dişleri görünürken, esmer 
deriı.inia bütün buruşukluklarına 
rağmen yüzü genç ve neşeli idi. 
Bu yUzU yalnız çıkık delikleri 
ve kırmızı ucu ile yassı burnu 
boın}rordu. 

aşalarO 
Harp Borçları 
Nasıl 
Halledilecek? 

Beyannamesi 
U Varşovada, doktor ve terbi· 

yeciJer beynelmilel bir cemiyet 
teşkil etmişler. Cemiyetin gayesi 
gençlere cinsi terbiye sahasında 
iyi telkinler yapmak, kadınlara 
ailede ve aile haricindeki cinsi 
hayatlarında rehberlik etmektir. 

Londra 13 - Avam Kama• 
rasında Mesai Fırkası namına 
söz söyliyen Amele Fırkası KA-
tibi Umumisi M. Sansburi Lozan 
mesaisinden dolayı hakfımeti 
tebrik etmiştir. M. Sansburi 
yakında Amerika ile yapılacak 
olan tamirat ve borçlar mesele
sinin hal ve faslı için lngilterenin 
cömert davranacağı zannında 
olduğunu ilave etmiştir. 

M. Loyit Corç daha bundan 
10 sene evvel süngü darbesi si· 
yasetinin l<abulil için çalıştığmı 
söylemiştir. 

Maliye Nazıra M. Nevil Çem• 
berh~yn bcrçlar meselesi hakkın· 
da demiştir ki: 

- "Umumi bir iptal keyfiyeti 
tahakkuk ettirildiği takdirde 
~orçJarı iptal edeceğiz. Eğer 
ıpta\i mümkün olmazsa, ınütte· 

fiklerimiz namına tekliflerde bu· 
lunmadan evvel Amerikanın Av• 
rupah mültefiklerimizdeki alacak· 
Jarımızın iptali için bize neler 
teklif edeceğini bilmeden, şimdi
den telkinlerde bulunmak e::ı 
gayri makul bir hareket olacaktır.,. 

Amerika Hariciye Nazırmtn 
Beyanat. 

Vaşington 13 - Hariciye 
Nazm M. Stimson borçlar hak· 
kında şu beyanatta bulunmuştur ı 

- "Amerika ile herhangi bir 
ecnebi hükumet milmessili ara· 
sında Lozan itilafı hakkında ne 
doğrudan doğruya ne de bilvasıta 
hiçbir rulitalea olmamıştır. "Dos• 
tane itilaf,, ismi verilen bu tarzı 
tesviyeye ait, bizden ne bir fikir 
istenilmiş, ne de bize bir fikir 
verilmiştir.,, 

Viyanadakl işsizler 
Viyana 13 - Çete haJinde 

toplanan fn vadisi işsizler( 
Juslurg işsizlerile bUyilk bir nü
mayiş yapmak ilzere lnsburg üze
rine. yürlimiye teşebbüs etmiş• 
lerdır. Zabıta teşebbüse mini 
olmuştur. 

Bu cemiyetin neşrettiği beyan• 
nameden bazı parçalar nakledl· 
yorum: 

"Şimdiye kadar ebeveyninizin 
ve hocalanmzın himayesi altında 
yaşadınız. Hayahn ilk 14 senesi 
ç~cukluk ?evridir. Çocuk bUyll• 
~~n~e secıyesinin teşekkülü için 
~g~enmek ve himaye edilmek 
ıhtıyacmdadır. 

"Bugün hayatınızın ikinci saf. 
hasına girmiş bulunuyorsunuz. 

"Herbiriniz kendi hareketleri-
nizden mesul birer şahsiye} 
oluyorsunuz. Çoğunuz bu yen 
hayata girerken mes'ut olup ol• 
mayacağmızı düşünmüşsünüzdür. 
Evlenmek, bir yuva kurmak, 
anne olmak hulyasın1 beslemfpl• 
nlzdir. On dört ile on bet yaı 
arasında hepimiz bu hayalleri 
yaptık. 

"Sonra gençliğin faal ve ha· 
reketli seneleri başlar. Ruhumuz 
ve vllcudümüzün çocukluk hayalle' 
rinin. tahakkukunu istediği göril• 
JUr. işte biz siie bu hazırlık se
nelerinden bahse,tmek istiyoruz. 
Çünki hayatın üze'Hnde en ziyade 
milessir olan devir budur. 

"Anneleriniz ve anne anneleri .. 
niz sızın yaşınızda iken onları 
bekliyen akıbetten haberdar de· 
ğillerdi. O vakit bu cehalete 
" Masumiyet .. derlerdi, blz bugün 
buna " Cehalet ,, diyoraz. O va· 
kitler bu cehalet yüzünden genç 
kızların iffetlerini kaybettikleri 
görülürdü . Bugün tehlikeye 
karşı kullanılacak en kuvvetli 
silihın bilgi olduğu aıılaşılmışlır. 

"Çocuk iyi ile fenayı, akıllıca 
haraketle aptalca haraketi biribi 
rinden tefrik edebilirse kendisini 
daha iyi müdafaa edebilir. Irkın 
istikbali için cinsi ahlAk hakkm 
daki b1.lgi kadar ehemmiyetli bir 
bilgi yoktur. Siz daha çocuk 
sayılırsınız. Fakat yakında size 
faydası dokunacak olan maluma• 
ta bugünden sahip olmak elbette 
ıize zarar vermez. 

"Hulasa, on bet yaşından son• 
ra erkekte ve kızda bir değiıik· 

Harici Haberler lik v~ .d.işiklik, erkeklik ba,ıar. 
Kendınızı daha çoçuk hisseder-

Burada bitmedi lutfen 12 inci 
sa,qfada okuyunuz 

siniz. Fakat artık bUyUmUş vo 
değişmişsiniıdir. Anne olmak 
kabiliyetini kazanmışsınızdır. 

Ninem gUmüı; savatlı siyah "Fakat bu yaşta bir venç kı~ 
bir kutudan enfiye çeker ve arad için evlenmek erkendir v~ zarar• 
bir atıştırmaktan zevkahrdı. BU· 

8 lıdır. Ancak bu yaştaki kızlar yuva 
tiin mevcudiyetinde bir siyahlık kurmak hulyasmdadırlar. Kendi· 
olmasına ı ağmen onun içinden )erine muhayyel kocalar tasavvur 
gözlerinden, tatlı, ılık bir neş' e' ederler ve bu intizar devresinde 

So··nme2 bı'r d ı ı k d ' izdivaç onlar için esrarengiz •e 
ay ın ı' a ar 1• 

Vücudü biraz öne eğik kam· her esrarengiz şey gibi caziptir. 
burca idi. Bütün şişmanlığı ile Bu tesir altında flörte başlarlar. 
yumuşak, çevik bir kedi gibi Eğer ikaz edilmezlerse tehlikeli 
kolaylıkla hareket ediyordu. yollara düşebilirler. 

O bize geldiği vakit yine ben "Bunun için genç kızlara ıun• 
böyle karanlık bir köşede uyu· ları tavsiye ederiz. 
yordum. Onun görfinüşü ile uyan• [ Bu tavsiyeler yarınki ıütunda J 
dım, aydınlandım. HANIMTEYZE 

Daha ilk günden itibaren bU
tiin hayabmca kıymetli oldu. Kal· 
bime o kadar yakın kaldı ki dUo-
yada ikinci hiçbir insan bu ka· 
dar bana yaklaşmamış hiç kimse 
bana bu kadar emniyet verme· 
miş ve hiç kimse ile bu kadar 
anlaşmamışımdır. Onun karşılık· 
s1z sevgisi beni hayat kavgasında 
zengin etti; kuvvet ve dayanıklı· 
lak verdi. 

{Arkası var) 
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OCUK 
Beş t(uruşun Hikiyesi 

---- . ~ 

Siz ile Olsaydınız Bu Para 
Ne Yapardınız? 

,,.. __________ ~ ....... --~--~----::.... . ...---~-~~--........ ~~--~~-----~· 

J 
' 
I~ 
l 

i 

t 

ll--------------~----....-......... ~~~~~~----~....-.---~·__,,,, 
5 - Lla.oncuyıı görimce da-

1 _ Er<loğ·an bir gün sokakta 

beş kuruş buldu. 
2 - Öyle sevindi ki! 
3 _ Şekerci dükkanından ge-

çerken, bu para ile şeker alsam, 
nasıl olur? diye düşündü. 

4 - Fakat mısırcıyı görünce 
mısır almak istedi. 

yananıadı, balon almak istedi. 

6 - Fakat ihtiyar fakiri gör

dii, cHlşündü ve ona vermiye 

karar verdi. 
1- Köpek hile ayağa kalka-

rak ona teş~kkür etti. 

Cücelerin Rasathanesinde 

" . ' 

~-

Y:.ıhu yeni bir yıl jız keşretum gaııua' 
Ne diyorsun. 

-

--/ 
/ 

/ / I 

,/ 

/ı 

rHl~a~ aşlar ııtza l.t:Jİ ı 

" Ben kibrit kui: ıs ıııu açı .. ı 
ı çmc.! ınra ko'l."lc -. rı· O ı ır J .3- • tt 

bu "Öze ~nanmıvaca\l r. 
kibril kulus ınu , on·:ı ·.ı Vd 

gösterirsi tiz. l~utu nm · çin l! bi · 
şey olnıadığ. nı gör~ ne~ ı.ıc 
edccel. 1er . 

Bunun iizerine bir k r < i 
almız. Kc n~rı iizt•rin 1 • •ııas 
durdnt.nuz. Son ı_ ir i rit 
l lJSlllllJ al P ) , l , l r I Prine < Ç ~ 

ri .iz. Kuru-? ar lıktan için ol· 

reo>I~ ir. B suret e k , ıyu aç~ 
ın"d't.1 p rayı ıç ri atmış olur
S!J llZ • 

F! <ralar 
Susınazlar Ki! 
Güngör, b ·n sana biiyük

ler konuşur.{cn süz süyleıne, Le1~le 
o 1lar sözlerini bitirsin de eyle 
söylersin, demedim mi? 

- Dedin anneciğim. Ben d e 
b ekledinı ki sussunl<ır. Fakat bir 
türli.i susmadıiar ki! 

-i' 

San Çocuk Dağı isin Ki ! 
Bir gün Ayte n annesile kom

şuya gitmişlerdi. Komşu onlara 
çay ve pasta verdi. Ayten ikinci 
bir pasta yemek isteyince annesi: 

- Yavrum, çocuklar iki pas
ta yemezler. Sonra hasta olurlar 
dedi. 

Ayten cevap verdi: 
Nerden biliyorsun 

sen çocuk değilsin ki! 

* Kapkaç 

anne, 

Bir giin Doğanın köpeği yolda 
bir kadının eteğini ısırdı. 

Kadın kızdı ve bağırdı: 
- Oğlum şu 1,öpeğini çağı r· 

sana. Böyle başkalarına saldır
m as doğru mu? 

- Ne yapayım Hanımteyze
cıgım. Köpeğin ismi (Kapkaç). 
Ben onu çağırınca saldırıveriy or. 

Bir Yazı Oyunu 

Arkadaşlarınızla oynarken on
lara kalem ağızlarıııda iken isim
lerini yazmalar nı söyleyiniz. Bunu 
yaparken ne kağıdı, ne de kale
mi ellerile tutamıyacaklardır. Bu
nu yaparken o kadar gülersi· 
ni7. kil 

Bu Haftaki s·ımece 
Blı Resimde 

!i1 

Harfile Başlıyan 
Vardır? 

Bu resme iyi bakınız ve ( Ç ) harfile başlayau eşya ıs.ı.1.t:r.11, 
rastgeldikçe yazmız. Sonra bu yazdığınız isimleri bize g önde riniz. 
En çok bulanlardan 100 kişiye güzel hediyeler vereceğiz. 

-- -==== 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

----· ---
30 Haziran 932 tarihli gazetemiz

deki [ tavşan kapana tutulmadan 
çıkabil ir mi?] buJınacasmı doğru 
balledenlerden hediye alacakların 

isimlerini aşağıya yazıvorıız: 

Hediye aJacaklard~n İstanbulda 
bulunan karilerimizin pazartesi, per· 
şembe Sl ünleri öğleden sonra bizzat 
idarehanemize gelerek hediyelerini 
almaları lazımdır. 

Yalnız taşrada bulunan karileri-
mizin hediyeleri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Birer albüm alacaklar: 

hı11l<":dı:ııııaııı J\ııre--tıı f:ılırika:;ı Ra· 
lıilıi i'-.11.1111 I hı) 1)gl11 ;'\:ıil, ll:ı\ tılpa~:t 

ı ırıaıııt k!t•lıi 1.ıll•hc,.,iııdt•ıı !)() X. Kcııı,ıl, 

ı .:: \ ~l'ri 11 iıl,ıirrı••t ılokt11rıı llı":tll Bı•\' 
ıı,.:-İ ı -;:.ılı:ıp, 1-.t:uıbrıl 1\11. ı ırtaıııol,tı ı;i 
ı·ılclıtsiırılı•ıı ~riı llikıııı-t, .\ıl:ııı t Zir.\i 
J,rtdİ koqwratif ırıulı:ısilıi Alııııl't 
ı: ı ızi, lzıııirıle l\l•ı:ecilerılo \li ı~rı•ııdi 
, k. g ııd ı ıııııııar:ı 1:-ı .'.\lıılll'rr.ı. >lilıal

,. k 'l'iılrrrı ııınıınırıı o:...ln ~.ıiırı Yılın,qz, 

\tl.ııı ı l ı ı rll malı. il!' i ııtı rı:ır:ı 7 l 
ı:n ıiıııı ıı E\,rt• ıı, lzrııir JIPuılt•"Pt 
lı.ı<:t.r ııı "i Cİ\',ırtırıl:l Y:q.:rılar sok.ık 
1111 rıı.ıra "al .dı:ıt. ı,,ı.urlrnl 1 locaislıak 
1111 1 ıllı•-i >I ıı~ıar.ı 1 ı ş l snk:,k 8 l'irılc' s . . ' 1 skı;ı-hır :-., rı ... ı 1 ''' ıırıda l1.ı:,!;lan 11lıı 
ı·:ı ldı•,,iııılı• Hlfı ııııııı.ır,ııl.ı ;\", ,:j, l' 
Jlı•dH'lr.ıd.ı :-:L'\ İ•ıı llır,ılı·ııı l~ı·ı \i• lla: 
ı 11 ııı ı. ı·. 

Bire r dolma kurşun kalemi 
alacaklar: 

'\ 11111. 11.ıkiırıi\ .. ti .'lil!İ\ •' rnnJ,tı•lıi 

·-ıiııı•i !o>lll1 1 1:uı :!~ I~ .\li 11 z.ı, l:-;t ı ı
lıııl hız (ırtaırı •!,frlıi t.tlı•hı 'ııılPrı .ıliO 

.'.\! z:ıffPr. 1--.t udıııl llkııwldııp t:ılolıl • 
~iııdrıı ::.:-;- L;tln < 'ı•nirt, ~ ıltaııalııııPt 

l\:ıpı.ı·_.ı,ı 111111111.r l I~ X.ıilı, Ben it rl•ı•-
~ i \lıılııll, h:ıg L ırıalıallf'8İ llaııı. ııı 

ı;ııkak ıııııııara ~ ::;.i krİ) " • ı:r .. rı-
kov hıı. lhe:-i ı ı1 111urıı .. ıııılt ın :H t J•.ılı

riye, 1\111.g-ııııı·ıık l>ı·ro ~nk:ık ı;; ıııı-

rıı.lraıl:ı Tayyar Bı>y ngltL 'l\•ı fil.. 
U ı· 9 il-t:~~ Traıııva.y i:-la~İ) orıu n11ırıar~ 

21:? J\:izı m IluHı'yin, Lfılı•I i apartı ıııan
ıı ıı rıı ara :~:l ~ ıı ri ye, :-; ıı rııos ııı .ı rı ive 
Tasdr sokak numara 13 ll>rahi;n, 
Bt,şiktmı Şonlikılede nıııııara. 3 Faruk 
l·'<'lııni Boy ve Hanımlar 

Birer hikaye kitabı alacaklar. 

\, ılııı S:uı'atlcr ınektPlıi talelı ·,.in
den l.)ti )1. Şiııa:">i, \'orlıı ti ıııcı fırk a. 

(,o, arnıı .Jllldilri Hiza llo~ o,.:-lu .Melııııet 
Hrıştıı, lltirıııi~ lstagİ~ ııııtla h,ı\,kal 
Ya,:ır l.fuıdi \ a ıtasilo )lt•hınot, An-
J,ar:ı l>i' anı ııııılıa::;ebat ıı~lincU ~rııp 
ııııır:ıl-ılıi liı--an Bey ogıu Rıch an, 
~.aıı~lıklı Olrnıııa ynrdııııda Alııııot 
!\ıııı, ~fcııeıııeıı Y:ırid:ıl kalenıiııde 

Kı•ıııal, .\ıık:ır:t Bal:ıhaıı ıııalı:ılle"iııde 

IhlJ:ıglı:ıııe sok.ıgıııda 3 NC1cııırltiıı , 

~alilıli Siın-;ar ı\lıırıet Bı•r oğlu l\Pırıal, 
Ad:ırıa )lcktııl.J Lıleıııiııdo Alııııot 
~ıtt-ı lhıy, l·.~ki:: 'lıir l.;t.rı.;h on <'.uldı·si 

l>ııkfur llısaıı Bı•y oglıı :-.dÇıık, Ankara 
Otp. 1 .. ırıııda Kııle :i:t:ıti l .. lrşısıııd:ı 15 
M ıı;t111 ıııcr. :)·ili itli Nnnııkkcrnıal llkırıek-
lulıi l.dclır<;iıııll.'n j[j~ \lııııct , \rıknra 
lsıııı tp.ış L ıırahallc"i l"lucak ı:ıokak 
ıııım.\r.L 4 Lclilıı•, \nJ,,ır:ı lla\,iınh l'lİ 
~!illi:<:> ııı:ıtl :ıasııufa ıııt rıttip :--ııkrıl 

Efeıııli ı g-lıı ~J rız.ıffcr, B: !ık• ::ıir :-ip. hi 
l:ır.ı;ıtlı.ıııc;,ıııclı• .\l:ılıir Bı•) \O 11.ııııııı
I :ı r 

Birer ad e l muhlır.l def teri 
alacaklar: 

.\ıl.ıır.l Hl';ıatlıey ııralr.rllı•si 111 S•J

k.ık ııııııı:ır:t l~ .\lı;ııet. ,\ ııl,ar.ı ~ ı•r ı ~o
lıir, (:'ili~t 111 ı; ık:ı.;ııııh ı rıın.ır ı ıi ı ır-

h:ııı. Zoııı!tıld:ık z;il'ı·:ıı h ,. ııı g:ız. "' ıd:ı 
,\\ r:ıııı !la\ ıııı. ll ·ıııin ,Jları ı.aıt!ilrt·ıı 
ııııııı.ır:ı. Hlli Kt rim, fıarıı :ı.ııal,.ı lıH·-;i 
t:ılıolıe .. iıı·loıı ~ı.: .\ı:J ııaıı, \ orln T.Lpu 
:ılı.ılı rıi oglu • urcttiıı, :'ult.uı. lı ıı 't 
1\,ıpı.ıg.ı ı l l'I Prl i f:ııl,,lk ııuuı. r' ;) 
11ır:ılıtııı, hon\ a Kiirk ·ııog-lıı 111. 1 :ı ll'
:<İııdı• ııırın:ıra 1:?.l .Mı•ı ıt, \t: o ıl- r,ı-

lıis:ır l.ıııird:ı!.!ı ı:rz:ın "'ıİL Bı•\ 11.ı 
l'aki:t.••. Kr~.ı ı 'l..ıf Pr 1111 it lıi ı., '1İ 11·1 

:-ırııl t.ılı•lıP~İıııleıt ~~tl A' ı:uıı g,.~ ve 
llaıııııılar. 

(Arkası nr t 
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Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cum:.trtesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuı ... • 

a ı 

Avrupada, Yunanistan da dahll olduğu halde her millet 932 ollmpiy~oma iştirak ediyor. Bütün 
s;:orcula:- şimdi Amerika yolundadır. Fransız, Alman ve lngtllz sporcuları da birkaç gün evvel 
Amerlkaya hareket ettiler. Ollmpiyatlar malam olduğu Uzere Amerikanın Los Angeles şehrinde 
yapılacaktt:•. Du münasebetle birkaç gUn evvel lngiHerede ingillz ve Alman kUrekçilerl arasmda 
çok heyecanh bir kayık yarışı terllp edlldl. Tecrübe mahiyetinde olan bu yar.şta Alma:1ya ifa 
lnglltcre sporculuğunu olimpiyatta temsil edecek olan sporcular girmişlerdir. MUsabakaiar çok 
heyecanh olmuş ve blnlcrce ki~i seyretmiştir. RE' simde bu heyecan ve alakayı noktası noktasına 
göreblllyoruz. 

~--

At Koşulçırı --·-
Bu Sene Yarışlar Daha 

Alakalı Olacak 
- --·--At yarışları, lstanbulda, diğer bu sene yarışlara iştirak etmek 

,ehirlerimizden geç başlıyor. Fa- isteyen at meraklıları şimdid~n 
kat cırnda kalan zaman zarfında müracaat etmeye başlamışlardır 

binicilik tezahiirlerine şahit olma- ve adetleri geçen senekinden 
dık diyemeyiz. ~i · ahi Ocağında daha fazladır. Islah Encümeni bu 
yapılan konkurlar birçok seyirci- seneki yar.şiara daha fazla 
lerin alakalarını celbetmişti. Şim· seyirci gelme~ini temin için ciddi 
di de at yarışlan başlamak iize- mesai sarfetmcktedir. 
cedir. ltiraf edelim ki, bizde yarış-

Bu senenin ilk koşulurııu bu 
ıym son cumasında seı recleceğiz. 
'{ani 29 temnııızclan itibaren s.ra 

ile beş cuma V elcfenditie her 
a ene olduğu gibi heyecanlı at 
) arışlara yap:l..,.caktır. Bu :....:ııeı i 
)arışl<ır 1çin tertip edi!en progr~m 
c.liğer senelcre nisretlc <la.ha 
:zengin \'e dolgundur. 

29 Temmuzda ilk yarış dış 

koşusilc l.aşlıyacaklır. (fo kcşu

ııun birincisine 150, ikincisine de 
55 lira ıniikafal vcrileccktir.İl,ınci 
lcoşuya iiç yaşından yukan İııgiiiz 
et ve lusraldarı girecek, bi
rinciye 2.!5, ikinciye 55, uçun
citye de 20 lira verilı.!ceklir. 

Üçüncli koşu dört ve daha yu
karı yaştaki yerii ve Arap atları 

arasında yapılacc.ktır. Dördüncü 
koşu halis kan İngiliz Türk kıs
rakları arasında yapıl.1cak, be
ıinci bir koşuya ela sadece 
dört ve daha yulıarı yaştaki 
yerli ve Arap atları glrecelctir. 

Bu suretle koşular beş hafta 
devam edecektir. Eldl.ki pt"ogrrıın
dan anlaşıldığına göre bu seneki 
yarışların en hararetlileri 26 
a'rustosa tesadüf eden beşinci 
haftada yapılacaktır. 

lar h ·nüz umumun malı ola· 
mamıştır. Milıi sporumuz olan 
atç.lık bize s:mradan gelen 
ecnebi sporlarına ımzaran çok 
dal.ıa az aifika topluyor. 

Halle, her nedense at y~ırışla
rmı liiks olarak tela: ki ediyor. 

ı lbı:ki at yclrışlar .nın verdiği 

t .ı heyce m hiç şiiphe etmiye
uıı.ki fu~bolc!e l lrnt l\at fazladır. 
İşle bıı cih1.. ti naznrı dikkate 
alan yarı~ ve ıslalı encümeni 
hali .. n df!l.asını çoğaltacak tecl
hiı lcri dır ak ve tatbik etmek 
kar.ır nr· a ır. Bu senclci ynrışlar
d.i b.ıhsi müşterek meselesinin 
i e dnha r:ıuntaz:ım cereyan ec1e
ccgini şit.1JiJe·ı haber \'erebiliriz. 
AJ , m yc.r şiara kaydettir· 
ı e istife 1lerin mua .. elcsi 
füıytar J\iıüdliı İligiinde ) apılı.ıak· 
ta dır. Mi.ime ıatlar salı günleri 
l:abui ediliyor. Şunu da kaydede
lim ki nt yef ştircnlerin miktarı 

seneden seneye artmaktadır. 

Bes;ktas lzmirde 
' . 

Altın rJu Sp ... r !culiibünün 

• 
lstanbul Sporun 
Vapur 
Tenezzühü 

Bu sene bizim mıntalcanın 
futbol şampiyoııluğunu kazanan 
" lstanbulspor " klübii 21 tem
muz perşembe akşamı güzel bir 
vapur tcııezzi.ihii tertip etmiştir. 

Tenezzühe hususi bir vapur tah
sis edilmiştir. V ~ pur saat altıda 

köprüden hareket edecek ve mu
ayyen iskelelere uğradıktan sonra 
tekrar köpriiye gelecek ve bu
radan Adalara gidecektir. Te
nezzüh sabahın altısına kadar 
devam edecektir. Vapurda bir 
cazbant ve büfe vardı~ 

Bilhassa tenezzühtin mehtaplı 
bir v.eceve tesadüf etmesi tenez-o • 

zühiin gi.izcl olacağım göster
mektedir. Teııezı.ühe klüp men

supları ve da\•ctlileri iştirak ede

cektir. 

Genç fstanbulspor bu 
ziihü tertip etmek suretile 
l ı lüplerimize tekaddüm 
oluyor. 

teııez

diğer 
etmiş 

r 
Ga:ıetcmf.,. ,ın-df'n ~onr:ı perşembe ve cumar• 

tul günleri olmak Ü:ı:crc haftada iki apor uyfuı 
ne~redecclttlr. 

Perşt•mbc gü.ıkU spo• &ayfıunnda dünya ıpo· 
hnreketlHini, memleket spor hadiıelerlni 
okuyacakunı~. 

Cumartui sayfasında Cuma günkü maçlann 
tafsilatını bulacaksınız. 

• 
n a - stanbu a l -

1 

R ıntaka • • 
eısı a~

0

biyetten a sed·yor 

l 
Yarın Ankara - İstanbul mu - ' 

telitleri bir daha çarpışacaklar. 
Neticenin İstanbul muhteliti il"· 
hinde çıkacağmn d<ıir burJth 
şimdiden kat'i bir kanaat vard r. 
Fnkat futbolde lrnt'iyetle bir şey 
iddia etmek herhalde çek 
yanlıştır. Buna rağmen bazı 

sporcular bu sefer Ankara muh· 
telitinin behemehal büyilk farkJa 
yenileceği hakkında bahislere 
Jı"irmişlerdir. 

Ankara- İstanbul Muhtelitlcı·i 
bir ay evvel kongre kupası mi.i
nasebetile Ankarada karşılaşm ış· 

tır. O maçta İstanbul Muhteliti 
Ankara Muhtelitini yenememişti. 

Vakıa maç Ankarada oynandı. 
Fak at hakemin çok dürüst \·e 
bitaraf olduğu herkes tarafındnn 
tasdik edilen o maçta İstanbul 
oyuncuları aleyhinde yalnız bir 
saha farlcı vardı. 

Maamafih o saha farkı da 
İstanbullular için pek büyük de
ğildi. Çünki lstanbul oyuncuları 
Taksim sahasında oynamıya ahşık 
olduklarından Ankaradalci toprak 
sahaya pek yabancılık hissetme

diler . 
Saha farkını Ankarada pek fazla 

hissetrniyen lstanballulara mukabil 

buraya gelecek olan Ankara 

Muhteliti Fener bahçe sahasında 
hayli müşkülat çekecektir. ÇUn
ki Fener sahası çayırlıktır. 

Aynca Ankara muhtelinde Mu
hafızgÜ<::Ü oyuncularının da yer 
almamaları Ankara muhtelitini 
epey zayı flatacaktır. 

Muhafızgücü oyuncularının 

Ankara muhtelitine girmemele
rinin esbabı futbol mevsımının 
çok ilerlemiş ve sıcakların fut
bol oynanamıyacak kadar bastır
mış olmasıdır. 

Netice . itibarile, en kuvvetli 
elemanları olan MuhafızgUçlil

lerde::ı mahrum olarak alışmadığı 
bir saha üzerine çıkacak olan 
Ankara muhteliti İstanbul kar
şısında çok müşkilata maruz 
kalacaktır zannındayız. 

Bu münasebe~lc İstanbul mm
takası reisi Orhan Beye müra
caat ederek maç hakkında fik
rini sorduk. Orhnn B. bize şu 
malumatı verdi : 

Ankara - İstanbul muhteliti 

f,.tıınbul t:ılıımının kıı:ı:ıınııcıığını oÖJil;ycıı 
ka Mınta Reisi Orhan Bey 

yarın Kadıköy ~ahasındn oync.
nacakhr. 

- Fener, Galatasaray oyun
culara da tabiatile iıtirak ede
cektir. Düşündüğiimüz takım, 
daha kat'i ıeklini almamışsa da, 
Avni, kaleci; Buı·han ve HUs-
nll bek; Cevat, fikret, 
Nihat haf; Leblebi Mehmet, 
SalAhattin, Zeki, Hakkı, Rebii 
muhacim olacaktır. Hatta Alaet· 
tin de mevzubahistır. 

Ankarada bundan evvel yap
tığımız maçta binnisbe zayaf tn-
lnmımızla berabere kaldık. Teş
kil edeceğimiz yeni takımın her
halde üç, dört sayı farkı ile ka
zanması lbımdır. 

O giln mıntaka birincilerinin 
mükafatları dağıtılacağı gibi, de
rece tayini için Vefa - Kumkapı 
ve Beykoz takımları da karşıla
şacak, Kumkapı piramit takımı 
bazı hareketler yapacaktıı.,, 

Fransada 
Bisiklet 
Yarışz 

Paris, 12 ( A. A. ) - Fransa 
etrafında bisikletle devir müsa
bakasının 208 kilometrelik dör
dUncü merhalesi olan Bord - Po 
merhalesi için hareket emri dün 
sabah saat 5 de Bardo'da veril
miştir. Müsabakaya 78 kişi g~r
miştir. 

Birinci, 6 saat 23 dakika 20 
saniyede Belçikalı Rons; ikinci 

4 boy nolcsaniyle Le Drog; üçün

cü, Bonduel; dördüncü, Lediik 
(6 saat, 24 dakika, 29 saniye.) 

Dürdüncü merhalede Leduk 
umumi tasnifte birinciliği muha
faza etmektedir. 

YUzmel< 
Nevyork, 12 ( A. A. )- Pen

syk2n"{.'1i Mis Margaret Hoffman 
, de Serenton, kulaç atarak yüz
/ mek suretile 200 yarda mesafeyi 

2 dakika 4/5 saniyede katederek 
yeni hir cihan rekoru tesis et

miştir. 

Olimpiyatlarda 
Bremershafen, 12 ( A./J. ) -

Los Angeles olimpiyatlarına işti
rak edecek olan Almanya, Le
tonya ve Çekoslovakya şampi
yonları, Amerikaya müteveccihen 

Bize verilen malumata göre 

teşc blısü ile Bcşiklaş lrnlübüniin 
22,23,24 temmuzda iiç m.ıç yap~ 
mak i.izerc İzınire gitmesi karar
laştırılmıştır. Beşiktaş kuvvetli 
bir k:.Jro ile gidccclctir. Geçen seneki yar.;Hartıc:n heyecanlı bir intiba • Eurpa vapuruna biuınişlerdir. 
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"Son Posta,, Ho!ivutta hususi muhabiri 

"C: p ' l1af'.ada iki defa 11inema ~on cs,a,, 

artistlerin 
f Bu gayfalarda dünyanın 

uyı ası yapar. 

en yen i ıinema haberleri 

ve sinema alemindeki aanat S 1 NE VI A b ılıınan ye~an~ Türk gaz.-tesi:ii·. Ho. 

livut muhabirimiz, her hafta hize mektut> 

gönderir ve li;nema aleminin içyüzün 1 
hayatı 

cereyanlarından bahsedilir. 

1---~~--~--~------------------

Alman Ve Bir aıısız 

P 
. · emaları ( 13 numarala ekspres) isimli yeni bir filim göstermiye başlamışlardır. 

Bu hafta arıs sın · · · ı·d· F'J" d b l lü . . . k d ldız Şarlot Suza ismınde hır Fransıı güze l ır. ı ım e aş ıca ro oymyan 
Bu fılmı çevıren a ınk yı. . d b'r Alman gencidir. Şayanı dikkattir ki bu iki artistin ikisi de sine-

k k . Haynz Kone e ısının e ı k k d d b. ff k er e ıse .. l I ki b . her ilk filimlerinde göz amaştıraca ere~e e ır muva a iyet 
maya yeni çıkıyorlar. Boy e 0 ma .~ ll~~a oktasından Fransız sahne yıldızları arasında büyük bir şöhret 

·ihraz etmişlerdir. Esasen Şarlot. guze 
1 c~~ intikal etmiştir. 

kazanmıştır. Şimdi bu şöhret sınemaya 

Komik Şarlo Hanımahla! 
Lupe Vele~e Arkadaşları 

yeni Bir isim Taktılar 

Holivut yıldızlan arasında • 

gfııel!ığ ine, bilhassa sesinin ca-

z:besine mağrur olan meşh.u~ 
Lupe Velez stlidyodak; işlerını 
bitirmiş, doğru Filorida civarı~
dalci Miyami piitjiar.na gitmişlır. 
Lupe V <:!ez her. ncrlens"! küçük 

He-le sol.akta çocukları sever. 
toz toprak aras nda cynayan ı.s· 

tii başı kirlenmiş çocuklara ba
yılır. Lupe V el ez geçenlerde 

H olivut civar•nda dolnşırken te
sadiif güzel yıld zı küçüciik bir 

zenci çocuğile karşıl~ştırm~şfiv, 

Giizel Velez bu siyah yavnıyu 

çok se\ n iş 'e hemen anııcsiııe 
miiracaat edt·rek bu siyah toru 
kendisine fiatı.ıas_nı rica etmiştir. 

Kadın bu işe ko:,.y!dd.1 razı 

olmuş \·e Lupe de rara:ar s:-ıya
rak çocuğu s:ü;n alnıı!jhr. Şin~di 
kiiçük zenci çok memnundur ve 

yeni hanımmnı eteğinin dibinden 
ayrıimarl'nk:adır. 

Lupe bu çocıı~a {Siyah Ya~ 
kut) i--mini ver ı işt;r. Her gittiği 

ycı·c onu da beraber götürme!~
tedir. Bu sebeple onun stüdyo 

arkada'l'!arı kendisine (Hanımabla) 
is.niııi koymuşlardır. 

----
Turnayı Tam Gözünün 

Üstünden Vurdu 

Meşhur komik Şarlonun . b~~~ 
ve kendi hesabına çevırdıgı 

zat 'ld'w. 
Şehir ışı:darı filmi ilk g-öslerı ıg' 

.. d bugüne kadar Şarloya 
gun en .. l ı· 

sekiz milyon Tur c ırası 
taınam .. 
hasılat temin etmıştır. 

Bu para Şarloaun limit etti-
. d tamam üç defa fazladır. 

Oın en 
"'ç·· ki filim işierile meşgul olan 

un b fT miitehassıslar, Şarlonun u ı ım-
den ancak iki milyon lira kaza

w nı tahmin ediyorlardı. Şarlo 
nacagı 

d·g-1 sekiz milyon liranın 
kazan • 
bir ınilyon lirasını vergi ve sair 

fi ra mukabil başkalarma 
1uasra a . 

. ..,. ke-ıdi5!ne yedi mılyon 
vermış ·~ 

lira kalmıştır. 

Bu vaziyet kar~ısın.da Şarlo 
- bu"tün 

b d Sonra ya,rncagı un an 
.
1
. 1 .· I·endi hesabına çevirmi

fı ım etı ' 
bu suretle bol bol par;l 

ye ve .. 

ı mıv"' karar vermıştır. ·azan ı .. 
' Şunu da haber verelim ki 

Şarlo kazaı:dığı bu paranıu ya-

m lvon lirasını da eski ka
rım 

tazminat olarak vermiştir. 
rısına ----

Villi.nin Yeni Filmi 
Renate Mililer ile Villi Friç 

Ufa şirketi hesabına Mısırda 
ismHe bir 

Amerlkahlar Kızmışlar 
Almanyada ecnebi filimleri 

hakkında yeni bir kanun neşre
dilmiştir. Bu kanun mucibince 
hariçten Almanyaya ithal edile
cek filimlerdeu mühim miktarda 
vergi alınacaktır. Bu vaziyet 
Almanya ile filim alış verişi 
yapan ecnebi filim kumpanyala
rını, bilhassa Amerikahları fena 
halde kızdırmıştır. 

anlatı .. 

amon 
yatı d 

N'ovarronu -Ha-
n a l Sa ~fa r 

cı 

Güzel Çocu!{ Sefa et en Nasıl I/ urtu u? 
Ramon Navarroo Hlivucl n 

yalmz en güzel delikan'ısı değil, 
ayni zamancta en bere! etli vıldı

zıd•r. imzaladığı zengin ~uka
veieler ona sıksık yeni filimler 
çe\.·İrnıek fo·.satmı vermiştir. 

Bu lspanyol çocuğu Amcri
kaya ille ayak bastığı zaman 
kendisine kimse ehemmiyet ver
memiş, boynu bükük bir me-
nekşe gibi k{:narda kalmıştı. 
Ramon bu yaziyet karşısında 
hayatını güzel ve yanık sesile 
kazanmak emeline düştü, ka!.
veleri, barları ve kütüphaneleri 
g i.inlerce dolaştı. 

Geceleri sabahlara kadar sar
hoşlara sevda şarkıları söylemek 
surelile ekmek parası kazanmıya 

uğraşlı. Fakat bu sefalet çok 
aürnıedi. Onun hareketleri, ağ· 

layışları, kendisinde büyüle bir 
istidat definesi saklı olduğunu 

anlatıyordu. 

Açıkgöz sinema direktörleri 
bu düzgün yüzlü ve billur sesli 
İspanyol çocuğunun maharetlerini 
çabucak keşfettiler. Ramon artık 
sefaletten, sürünmekten kurtul -
muşlu. 

Novarro bundan senelerce ev· 
vel ilk filmini çevirdiği zaman 
iİk sahneyi müteakip bayılmıştı. 
Kendisini ayılttıkları zaman rejisör 
şöyle bağırmıştı: 

- Çocuk, ıen hiç dayak 

yedin mi? 
Zeki çocuk o baygınlık hale

cımları arasında bin müşkülatla 
araladığı gözlerini süzerek fU 
cevabı vermişti: 

- Sefalet c'ayaktan daha 
fena! 

İtte şu kısa cevaptan da an
laşılacağı ilzere günlerce çektiği 
ıefalet zavalh lspanyol yavrusu
nun canma tak etmişti. 

Ramon Novarro o ründen 

bugüne kadar gerek sesi~ ve 
gerek ... ~s<:İz birçok fi iı ,ıcr 
çevi, di. Her filmi ç g nca bcğe· 
nilen ve a!kı:;;.anan bu iiz ı de·· 
likanlı şimdi bile yeni filimler 
çcvitmek!c nıeşguldi.!r. Geçenier
dc ikmal ettigi ( Racanın oğiu ) 
isimii filıniııde Ramon cidden 
muvaffo!< olmuştur. 

Bu filimde Ler?disinc arkadaş~ık 
yapan güzel yıldız Maç Evans 
da büyiik bir takdir kazanmıştır. 
Güzel delilrnn11•11n yeni filmi şim
di Paris sinemalarında ilk defa 
oiarak gösterilmel .. te ve çok be
ğ~nilmektecliı-. Size hurada tak
dim ettiğimiz resim Ramonun bu 
yeni filminden en heyecanlı bir 
sahnedir. 

Haftada 7 500 Liral 
Meşhur güzel 

Konşila Moııtenegro 

yıld zlardan 

Holivutta 

yeni filmini bitirmiş ,,.e mensup 

olduğu kumpanyadan bir izin 
alarak ingiltereye gelmiştir. İn· 
gilterede bir filim kumpanyası 

Konşitayı derhal haftada 1000 
İngiliz lirası, yani 7500 Türk lirası 
mukabilinde angaje etmiştir. 

Konşita şimdi İrana gidecek 

ve orada KerbelA faciasını tem
eli edecektir. 

Norma ·mn Çorapları 
Size bir haber vereceğiz. Ba

kalım inanacak mısınız. Güzel 

yıldız Norma Şerer ipek çorap 

meraklısıdır. Hayatında en çok 

para sarf ettiği şey ipek çorap
lardır. Bir Amerilca gazetesi, 
Normanın geçen bir sene zarfında 
tamam 785 tane ipek çorap 

aldığını haber vermektedir. Biz 
bu habere hayret ettik. Acaba 
ıiz ne dersiniz? 

Maamaf~h Lupe bu yeni isme 
hiç itiraz etmemiş, bilakis mem
nun olduğunu söylemiştir. 

(Kahirede bir mevsim) 

filim çevirecektir. Maç Evans ve Ramon Novilrro Racanm OOlu filminde 

'ı ., 



(SON POSTA) da H t b~I anım egze utun (SON POTA) kadınlan ve genç kıdarı 
~ençlcrln kalp ve ıışk işlerinde en ı:ımlmt dert 
ortağıdır. Ailen ize, dostlarınıza ııöyliyemediğlnlz 

aşk dertlerini:ı:i Ha nırr.teyıeyc ya:ı:ınız. Hanım

teyze ya her günkU ıiitunda veya huıust mek
tupla cevap verir. Hanımteyzenln fikirler!, birçok 
gençleri büyük müşkü!'.,rden kurt:ırıyor. 

K AD 1 N 
alakadar eden mevzulara het' şeyden fa:ı:Lı 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden ıonra haftada bir defa Kadın say· 
famı:ı: olacak ve bu eayfada şunlar bulunacaktır 

Güzellik meseleleri, son modalar, çocuğ'u· 
nuzun tcrbiye!Iİ, evini:ı:in ıüzelllği, ev iıleri, 
el işleri ve ıaire ... Dc·1 ' - ·-·-· /.-'-""' ·'~ · -~ " y,... .. ·· -

Ev Kadını 
lVeler 
Bilmelidir? 

Macunla dişlerinizi ovarken 
fırçayı ıslatmaymız. Fırçanın üs· 
tüne biraz macun koyunuz. Ev· 
vela o şekilde ovunuz, fırçayı 

sonra ıslatmız. Dişleriniz bu su• 
retle daha iyi temizlenir. 

* Yaz gUnleri ayakkaplarınızı ku• 
ru yere koymaymız. Çok hafif 
bir rutubet iskarpinlerinizin daima 
yumşak kalmasını temin eder. 
Fakat rütubet fazla olursa ayak
kaplarımz bozulur. 

* Camların üstündeki kirleri 
çıkarmak ve temizlemek çok güç
tür. Fakat camları sodalı su ile 
silerseniz hiç güçlük çekmezsisiz. 

* P,1utfakta 
Bizim memlekette tavşan çok 

bol ve ucuz olduğu halde isti· 
fade etmiyoruz. Eğer şaraplı 
tavşan yemeğine bir defa alışır· 

sa uz, bir daha vazgeçemezsiniz. 
Bakınız tarif edelim: 

Tavşanı temizledikten sonra 
yüreğini ve ciğerini bir tarafa sa
klayınız. Sonra sirkeli su ile yıka· 
yınız. Biraz tereyağının içine soğan, 
tcfne yaprağı, kekik, kara biber, 
maydanoz ve tuz koyarak ateşte 
kızartınız. Sonra ciğer ve yüreği 
kıyarak beyaz şarak içinde ve 
biraz tere yağı ile kavurunuz. 
Daha sonra yarım saat kadar 
kaynabnız. Göreceksiniz ki çok 
lezzetli bir yemek olacak. 

lf 
Size şimdi de limonlu pastayı 

tarif edelim: 
250 dirhem şeker, 60 dirhem 

tereyağı, bir limonun rendelenmiı 
kabukları, bir bucuk limonun 
ıuyu, üç yumurta. İşte bunları 
hep bir arada karıştırımz. 

Sonra tencerenin içine koya· 
rak katılaşmcıya kadar kaynatı
nız. Son dakikada içine birkc.:ç 
tane badem atınız ve der~ al 
kalıplara dökünüz. Bu suretle 
çok lezzetli bir pasta elde ede
ceksiniz. 

Size bir de pirinç tathsı ta· 
rif edelim: 

Elli dirhem şeker, bir okka 
süt, bir parçacık vanelya, ya
rım limon kabuğu bunları hep 
bir arada tencereye koyup hızlı 
ateşte kaynatıınz. Süt kabara
cağı zaman dört yumurtanın 
sarısını ıçıne 3tıp karıştırıııız. 
Sonra yumurtaların beyazını da 
koyup biraz daha kaynatmız ve 
miiteakıben kalıplara dökünüz. 

Kır Eğlencelerine 
Gittiğiniz Zanıan 

Kır gezintilerine gittiğiniz za
man mümkün olduğu kadar sade 
giyininiz. Kalın, sıkı ve dar el
biseler giymeyiniz .. 

Gezintiden döndükten sonra 
ayaklarınızı tuzlu veya sodalı su 
ile yıkayınız. 

Akşam mümkün olduğu kadar 
hafif yeyiniz. Diğer zamanlarda 
alel~de yediğinizden daha az 
yeyınız. 

Kıra giderken çantanıza bir 
sUnger ve biraz da kolonya koy
mayı onutır..ayınız. Arada sırada 
ellerinize ve yüzünüze kolonya 
ıürerek serinliyebilirsiniz. 

r 
Gezintiye giderken yanınıza 

·-· "\ almayınız, rahatsız ve 

ıl:Jegaz Ve Siyah 
Renkler 

Y ap1lan bir hesaba göre bu 
ıene Avrupada en ziyade beyaz 

ve siyah renkli kumaşlar sarfe· 
dilmiştir. Başka renkli emprime-

ler bu yaz o kadar tercih edilme· 
miştir. Bu sebeple moda kralları 

bu yaza (beyaz ve siyah mevsimi) 
ismini vermişlerdir. .Burada gör· 

Yazlık Şapka 
Modaları 

Y u. mevsimi henüz bitmedi. 
Daha önümüzde üç ay var. Bu 
müddet, henüz yazlık şapka al
mıyanlar için bir hayli zaman 
demektir. Burada gördüğünüz 

şapka resmi geçen haftanın mo
dellerindendir. Yani yepyeni bir 
model. Bu sene yazlık şapkalar 
ek!Seriyetle böyle kenarsızdır. 

Kenarlı şapkalar bu yaz daha az 
tercih edilmiştir. 

bizar olursunuz. 

lf 
Kır geıintisinde çocukların 

azami derecedl! istifadesini temin 
için şu kaidelere riayet ediniz. 

Gece iyi uyku. Basit ve sade 
yemek. Gundüz öğle zamanı 
ağaç altında kısa bir uyku veya 
istirahat. 

Çocuğu deniz kenarına götür
diiğiinliz zaman yerneğinide b~ra· 
ber alınız. Tekrar eva dönüp 

Giyileni Yakıştırmak Çok!Bu 
zengin M~him Meseledir !: 

Asırda 

Kadını 

Demektir? 
için süslü püslü, 
ağır ve çok pa· 
hah elbise yap
tırmak hiçbir fey 
değildir. Fakat 
iyi giy i n m o k, 
d aha doğrusu 

yakıştırmak çok 
mühim bir mese
ledir. Bizde bir 
darbımesel var· 
dır. D e r l er ki: 
"Her kadm sak1z 
çiğner a m m a, 
Fatma Hanım 
gibi çatlatamaz.,, 

işte yakıtıklı 
giyinmek, daha 
doğrusu giydiği
ni yakıştırmak ta 
buna benzer. Öy
le kadmlar gö
rürüz ki iizerle· 
rindeki elbiseler 
çok kıymetlidir. 
En meşhur ter· 

zilerin elinden 
çıkmııtır. Fakat 

Adeta UstUnden 
düşmektedir. 

Bazı kadınlar 

da vardır ki en 
basit elbiselerle bile çok ıak g8-
rüntirler. lşte kadm için en mil· 

him mesele yakıştırmaktır. Ya· 

kıştırmasmı bilmiyenler paralannı 

sokaia atmıı demektir. 

düğünllz resim çok tık bir yazlık 
elbise modelidir ve terziden he
nüz çıkmıştır. Bu elbisenin rop 

Kadınlık 
Vecizeleri 

Her güzel kadın zengin de
mektir. Fakat güzelllğinin kıyme· 
tini bilmek şartile. 

* Erkekleşen kadın, ihtiyarlıyan 
erkek gibidir. 

* Bugünkü kadın, gözlerinden, 
dudağından ve dişlerinden belli 
olur. 

lf 
Eskiden denizi kadına benze-

tirlerdi. Şimdi de kadını denize 
benzetiyorlar. 

lf 
Dünkü kadın köşede oturu· 

yordu. Bugünkli kadın mütema
diyen koşuyor. Bakalım ne zaman 
yorulacak! 

* Kadını anlamak istiyen, onun 
kalbini yoklamalıdır. Fakat dün· 
ya da en güç şey de kadın kal
bine bakmaktır. 

* Bir Fransız şairi diyor ki : 
1nsan herşeyi anlamıya muktedir· 
dir. Fakat kadınlar bu kaidenin 
haricinde kalmıştlr. 
c:::==:=.:====================~:::a:::ı 
çocuğu yormaktan kurtarmış 

olursunuz. 
Çocuk denize girmek istemi· 

yorsa zorla sokmayınız. f sterse 
öğle zamanı yemekten evvel yal~ 
nız birkaç dakil,a için denize 
girmesine müsaade ediniz. 

Bu milnasebetle size meşhur 
sinema yıldızlarmdan Svana Van· 
danın şık bir resmini takdim 
ediyoruz. Bu güzel yıldız giydi
ğini yakııhrmak hususunda bn
yUk bir şöhret kaıanmıştır. 

kısmı beyaz ve hafif siyahlı ku· 
maştandır. Arkasındaki pelerin 
ise tamamen siyahtır. 

Zarif Bir Yaz 
Kıyafeti 

Burada genç bir kızın şık 

kıyafetini görilyorsunuz. Ayni 

zamanda çok güzel olan bu kız 
meşhur sınema yıldızlarından 

biridir ve ismi de Betti Stokfelt
tir. Geçenlerde sinema yıldızları 

arasında yapılan bir müsabakada 
Betti şıklık ve zarafet noktala
rından birinciliği kazanmıştır. 
Şimdi birçok genç kızlar Bettiyi 
taklit ediyorlar. 

Birbirine zıt iki cereyaıı var. 

Kadınların evden dışarı çıkması· 

nı ve dışarda bir erkek gibi 

çalışmasını istemeyenler ateıı 

pUsktirüyorlar. Bunlar diyorlar ki: 

" Kadın evde oturmaya mec• 

burdur. Her genç kız ev kadını 

olarak yetişmelidir. Hele evJi 

kadınların dışarıda iş hayatına 

atılmaları hiç doğru değildir.,, 

İşte bu kanaata şiddetle hu. 

cum eden bir kadın bize bir 
mektup göndermiş, fakat her 

nedense imzasını saklamıştır. Bu 

mektubun mühim kısımlarını net· 
re diyoruz: 

" Bilmem ki erkekler kadın. 

dan ne istiyorlar? Eski devir

lerde kadınları evden çıkmanııya 

mahkum etmişlerdi. 

Fakat o kara ve karanlık 
günler arbk uzaktadır. Bir daha 

yaklaşmasına da imkan kalmamıı· 

hr. Bugün bUtün mevcudiyetine 

ve haklarına sahip olan kadın, 

bittabi ailenin 1aadeti için lazım 

olan kaidelere riayet etmek şar
tile, istediği gibi hareket edebi

lir. Buna kimsenin itiraz etmiye 

hakkı yoktur. 

BuiUnkU kadının dışarda ça• 
lıımasına itiraı edenler, bilhassa 
bazı hodbin erkekler kadını es

kisi gibi hizmetçi gözile görü
yorlar. 

Kadın artık hizmetçi ve ço
cuk dadısı olmaktan kurtulmuş

tur. Çocuğunu, ciğerpare8İni ye• 

tiştirmiye, ona bakmıya mecbur 

olmakla beraber, kadın yalnız 

çocuk dadısı telAkki edilmemeli
dir. 

BugünkU kadın, tıpkı bir er

kek gibi hayatım kazanmak hak

kına malik olmuştur. Bu hakkın 

çUrük itirazlarla sarsılacağını 

zannedenler hafif düşünceli bazı 

kimselerdir ki, bunların sözO 

hiçbir vakit dinlenmiyecektir. 

Ev kadını, aile kadım demek, 

hizmetçi demek değildir. Kadın 

cemiyet hayatındaki mukaddes 

köşesini daima hararetle müdafaa 

edecektir. 

Artık cariyelik devri geç

miştir. Bugünkli kadın aile ka

dınıdır. Fakat odalık değildir." 

Bu ateşli kadına birçok nok· 

talarda hak vermiye mecburuz. 

Filhakika kadın, cemiyete faydalı 

olmak için tufeyli olmaktan kur· 

tulmak mecburiyetindedir. 

K. L Hırnıma: 

Sorduğunuz şeyin en doğru 

cevabını terzinizden öğrebilirsiniz. 

Bu hususta sizi daha iyi tenvir 

eder ve bu suretle yanbılık yar· 
manıza imkan kalmaz. 
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Yahu, hani sen evleniyor· 

dun?. Düğününe gelmek için ha· 
rırlandık.. Hala bir haber ver· 

oıedinl. 
Vazgeçtim azizim. 

- Neye?. 

- Belediye dairesine gittim' 
'nikah işlerini yaptıracaktım.. Bir 
oda gösterdiler, kapısında: 

11 Evlenme Memurluğu., 

Y nzılı idi. 
- E sonra! 
- Sonrası işte, evlenme, di· 

ye yazmışlar, ben de söz dinle· 
dim, peki evlenmem, dedim. 

Senallsr 
- Ben ufak tefek borçlar 

için senet vermem. En a\ağı bin 
lira olmalı !.. 

- Azizim sana bin lir, ın 
• t 

vcrır ..• 
- Bin lira vernmesine lüzum 

yok, birisinden beş lira ödilnç 
aldım mı ona bin liralık bir senet 

veririm .. 
- Bu batakçı işi birşey .• 
- Hayır canım ondan da 

mütekabilen dokuz yüz doksan 
beş liralık bir senet alırım .• 

Hiç Olınazs2 
Azizim böyle acele ile ne· 

reye koşuyorsun ?. . .. 
- Bizim müdiir bey öldu de 

KUp 
Bu !ltcnkta içino 

su doldur ·ılar da, 
lıeııdoniı girıp bi
raz serfnlr ııı ne 
iyi olur.. \ ~ırıwı 

l,fıpo girdi dt ınler. 

Kı ııo lıiııdi dem.e
sinler de.. Ke .. kın 
sirke dc~iliın ki 
k(;p!lmo zararım 

ol un .. lııoz ı.oı il 
gibi tişman olc:ay
dım belki çatlar
dı .. Fakat ben ,her 
ah.şnın kOp dlbinclo 
sızmaktan iğ'no ip-
l 1{'·c döndüm. Ma
hallenin çocukları 
biJo k•ıph k oldu· 
ğuınu n1. dılar da 
arkaınd n kup ka
pakları 'ar diye 
b •mp al ) cdi
yorl r.. ·o ya
p. hın t i"m

0

l. 

H r , ltınım 
o' :ı k ·u ağ-zını 

a~ı) onl ın ağzını 

l r n lıl l yolunu 
lıilır m amma Al-

lah \°Crmcııuiş .. Bir 
çaro buldum. Y cr

d •ıı göğo klip di
zocC1ğiın, altından 

birini çcl,occğim .• 
Bir giimhtırtü ko-

parak, dun) aııın 
altı n tıı n c gclcc(\k 

ı e hon gııppt'drk 

lüı>(1 koııacııbrıın .. 
D:ı.lıa şimdid(ln 

- S na yazdığım mektuptan ne anladın?. 

\, .. Jk • . .• ;..,. 

Pazarlık 
BaLa ı lla ı, • 

bir lıisikl<'t al. -
cakh. B('r, \J('r lıir 

nıa aza). gi til"r. 
Mag:ız:uııı s,ıhilıi 

bi iki t i in <'llı 

lır& istccr. IJ 1 ı
g ın balı: ı: 

'\ irı brş 

lir \:t \<'rir ı nlı· 
rı !. 

Dedi.. 
s lıibi ı rlı .ı 
hi )ll11D.Şı1 lı. 
kn.;a ~ık tı 1. r. l l:ı-

1 O ıı n lı • i 1 • tt · 

g l.alı ıı tı .. B 

b. 1 işin r rkıı tl \ 
idi.. 

Hal Ok, <l r, b ı 

bi ikleti çok lı 

ğ ndin; al l'll, 

git, otuz Ii ı). , 

rir mi in?. di t 

sor. Olm z!» d r 

kır). vcrır in; ) in 
«olmaz d r o nt 

~ apalım r;.ır ıı. ı;t r 
clliyo alac ıın. 

Efcııdiııı, biı 

bu bisikleti alac. 

ğız, 'imdi otuz lir. 
veriyoruz, eber r:ı 

zı olmaz 1111. lıiz 

kırk lira da 'c 
receğ'iz; yiııo ra;ı:ı 

olınaısaııız çar n.ı 

ARMUT 

Hulki Bey görgüsüzlüğile ş .. h 
ret almıştı. Geçende bir zi 
yafete davetliydi.Yemeğin sonun 

1 
dn C'ofraya bir tabak armut g 
tirildi Hulki Bey armutları ka 
buwi e Ş P rd t purdata ye 
mi ye b ışladı. l fem yiyor, hem d 
ikide b'r: 

- A mut ne nefıs şeyd' 
bayıl r 1 

Di s ·yle 'yordu. 
Sof· ıda b 'mı nardan b0 ri 

yan nda' i ı'n in ına eğildi. 

Hu ki Beyi gördün mti 
dedi, l ç nıiıt v ı adam değil 
miş .. 

- N ·e? 
·- Dem·n 

şey. diye k 

- N. 
vetli bir ph•a i&tl .. 

- Ne e en an dm? 

çok lrnv 

- Geçe ı rn riyano çalı 
yo. du. On dakikada piyanonun 
tuslarından selciz tanesi kırıldı. 

Ne Çıkar 
Misafirlerimden biri susamı t 

uşağımı çağırmak ıçın zile 
bastım ... 

- Senin uşağın var mı? .. 
- Uşağım olmasın, ne çıkavi' 

Zilim varyaf.. 

Mahkemede 

cenazesine gidiyorum. 
- Pcld amma, koşmana ne 

yUr riİIU kilp kup 

kiıp dİ) o a.tmn a 
başladı. -Okuyup yazmayı iyi bllmed§ğlni .. Bir eayfnsmda yirmi dört ~ar elli) c alac \-

Süleyman Efendiyi komşusu bir 
hakaret maddesinden dava edi· 
yordu. Hakim Süleyman Efendiye 
sordu: 

tane imla yanhfı saydım. 

lliz:um var. 
- Adamcağız hayatında, her 

,On daireye geç geldiğimden 
müşteki idi. Hiç olmazsa cenaze· 

sine erken yetişeyim. 

Zavallılar 

- Niyazinin kayınvalidesi dün 
Köprüden denize düşlü 

- Zavallı kadın !.. 
- Ne ise iyi yüzme bilenler· 

den biri görüp denize ntladı, 
hurtnrdı. 

Zavallı Niyazi! .. 

Olm !. . 
Nazmi Bey oğlunı:ı bir kağıdın 

lherine çizgiler çizerken gördfi: 

Oğlum ne. ynpıyorsun ?. 
Mektup yazıyorum ba~df: 
Sen yazı· yazmasını bıhnı· 

yorsun, nasıl mektup yazarsın?. 
- işte yazdım baba, hr.m 

una yezdıın. 
- Oku bakayım .• 
- Tuhaf şey.. Mektubu ya· 

r:an okumaz; "'ana yazdım, sen 
oku! .. 

FOTOGRAF 
Gözleri iri cifi .. 
işte benim Bevgiliml.. 
Ben Mecnunum o UylA, 
lıte benim &cvgiliml 

Vücut me\'zun, bel İo<.".e., 
Düşündüm gün üz gece; 
Secde ettim görünce, 

b . ·ı· 1 işte eııım sevgı ım .•• 

Aş~ 1 knlbimde sızı; 
Hın•\ anın şirin l:ızı .. 
Dud.ıkları kırmızı .. 
işte benim ı;evgiliml ... 

lf-
Çenesi toparlacık, 
Ağzı burnu ufacık, 
Kir pı ki r. kn·ı rcıl~ .. 
işte benim s~vgil"ın!.. 

Yüzi.ınde b'r si} h ben .. 
Hayranıyım onun, ben .. 
S:ıçlar kumr l ipelden 
lşt benim sevgilim! .. 

/. H. 

- Ben Adaya bayıldım O tti.. Artık öjrcındlm. 
Olabmr ben y rmi senedir, burada~ım. 

6oy;t nf3rm i;epsi dönerken çabuk ayıhr ar. 
' 

evleneceğlnl 
duyar duymaz, kocam dUşUp 

bayıldı. 

«.ocan Neziheyi mi sevi· 
yordu?. 

Hayır, bana dilğUn için 
elb" :::ıe yaptırma ı 1 zım gcldlğl 
nkhna geldi de!.· 

-- ===-=:-:::s 
({OKU 

Numan Bey köpeğini methe
diyordu: 

- Siz bilmezsiniz, dedi, be· 
nim karabaş ne hassas bir 
köpe dir, dunya~a bir eşi 
daha yoktur.. Uç gUn evvel 
Bal ırköye gitmiş idim. Karabaş 
evde kalmıştı.. Bir aralık kap yı 
açık bulmuş, evden çıkmış ; ta 
Bakırköye kadar gelip beni bul
du. 

Dinliyenlerden biri sordu : 

Siz nerede oturursunuz? •• 
Beynzıtta f.. 
Beyazıttan Bnkırköyüne 

kadar gelip &İzi bulması gar p 
şeyi.. 

Neye garip olsun, kokum
dan tanıyor .. 

Yaşlıca bir zat yanındakinin 
kulağına iğildi : 

- Ne dersiniz.?. Acaba Nu
man B. kaç senedir yıkanmıyor 
ki kokusu Bakırköyden Beyazıda 
kadar aksediyor •• 

gız!. 

- Siz ilk defa mı mahkeme
ye geliyorsunuz? .. 

Hayır!.. 

- Ya, demek sabıkalıımız •• 
- B'r zaman mahkemeden 

hiç çıkmaz lım .• 
- Sab kai mükerrere asha· 

hından!.. 
- Ö} le değil ha~dm efendi, 

ceza mahkemesinde odacı idim. 

Olur N.u? .. 
Kr çi.ık Naciye anııesine bir 

hikaye okuyordu: 
"Odadaki büyük saat on iki· 

yı çal yordu,. 
Anne i: 
- Nasıl olur, dedi, saat on 

ikiyi beş geçe ça .:ır mı? .. 
Naciye biraz d·· ·· d'' u u u .. 
- Niye çalm m, ya beş da· 

k·ı ·ı . . 1 ı rn ı r4 ı r ... 

Yen ip Bit n 
Y ızımı t b. lını da-

madım bi hafta a bitirdi. 
K z nın c m lı "ardı ? 

- Uç t \ ukla iki koyun .. 

- Buhran geç yor, lokanta ·a artık milşt r ı :ı· ,:;: beşladı. 
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en ses eı1din
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"""' 
gır Sat! 

• 
ı aye, Hayvaıı lVlürebbisi Mahmut, Prenses Hazretlerinin 

Zevci lVAahmut Beyefend· luverdi 

lı."uharrirl lf-. 

Her Hakkı Mahfzzzdur 
-65-

Ahmet Ceialettin Paşa, ba
tındaki takma saçlarını karış· 
tırarak sordu: 

- Eyyyyy .. 

l 
Hanımefendinin maiyetine gelmez ' 
misin?) dedi ... Ben derhal işi an
ladım. Kendimi ağır satmıya 

1 başladım. 

1 - Ben, efendimizin maiyetin· 
den ayrılamam. Hem ayrılsam da 
efendimiz beni bırakmaz. AtJan 
bana alışıktır, benim gibi onlara 
kimse bakamaz. 

avucunun ıçıne aldı. iğreti saç· 
larını birkaç defa parmaklarile 
tar.ıdı. Ve sonra söze başladı: 

- Va!l<:hi Mahmut.. Bu, her
kese n:ısip olur şey değil.. Eğer 
gözünü açar, kendini dirhem dir
hem satarsaaan, bu işte knzanır

sm ... Yok, eğer birdenbire ken· ı 

Temmz 14 

Vergi Borcu Nasıl Ödenir? 

azanç 
' -

zene e .r 
------------~·--------------

vergi 'Borcunuzun Zamanını Ve ik-
tarını Şu Satırlarda Öğreneceksiniz 

( Baş tarafı J inci sayfada ) 
Safi kazançları (5000) liraya 

kada!' olanlardan yüzde ( 12), 
(5001) liradan (10,000) liraya ka· 
dar olanlardan yüzde ( 15), 
(I0,001) liradan (20) bin liraya 

kadar olanlardan yUzde 20, (20,001) 
l.:adan 50 bin liraya kadar olan
kırdan yüzde 25; (50,001) liradan 
f ızlası için de yüzde 30 vergi ve· 
rirkr. 

İkincisi, gayrisafi kazançları 

üzerinden hesap edilir. (20) liraya 
kadar ücret ve maaşı olanlar bu 
vergiden muaftır. Bu muafiyet te 
kazanç ve iktısadi buhran ver
gisi çıktıktan sonra hesap edilir. 
Evlerde çalışan hizmetçi \'e aşçı· 
lar da muvazene ve iktısadi buh· 

ranvergisi vermekle mlikelleftirler. 

- Haremağası yanıma geldi. ı Dedim. Ağa ısrar etti. Alaca
ğım parayı i.iç misline çıkardı. 

dini kald np atarsan, sadeı.:e bir rü• 
1 

ya görmüş olurs:.ın .. Şimdi benim 
anludığım, bu Han:mefendi, seni 
yanına alacak.. Sanki, dostlar 
a!ış verişte görsünler gibi, ehem· 
miyetsiz bir iş gösterecek, Sonra, 
biiyük adamların hali malum 
ya, Güniin birinde sana da 
yol verecek. 

üzerinden vergiye tabi olanlardKr 
ki bunların beyannamelerinde 
gösterdikleri bir senelik sahş· 
farı hususi komisyonca tayin 
e lHen cetveldeki nisbete gö· 

8 - Hayvanlar vergisi; Bu 
vergi senede her koyun ve kıl 
keçi için ( 60 ). tiftik için ( 40 ), 
deve için (200), manda için (150), 
sığır için ( 100 ), at, kısrak, 
katır için ( 125 ), merkep için 
( 50 ), domuz · için ( 350 ), 
kuruş olarak alınır. DavarlarJa 
develerin vergisi her sene hazi
randa domuzdan başka diğer 
hayvanların vergisi her sene 
eylfılde, domuzlarınkl de teşriniev
vel ayının ilk haftasında birinci 
taksiti alınır. İkinci takaitlerde 
bunları takip eden her ayın bi
rinci haftasında tahsil edilir. 

Yerden bir temenna etti. (Hanı
nı...tendimiz, iyi ata binenlere çok 
meraklıdtr. Maşallah, siz de çok 
ıyı ata Liniyoı·surıuz. Hergün ge· 
lip sizi seyrediyorlar. 

"- Yoruldular.. Terlediler .. 
Şu bohçayı alsmlar da, bir ça· 
maşır değiştitsinler ... ,. buyuru
yorlar) dedi. 

- Sen de hemen ... 
- Tabii, ben de hemen boh· 

çayı aldım. Arabadan tarafa 
döndiim. Boynumu biiktUm. Yerle 
beraber üç defa temenna ettim. 
Geri geri gittim. Birdenbire 
süratle geri dönerek koşa koşa 
kapıdan içeri girdim... Bir de 
lrnpımn aralığından baktım ki, 
hanımefendinin yüzii al çuha gibi 
o muş.. Katıla katıla gülüyor ..• 
I fomen odama koştum. Bohçayı 

o chm. Bir de ne bakayım? .• 
S m ipek bir kat çamaşır ..• 
Anıma, çamaşır derim sana ... 

C_ :.:ettin Paşa, sabırsızlıkla , 
so. cm: 

- Çamaşırı bir tarafa bırak 
timdi.. Kadın güzel miydi onu 
söyle ... 

- Güzel demek te söz mü .. 
Eğer bugün pazara çıkarıp ta 
hal<.yık diye satsalar, tam bin 
allııı değer... Arabada oturu-
tıından belli, herhalde uzun 
boylu olacak.. Vücut, ha-
fifçe dolgun.. K?vırcık kirpik
lerinin arasında parlıyan, iki 
siyah göz.. Hele burun, sanki 
dökme balmumudan yapılmış .. 
Mercan gibi kırmızı dudaklarını 
arada sırada dilinin ucu ile ıs
lalınıy or mu, insan, rengine 
hayran oluyor.. Ha a a.. Renk 
dedim de akhma geldi. İlle renk.. 
İlle renk .. Sanki bir pembe gülü 
havana koymuş, dövmüşsün .. 
Soııra da eritıııişsin.. Bundan, 
incecik bir deri yaptp, mubarek 
kadının yüzüne geçirmişsin .. 

Yemin etmeyiuı, belki gü
naha girerim; su içerken görme
dim amma.. belki de içtiği su, 
boğazdan geçerken görünecek ... 

Bu tarif ve tasvirlerden, Ah
met Cclalettin Paşanın aklına 
heyheyler geliyordu... Büyük bir 
alaka ve merale ile sordu: 

- Peki, iş bu kadarla mı 
kaldı'? .. 

- Düne kadar, iş bu kadarla 
kalmıştı. Bu sabc.h, kelli ferli bir 
ağ".l geldi. Benimle biraz hususi 
görüşeceğini söyledi. Kendisini 
aldım. Köprüye doğru çıkardım, 
Köprlinltn parmaklıklarına dayan
clık, konuşmıya başladık. Evvela 
maaşımı, aldığım ihsanların mik
tarını c;ordu. Söyledim. Ağa, he
.!Ht '"' ·tli, kitap etti .. ( Senede 
bu:ıım ikı mislini verse, bizim 

Hatta: 
- Eğer 

yorsan, sen 

Dedi ... 
taşındım. 

bunları az göri.i
ne istersen iste .. 

Nihayet düşündüm, 

- Hele bugün mtisaade edin 
de, size yarın cevap veririm de· 
dim.. İşte şimdi tfo, kc;şa koşa 
sana geldim.. Söyle bakalım ka
pım yoldaşı.. Şimdi ben ne su
retle hareket edeyim?. 

Cclalettin Paşa, çenesini - --

Tahtelbahir 
Kurtıılam ıyor 

Paris l 3 - İçindeki tayfeJe
rile batan Promete tahtelbahrinin 
uğradığı facia hakkında tahkikat 
yapan komisyon taharriyatına 
devam etmktedir. Tahlelbahirin 
yiizdürülmesine ait olan mesai 
niin geçtikçe müşkülJeşmektedir. 
Enkazın ağır olmast ve geminin 
batma vaziyeti bu mlişki.ilatı art· 
tırmaktadır. Şimdiye kadar dalan 
müteaddit dalgıçların mesaısı 
neticesiz kalmıştır. Gemi kaya
lıldarm üzerinde bulunmaktadır. 

B~gulan Rahibeler 
Paris, 13 - Bir manastırda 

rahibelerden biri bir çukura düş
müştür. Bu rahibeyi kurtarmak 
istiyen üç rahibe de ayni çukura 
düşmüştür. Rahibelerden iiçü öl
müş biri kurtarılmıştır. 

Horveçle Danimarka Arasrnda 
Oslo, 13 - Norveç Hüku

meti, Groenlandm şark kısmının 
işgaline karar vermiştir. 

Kopenhag, 13 - Danimarka 
Başvekili, Gı o '.!nlandın bir kısmı• 
nın Norveç tarafından işgalinin 
bir gasp teşkil edeceğini, Dani
marka - Norveç itilaf na mugayir 
olduğunu beyan etmiştir. 

- Orası, öyle ..• 
- Beni dinle.. Şimdi senin 

yapacağın bir iş var. Sen, bu 
Hanımefendinin aklını torbaya ko· 
yup ta nikahla alabiliyor musun? .• 

(Arkası var) 

' 

lstanbul Havagazı va EleKtrik 
ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

I 
Anonim Şirketi 

(SATGAZEL) 

(SA TGAZEL) İstanbulda Ha· 
vagazı ve Elektrik ve teşebbii
satı sınaiye Tiirk anonim Şirketi 
ahiren en iyi tesisat ile teçhiz 
edilmiş olan Y edikule Gazhane· 
sinde istihsal edilen taktir olunmuş 
katran, zift, benzol, hafif yağ, naf
talin ve saireyi piyasaya çıkarmıya 
başladığını muhterem ahaliye arz 
ile kesbi şeref eyler. 

Mezkur gazhane, aynen (car• 
bolineum) un evsafını haiz olup 
mükemmel bir surette onun yeri· 
ne kaim olabilen Satgazel de is
tihsal etmektedir. 

Şirket, hariçten gelenlerden 
hiç aşağı olmıyan bu yerli sanayi 
mahsuilerinin muhterem ahalinin 
rağbetine mazhar olacağını ümit 
eyler. 

Toptan mubayaatiçin Beyoğ
lunda Şirketin İdare Merkezi olan 
Metro Hanında (Müş~eriler dairesi) 
1 inci katat 12 numaralı odaya 
müracaat buyurulması mercudur. 

Avrupa ve Amerikanm merkezleri ahalisinin alkışladığı 

TROPIC L EHPRESS 
Büyük Bre2:ilya Revii Heyeti 

14 Temmuz buglin!<U perşambe a:<şamrndan itibaren 

TAKSiM AHÇESiNDE 
lcrayl lfıbiyata başbyacaktır. 

Cinsinde yekta olan bu revü heyeti, meşhur 

Prof. William c. Doorlay 
tarafından idare edilmekte ve meşhur müzik· hollerin birçok 
yıldızlan ile beynelmilel muganniyder ve maruf balerinlerden 
mürekkeptir. Hevetin temsil edeceği oyunlar meyanında: 

99 TABLO ÜZERiNE fevkalade alAkabaht bir KALF • 
DOSCOPEI EXOTTQUE temsil! vardır. Muhteşem mizansen 
iki saatlik müstesna artistik eğlenceler. 

GÖRÜLEMEMiŞ - ORİJİNAL - MÜKEMMEL - MUHTEŞEM 
Cuma ve Pazar günleri matine saat 17,30 da 

re hesap edilerek gayrisafi 
kazanca tahvil edilir, ve bunun 
üzerinden 3 bin liraya kadar 
olanlardan yüzde 7, (J001) liradan 
J O bin liraya kadar olanlardan 
yUzde 8, (10001) liradan 20 bin 
liraya kadar olanlardan yU:r;de 
( 1 O), (20,00 l) liradan (50) bin 
liraya kadar olan yllzde (12), 
(50,001) liradan fazlası için de 
yüzde (15) vergi alınır. 

Bunlardan eshamlı şirkatJerin 
vergi nispetleri hissedarlara tev• 
zii kararlaştırılan kazancın yüzde 
( 11 ) dir. Bu vergiler her sene 
temmuz ve teşrinievvelde iki tak• 
sitte alınır. 

ikinci kısım mükellefler ka· 
nununun üçüncll maddesindeki 
teşebbüsler erbabından olmıyan .. 
lardır ki bunlar dilkkilnlarmın 
k3raları Uzerinden vergiye tA· 
bidirler. Dükkan kiralarını her 
sene teşekkül eden komisyonla!' 
takdir ederler. Vergi bu kiralar• 
dan; işin nev'ine göre dört muh· 
telif nisbet üzerinden alınır. 

1- Nakil vasıtaları bulundurulan 
kayıkhane, ahır, arabalık, garaj 
işletenlerle hizmetçi tedarik eden 

idarehaneler ve çanak çömlek satan· 
lardtr ki bunlar kiralarının yUzde 
35 i nisbetinde vergi verirler. 

2 - Tamirci, tenekeci, aşçı 
ve saire gibi küçük san'at ve 
hırfet erbabıdır ki bunlaran 
vergisi yüzde ( 45 ) nisbetindedir. 

3 - Bakkal, kasap, sebzeci 
gibi emtia satanlardır ki bunların 
vergisi kiralarının yUzde ( 55 ) i 
nisbetindedir. 

4 - Umumhanelerdir ki bun· 
lar kiralarının yUzde ( 135) 1 nis· 
betinde vergi verirler. Bu vergi 
her sene haziran ve teşrinievvelde 
tahsil edilir. 

Seyyar mükellefler: Kendi 
evlerinde veyahut beyannameye 
tabi olmıvanların dükkan ve ma· 
ğazalarında çalışan seyyar mükel
leflerin bir günlük kazançlarının 
9 misli, seyyar suretiJe pazarlarda 
icrayı san'at ve ticaret edenlerin 
de bir günlük kazançlarının 17 
misli kazanç vergısı olarak 
her sene haziran ve teşriniev· 
velde tahsil edilir. Beyannameye 
tabi olanlar yanında çalışanlar 
yüz liraya kadar olan ücretlerin· 
den yüzde 7 yüz liradan fazlasma 
çalışanlardan da yüzde 9 nisbe· 
tinde her ay kazanç vergisi 
kesilir. 

6 -İlcbsadi buhran vergisi: Bu 
vergi hizmet sahiplerinin istih· 
kaklarile hizmet mukabili olan 
i1<:ramiye ve tazminatlarından 150 
liraya kadar yüzde 10; 151 lira• 
dan 350 liraya kadar yüzde t 2; 
351 liradan 600 liraya kad'ar 
yüzde 16, 601 liradan yukarısı 
için yüzde 24 nisbetinde alınır. 
30 liraya kadar olan maaş ve 
ücretlerle 150 liraya kadar olanla
rın 30 lirası bu vergiden muaftır. 

7 -Muvakkat muvazene ver
gisi: Bu vergi ikhsadi buhran 
vergisinin aynidir. Herkesten yilz~ 
de 10 nispetinde kesilir. Bu vergi 
iktısadi buhran ve kazanç vergisi 
ç'karıldıktan sonra kalan miktar 

9 - Bina vergisine yapılan 
iktısadi buhran zammı: Bu vergi 
hina vergisile beraber munzam 
bir kesir olarak bina vergisi 
taksitlerile beraber a1imr. Sahip· 
terinin bizzat oturdukları evlerin 
bina vergisinin altıda biri diğer 
bilumum emlAktan da bina vergi· 
lerinin ilçte biri nisbetinde tah· 
sil edilir. 

10 - Muamele vergisiz Bu 
vergi de Uç şekilde tarhedillr: 

1 - Beş beygir kuvvetinden 
fazJa kuvayi muharrike ile işliyen 
smal mUesseselerin senevi IO bin 
lira fevkindeki satıı bedellerin· 
den maddei iptidaiye kıymeti 
çıkarıldlktan sonra kalan mik
tarın yüzde onu. 

2 - Bankaların, bankerlerin 
ve sigorta şirketlerinin faiz, 
komisyon, acyo, ve prim namile 
aldıkları paraların yilzde 2,5 u. 

3 - Ecnebi memleketlerde 
imal edilip Tilrkiyeye ithal edi· 
len eşyanın faturalarında yazılı 
kıymetine gümrük ambarından 
çıkmcıya kadar olan masraflar 
ilave edilerek hasıl olan kıymo· 
tinden ylizde 1 O. 

Bunların tahsil tekilleri de 
şöyledir: Sınai müesseselerin ver· 
gileri tahakkuku takip eden üç 
ay zarfında veresiye sabşlar da 
altı ay içinde alınır. 

Banka ve bankerlere ait 
muamele vergısı tahakkuku 
takip eden ayın onuncu gUnüne 
kadar, ithalat eşyasınınki de 

gümrükten çıkarılırken tahsil edilir. 
Bu vergilerden başka nakli

yat, gaz ve benzinden dahili 
istihlak, deniz ve kara av vergi· 
!erile oyun alAtı, oyun kağıtlart 
inhisar resmi, damga resmi, elek· 
trik ve havagazi resmi de verilir 
bütün bu vergi ve resimlerin 
miktarı 18 i bulmaktadır. 

Ottavo 
Koııf er ansı 
Toplanıyor 

Londra, 13 - 30 temmuzda 
başlıyacak olan Ottava konfe
ransında İngiltereyi temsil ede
cek M. Baldvinin riyasetindeki 
heyet bu sabah hareket etmiştir. 
Heyet Maliye Nazırı Nevil Çem· 
berlayn Dominiyon Nazırı M. To~ 
mas, Konferans Katibi Umumisi 
M. Vikont Haylsau, Müstemlekat 
Nazm M. Könlayflister, Ticaret 
Nazırı M. Runsiman, ve Hariciye 
Nazırı M. Jon Simondan mU· 
rekkeptir. 

Evlenme Merasimi 
lJh:ıplı II:1mit B.-~ in kızı Kıymet 

Hanımla, ark:ıclaşbuıınıı.dan Jsnıet 
Hıılfısi Beyin eYlcnmc ıııcrasinıi lıu
gün BPyoğlu Evlenıııe Dairosiııdo frra 
odilınittir. Sıı.a.uetler tcmoırni edcriı.. 
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Cen~ral Ogland11r 
- 42-

Umumi 
Sonra 

Taarruz Kararlaştırıldıktan 
Plinın Tetkikine Başlandı 
------------·------------

Artık karargahın İskenderiye~ hakkında fikrini 
de kalmasına lüzum yoktu. Bir değiştirmişti. Bu 
taraf tan da birçok idari meseleler müşterek konfe-
başkumandan muavini ile erkanı ransta planın bir• 
harbiye reisinin üssü askeride çok noktaları ta• 
bulunmasını istilzam ediyordu. dil edildi. 
Ayni zamanda başkumandan, Kısmen kü-
r ransızlara bir cemile olmak üze çük gemiler ol-
re Jeneral Amada yardım etmek ma dığı, fakat 
tizere erkanı harbiye heyetinin daha ziyad~ ih-
Mısırda kalmasını ml\nasip görü- raç noktaları mJh• 
yordu. Bu sebeple Jeneral Ha· dut olduğu içi~, 
miltonla maiyetinin bir sıhhiye askeri planda ke--
heyetile birlikte 7 nisanda Mısırı şif kollarının ge~ 
terketmeleri telrnrrür etti. Heye- milerle sahil ara-
tin mütebaki kısmı işleri biter 
bitmez onlara iltihak edecekti. sında işliyecek 

E k h b sandallarla biri-r anı ar iyenin 7 nısan~ 
dan 18 nısana kadar ayrıl- bid ardınca ka· 
masını intaç eden bu karar, raya çıkarılması 
ihtimal · içtinabı kabil olını· mutasavverdi. Bu 
yan bir netice idi. Fakat erkana ameliye için s:ır-
harbiye ve kumandanlık erkanı· fedilecek zama· 
nm hiç olmazsa mühim uzuvlarını m asgari hadde 
beraber almak ve .-.skeri hare• indirmek mak-
katla temas halinde bulunmalarını sadile gemilerin 
temin etmek elbette daha faydalı sahi le m ü m· 
idi. idin olduğu kadar yakın olarak 

Nihayet 8 nisanda Arkadyan demirlemeleri lazımdı. Jeneral 
kumandan gemısı, bir nakliye Hamilton hiç olmazsa ilk çıkacak 
gemisi hAlinde yola çıktı. Ve müfrezelerin karanlıkta çıkarıl-
kara erkanı harbiyesi donanma maları fikrinde idi. Amiral de Ro-
ile birleşmek üzere Modrosa bek, inceden inceye tetkikten 
gitti. sonra planm bu kısmının kabili 

UmumI karargahın 1 O nisanda tatbik olmadığına karar verdi. 
Modrosa varması, ihraç ıçın Naldiye gemilerinin meçhul bir 
yapılan son hazırlıkların mukad- sahile sokulmaları ve karanlıkta 
demesini teşkil eder. matlup noktada <lemiriemeleri 

Umumi karargah varır var· rnes'uliyetini gemi ka:ıtanlarına 
maz derhal Kuin Elizabet zırhlı- yüklemek istiyordu. 
ııncla bir içtima nktedildi. Son Karanlıkta sahile yanaşacak 

gemilerden askerlerin m'unta:ı:am 
bir şekilde çıkmaları mUmkün 
olmadığı gibi, sahilde gizlenen 
düşman toplarmm taarruzuna 
uğramak ihtimali vardı. Asker
leri takviye edecdc sandallar 
düşman ateşine maruz buluna
caklardı. 

Amirallik, sahil düşmandan 
temizlendikten sonra, bir klsım 
nakliye gemilerini doğrudan doğ-
ruya sahile yanaştırarak asker 
çıkarmakta mahzur görmilyordu. 

[Arka:ıı \·ar, 

on gün içinde donanmanın 

Gelibolu hakkında elde ettiği 
malumata istinaden vaziyet bir 
daha tetkik olundu. Her türlü 
ihtimaller gözden geçirildikten 
sonra, 23 martta karar!aşbrılan 
planda ittifak edildi v1., bu nla· 

SÜ ADİYE PLAJI 

nın umumi hatları tasvip ulımdu. 
Yarımadanın ucuna asker çı· 

karmak fikrine yapılan er~ 
başlı itiraz, düşmanın burada 
her taarruzu def'için kuvvetle 
hazırlanmış olmasına istinat edi-
yordu. Halbuki ordu ancak ce· 
nupta donanmanın yardımıne 
güvenebilirdi. Orada ihraç ordu
sunun iki cenahı da emniyet a!
tında bulunacak ve Kilidülba
hıre doğru atılan her ileri 
adımı, gemilerin torpil tarlalarını 
temizlemelerine yardım edecekti. 
Şunu da hatırlamak lazımdı ki, 
Türkler bütün diğer noktalarında 
da ayni derecede müdafaa ha
zırlıkları yapmışlardır. Müdafaa 
hazırlığı yapılmıyan, fakat ihraca 
müsait olmıyan bir noktada ka
raya asker çıkarmıya teşebbüs 
etmek ise, daha tehlikeli neticeler 
verebilirdi. 

Çünkü buralara su, mühim-
mat ve saire yetiştirmek müm
kUn olamazdı. Amiral de bu 
mütalealara iştirak etti ve asıl 
ordunun cenup burnuna çıkarıl· 
mak suretile donanmanın d1 Bo
ğazlara taarruzuna yardım ede
bileceğini kabul etli. 

Umumi taarruz bu suretle ka-
radaştıktan sonra, erte~i iki gün 
planın teferruatını tetldk ile vakit 
geçirildi. Kararğah Mısırda bu· 
lunduğu miiddetçe Amirallik te
ferruatına ait birçok noktalar 
cıı=-=======================:-:::ı::.· ,.., 
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B .. ak~ ,:u plajJi\ uır suvar~ · 11 dans müsabalcaıı lerlıp edilnıi!}tlr. 

kişilik bır lı,lkem hefeti lar11fmdcın idare edilecek birinciye bir kol saati, ikinciye 

bir manikür takımı, üçüncU'lle p.ajdan bir nylık abonman karnesi mükll.fat verile· 

ceklir Da .. aıan sonra zeı1g!11 vh•: e ile snbaha kadar muhtellf eğlenceler. Elblııe 

ı.ıc lıe,ı 1 < .. ı•ıliy• ) ok, ı. .,,r ........ ıt 50 kuruştur. Kadılcöyüne sabaha kaJar 
ot1: b ~" r )J J ıa h:u:ırdır, 

Y.mnttı Cuma günU pl~j<la Şehir Banclosu çalacak \'e muganniye 
S·: briv~~ Hanım şarkı söyliyeceklir. 

yg~~ 
umumıye, işlihaaızlık ve h.uvvetsi:ılik 

faied ve tesiri görillen: 

Hulasası 

BAK ER 
mağazalarının 

Mevsim sonu satışı 

yarından sonra 

BAŞLIYOR 

Manisa Belediyesinden: 
419,000 Bin Lira Bedeli Keşifli 

Manisa şehrine isale ve tevzi edilecek su işi kapalı zarf usu
lile mi.inakasaya konulmuştur. Münakasa şartnameleri Manisa -
İzmir - İstanbul - Ankara - Konya • Adana belediyelerinden alı
nır. Proje ve fenni şartnameler ( 50 ) lira mukabilinde Manisa 
Belediyesinden verilir. Teklifnameye raptı lazırngelen evrak mü
nakasa şartnamesinde gösterilmiştir. Münakasa 1-9-932 tarihine 
müsadif perşembe gii 1ii saat ( lO ) da Manisa Belediye dairesinde 
yapılacağından te1( mektuplannın makbuz mukabilinde mezkur 
tarihte Manita B .: .ıyo riyasetine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Bu Sütunda Her gün 
-------~--~~~--~~--~-- YAZAN: Esat Şefik 

Söylesem Ne Olur? 
-----· 

Sanki söylesem ne olur? Hem 
ben içimin kurtlarını dökerim, 
hem siz benim müthiş bir sırrımı 
öğrenirsiniz. Ben bu işi yaparken: 

- Kimseye söylemem, dedim. 
- İnanmam .. Billahi inanmam, 

dedi. 
Vallahi söylemem, dedim. 

Dedim amma yine içim rahat 
etmiyor, nihayet söyliyeceğim. 

Sanki ne olur söylersem.. Eli
nizi yüzünüze kapar: 

- A, a.. Hiç te utanmıyor ... 
Diye beni ayıplar mısınız .. 

Yoksa daha fazla gazaba gelir de: 
- Ayol baksanız a. Şu ad

reste, şu isimde serseri, hırsız 
bir adam var.. Şöyle şöyle ya
pıyor .. 

Diye beni hir polis merkezine 
jurnal mı edersiniz ? Amma hiç 
merak etmeyin, umurumda değil. 
Çünki siz beni tanımıyorsunuz. 
Nereden geldiğimi, kim olduğu
mu, nerede oturduğumu, hiçbir 
şeyimi bilmiyorsunuz. Halbuki 
ben sizleri ne iyi tanıyorum. 
Akşam, koluna sıkışbrdığı çanta
sile, elinde paketlerile yorgun 
argın evine dönen Beyler 1. işin

' den alelacele çıkıp kan ter içinde 
randevusuna koşan gençler!. Ma
kinesinin kapağını kapadıktan 
sonra, dakikalarca kUçük bir ay
na karşısında tuvaletini tazeleyip 
kafesinden kurtulmuş bir kuş 
gibi sokağa atılan hanımkızlar 1. 
Ve yeleğinin cebine sıluşhrdığı 
bir kağıtla soJuğıı meyhanede 
alan muhterem akşamcılar L 

Ben hepinizi çok ;yi t.ımyorum 
ve seviyorum.. Bunun için sizden 
korkmam.. Söylersem ue ol.•r .. 
" O u mu duyar? Kaşlarım çatıp 
gözlerini gözlerime diker de: 

- Utanmaz yalancı .. H~miya 

kimseye söylemem demiştin. 
Haydi çekil oradan ... Mı der .• 
İmkanı yok. Hen yaptığımı her· 
kese söylemiyorum ki onun kula· 
ğma gitsin .. 

Du,un söyliyeyim!. 
Geçen gece yatağımda tahta

kurus 1 ayıklıyordum. Şişesi islen
miş bir idare kandili odamı mis
kin miskin aydınlatmıya çabalı
yordu. Ben elime geçirdiğim 
tahtakurularını derin bir intikam 
lursile yatağımın örtüleri arasında: 

-Prrrt .. Prrrt diye eziyordum. 
Ayıplamayın; bekar odası .. 
Birden aklıma bir şey geldi. 

Görseniz ne güzel, hoş bir şeydi 
bu.. Hem ben giinlerdenberi ona 
köz koymuştum. 

- Hele dur.. Yarın şunu bir 
çalayım, dedim. 

Tahtakunılc rı ile m iicadeleden 
feragat ederek y Jtağıma uzandım. 
Saatlerce düşi.:n~rek p 1anlar ha
zırladım. Oraya ne vakit, sftat 
kaçta gitmeliydim?. içeriye nasıl 
girmeliydim?. Tebdili kıyafet et
miye lüzum var mıydı?. Velhasıl 
sizi fazla yormıyayım, beynimin 
bütün .hUceyreJeri: 

- Blallah be yahu! diye feryat 
edinciye kadar düşündüm. 

Ertesi akşam gün batarken 
yola diizüldüm. Kimseye görünme· 
den yü! sek bir duvardan atlayıp 
içeri girdim. Ben yere düşerken 
duvarın üstünden iri bir taş ta: 

- Küüüt.. 
Diye sırtıma yuvarlandı. IJk 

oişlarak bana suikast yapan bu 
taşı sokağa fırlatarak hudut 
harici ettim. 

Geldiğim yer çok tenha idi. 
lçerde yalnız bana benziyen bir 
mahluk daha vardı. Ayaklarımın 
ucuna basarak yürümiye başla-
dım. Etrafımda çok yüksek, dal· 
ları kurumuş, yaprakları solmuş 
ağaçlar vardı. Sema görünmüyor
du.. Yollar karanlık denecek 

kadar gölgeli ve serindi. Ara 
sıra daHarm arasından küçücük 
kuşlar: 

- Pırrr.. diye uçuyor, göz· 
den kayboluyorlardı. Ayaklarımın 
altında kuru dal parçaları: 

- Çıt .. Çıt diye kırılıyorlardı. 
Yi.irüdüm .. 
Yeşil çimenlerin arasmda 

rengarenk kır çiçekleri boyun 
bUkmüşler: 

- Bizi çiğneme!. diye yalva• 
rıyorlardı. 

Elimde bir sigara vardı. Du
manları rlizgarsız havada halka 
halka yükseliyor, ağır ağır dağı
lıyordu. 

Yanımdan bir sliril geçti .• 
Sürüniin peşinden gelen küçük 
bir çoban bir köy şarkısı mırıl• 
danıyordu. Kuzular koşuşuyor ve 
koyunlar ağır başlı insanlar gibi 
onlara müstehzi müstehzi baka· 
rak meliyorlardı. Hava ağır ağır 
kararıyordu, anladım ki glin ba
tıyor .. 

YürlidUm ve kUçtik bir kaya· 
nın tepesinden pürüzsüz ahengilo 
akan bir suyun başına geldim .• 
işte burada ... 

Bilm~m söyliyeyim mi? .. Acaba 
beni ayıplayan, bana kUıen olur 
mu?.. Fakat a canım, söylesem 
ne olur sanki? .. 

İşte burada ... 
Hayır söylemiyeceğim, merak· 

tan çatlayınız ve bana liinet 
ediniz. 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
C·Jma gUnU sabah aaat 10 da Kadıköy• 

de fc:ncrbahç• cadde•lnde BelvU Ott-11 
kartısında 99 numerolu Madam J. Botterlıa 
hanesinde mevcut müzeyyen e~yalar 
müzayede ı;;uretıle •atılacaktır, BUfe, 2 
dresoa·, ınaaa, 12 undalya, duvar anatl 
ve oval nynadan m!.irekkep ceviz oymalı 

camları, ltatedral, ınlikemrncl yemek oda 
takımı, bkfe, dreıuar, mua, ve 

altı sandalyadıın ibaret defa yemek oda 
takımı, büfe, dreııuar, ı,ıı.ra masa, ve altı 

sandalyadan mürekkep Renesanı diğer 

oda takımı, kanap~, 2 koltuk, 2 ıandalya 
markizden ibaret beyaz lake Lul kator• 
lpekll .alon takımı, kanepe, 2 kaltuk 

ve 4 sandalyadan ibaret defa aalon takı· 

mı, 3 kapılı aynalı dolap, lavabo, şifon• 

yer, gece mauaı, vo iki kl,illk karyoladan 
mürekkep plrami t usulU ceviz yatak oda 

takımı, aynalı dolap, lavabo, şifonyer, 2 
gece maaası vo karyoladan ibaret Polo• 

ıenk ağacından defa yı.tak oda takımı 
marketerl vo bul ıalon masnlan, aynalı 

dolaplar, gardiroplar, lavabolar, karyolar 
jardinyer, Amerikan l<adın yuıhaneır, 

meıin ve kadife kanapeler, kiltnphane, 
tonet sandalyalar, p:) rdeler, paravan incall 

kadrolar, elektrik avizeler, vazolar 144 
parça sofra talmııı, blb'olar ve aalr eşya· 

lar. Berlle merl<alı büyük forma neflı bir 
bilardo, Acem ve Anadolu hahları ve 

seccadeleri. 

BsoN POSTA 
Y evıul, ~iyasl, lfavadi3 

ga.zeteıl 

vı illllk 

ıdara : Jstarıbul: Eski Zaptiye 
Çata.lçeııne eokağı ~.> 

Telefon lstanbul - 20:?03 
Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf: lstanbul SO~ POSTA 

ABONE 
TÜRKlYE 

F l A Tl 

1400 Kı. 1 Sene 

Ee ne b·. 

27Ul> Kr. 

1400 • 750 .. 
400 .. 
150 • 

6 Ay 

8 .. 
1 > 

80() • 

30() • 

Gelen evrak geri vcrllıneı;. 

lıa.ıılardan rne:ı'ullyel alırırn:ı.s 1 
cevap itin mektuplar .. 6 kurıqluc 

Pul Uılve:ıl l:\zımdır. 

AJre3 değiıtirilıne:ıl (2ı>J kıırıqt ır 
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1~ Temmuz SON POSTA 
ı• 

Pı Muharriri: 
Arnord Oolop•n 

-48-

Dünya Küçüktür - Beklenmiyen Bir Tesadüf - Unutulmuş Bir isim. Eski Bir 
Sima - Tutun Hırsız Varl - Üç Arkadaş Karakolda - Dostlar Geliniz Anlaşalım! 

Y ekdiğerimiıe vedaımız pek 
müessir oldu. Diyebilirim ki teati 
ettiğimiz kelimeler her iki taraf 
ltesabına da aamimi idi. 

( Şimdi artık benim için Hum· 
bug gemisine gitmekten başka 
yapılacak bir şey yoktu, vakıA 
kaptan Vayt akşam üzeri gelmek· 

ı liğimi söylemişti ve akşama da 
ı bir hayli vakit vardı, fakat so
kakta fena tesadüflere maruz 
bulunmaktansa biran evvel gemi
ye girmek müreccahtı. Bu dü· 
tünce ile hemen rıhtıma gittim, 
kaptan beni derhal tanıdı ve : 

- Erken amma, geldiğine 
cok iyi ettin, dedi, sana ihtiya· 
cım var: Şimdi hemen Pensilvan· 
ya ıokağına gideceksin, 16 nu
marala meyhaneye gireceksin ve 
ıahibine benim tarafımdan selim 
ıötürerek "Hamule11 nin gelip 
gelmediğini soracaksın. O, bunun 
ne demek olduğunu anlıyacak ve 
ıana tek kelime ile cevap ve· 
recektirl Haydi bakahm! 

Hapishanede bir hayli ham· 
)aşmışım, yürümek işime gelmedi, 
rıhtımı geçer geçmez bir otomo
bile atlıyerak söylenen yere git· 
tim, ve meyhaneciyi bularak: 

- Hamulenin gelip gelme-

diğini sordum. 
Herif bu suali işitir işit-

mez beni hayretle s&zdü, sonra: 
- Seni kim yolluyor? Diye 

IOrdu. 

1 vap verdi. Hamuleyi Manzana ge
tiriyor. Beş dakika sürmez bura· 

dadır. 
Fakat haydut şimdi bana 

dikkatle bakmıya başladı: 
- Bana öyle geliyor ki, ıeni 

bir yerden tanıyorum, dedi. 
MümkOndür, kelmesile 

kısa kestim. 
Bu anda kapının önlinde bir 

otomobil daha durdu, içinden de 
çok boyala beş tane kadan orta
sında Manzana çıktı. Şimdi 
.. Hamule., kelimesile kastedilen 
şeyin ne olduğunu anlamıştım, 
bu adamlar lngiltere :ile Cenubi 
Amerika arasında kadın ticareti 
yapıyorlardı. Muamafih ben şimdi 
bu noktayı düşünecek halde de
ğildim. Zira ayaklanm titremiye 
başlamıştı. Filhakika Manzananıo 

b~ni tanımasından korkuyordum. 
Nıtekf m korktuğum batıma 
geldi. Manzana bana şöyle bir 
bakmışb ki feryadı kopardı, fa-
kat ben çoktan sokağa fırlamış
bm. 

Kapmm 6niinde otomobilim 
bekliyordu. Fakat bu defa soğuk 
kanl~lığımı kaybettiğimi itiraf 
ederım, zira otomobilimi unuta· 
rak bacaklarımın bOtün kuvvetile 
koşmıya başladım. 

(Arkası var) 

Mevlidi Nebevi 
Topkapıh Merhum Hikimıade 

Mehmet Beyin ruhuna ithafen tem· 
muzun 15 nci cuma günil öğle nama
zını müteakip Topkapıda Ahmetpaşa 

camiinde Hafız Fahri Bey tarafından 
mevlidi nebevi kıraat olunacağından 

bilcümle ihvanın teırifleri rica olunur. 

- Kaptan Vaytl 
Wd~ınm"dh ,--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Bunu peşin söylesene! 1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

• • 4 • • ' • • • . . Karşımdakinin kim olduğunu an

lamadan nasıl cevap vereyim. EMLAK VE EY Hayır. Hamule henüz gelmedi, • TAM BANKASI 
fakat Bil Çarper peşindedir, ne- JST ANBUL ŞUBES-ND 
redeyse alıp getirecektir. Biraz - EN: 
bekleyiniz! 'T' k . l C" 

- Vaktim yok, hemen ge- .la sıt e ıJatılık Köşkler Ve Arazi 
miye dönmek mecburiyetindeyim! ı 7 Talisizliğin derecesine bakınız: ve Arsalar 
İki sene hapishanede kaldıktan 
ıonra hayata avdet eder etmez 
jilk merhalede yine düşmanlarımın 
isimlerini işitiyordum. Bittabi 
timdi heriflerle karşılaşmayı bek· 
liyecek doğildim, fakat tam mey· 
haneciyi selimlıyarak dışarıya 
çıkacağım ıırada kapının 6niinde 
bir ctomobil durdu, içinden Bil 
Çarper ç.ıkb. Artık kaçamazdım. 

Alelhusus meyhaneci baydu· 

du görür görmez: 
- İşte Bil Çarper de geldi, 

demişti. Herif dö~ıdü, bana baktı, 
gemici elbisesi albnda, bilhassa 
kesik aaçlanmla derhal tanıya· 

madı. Ve: 
- Ne istiyormu~ benden ? 

Diye sordu. Meyhaneci anlattı, 
Bil Carper de : 

- Ha, şu mesele 1 Diye ce· 

Fotoğraf ı alılili Kuponu 

Tabi:ı.tinlzl öğrenmek istiyorsauıı 
fotof:,>Tafı ııı 5 adet kupon ilo bir -

likte gönderiniz. FotoJrnfıuıı sırayl 

tabiJir ve iade edılmeı 

lsim, meslek 
veyft ısan 'at? 

1''otoğraf lnti,ar 
edecek mi ? 

Esas 
28 
33 
23 

160 
36 

161 

27 

212 

162 
213 

Mevkii ve Nevi Teminat 
Bebek Nisbetiye kasrı 1000 

Maslak kasrı 2500 
Zincirlikuyuda 80 dönüm arazi ve mebani 1070 
Boğaziçi Tarabya Kalender kasrı 2500 
Beıiktaş Kaptan lbrabimağa mahallesi Aziziye so-
kak 42 ila 76 No. arsa 450 
Beşiktaş CihannOma mahallesi Bostan sokak atik 
1 • 2 • 3 • 4, 1 1 No. bostan. 700 
Dolmabahçe Fatmahatun - Ômeravni mahallesi Kışla 
caddesi 9 - l 1 No. Kok kömürü imalathanesi arasası 280 
F eriköy ikinci klstm mahalle Şişli • K6ğıthane cad-
desi 45 No. arsa. (Bulgarçarşısı karakol ittisalinde) 300 
Nişantaşı Ekmek fabrikası 5000 
Kasımpaşa Bedrettio mahallesi Ambar arkası ıo-
kak 45 No. arsa 850 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle ve (kapalı zarf usule) 
bilmüzayede satılacağından taliplerin 3e.7.932 Cumartesi gilnll 
ıaat J6 ya kadar Şubemize müracaatleri (30] 

* Büyükadada Taksitle 
Satılık Emlak 

Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 

100 Büyükadada Nizamdere sokak 19 No. bahçe 65 
103 ,, " caddesi 25 No. lı arA 50 

1
04 " Cakomi 69 No. fundalık 112 hisse 135 

t06 ,, Nizam caddesi 5 No. bağ 33 
lOS ,, Cakomi caddesi 71 No. fundallık 1-2 hisse 75 

109 " " " " " " " " 65 
l 10 

11 
Rıhtım cad. 26 No. maa dükkin oda 15() 

1
15 " Ayanikola 37 mükerrer No. bağ. 1/2 hiue 450 

1
16 

11 

Acem sokak 39-41 No.bağ. 1/2 hisse 10 
1 IK ,, Ebe sokak 11 No. bahçe. 30 

Balada yazıla emlik sekiz taksitle bilmDıayede atılacağından ta-
. lerio 19-7-932 ıalı ıilnll ••al 16 da ıubemize mDracaatlan (25) 

'\; 

' ·~ ..... "' 
GÜVELERİ ÖLDÜRÜNÜZ 
Yok•• g6ml•Olnlz• varıncaya 
kadar bOtOn ••v•nızı yerler. 

Hnaz tt ppulcu olu bu haşarat bOtUn elbi

Sayfa 15 

alerlılzJ 1" ve delile defile eder. Güvelerin ~~~=~~ 
· hr seoe enaplara lraı ettikleri zarar .. 

8"ilyonlarca liraya baliğ olur. Bunun için 
tedarikli davranarak eUıiselerinizi ve bllne
tice kesenizi bunlardan koruJUllUZ: 

Sinek , ılvriılnele we bilcOmle ftaşarate 
ıur:aue we kat'ı aurette llldürmelc için en 
emıa vasıta, bUtun dUnpca tanınmıt olan 
nırtır. Sarı renk " siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker reımine dilelcat ediniz. 

eavet mQhOrlü teneke Qzerlnde bu reaı..:ı 
rnevç\lt: d•All•e aldıQınız mal Fi.iT deOlldlr, 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul -Galata YoJYoda 1u 

Büyük Tayyare 
PIY ANGOSU 

. Y_eni. Tertip Başlıyor 
l. ıncı Keşıde: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 
200.000 

50.000 

ao.ooo 

20.000 

10.000 

Lira kazanan 30558 numaralı biletin iki parçası 
lıtanbulda, bir parçası lzmirde diğer bir parçası 
o.artyolda ıatılmıı mlltebakl parçaları satılmamııtır. 
Lıra kazanan 15139 numaralı biletin bir parçaıı 

latanbulda, diğer parçalan Ankara, Eskitehir, Saldeli· 
d~ sa~~lm•t bir parçası lzmirde sablmıyarak iade edil
mış dıger parçaları da eatılmamışbr. 
Lira kazanan 45992 numaralı biletin Oç parças 
latanbulda, bir parçası Hınısta satılmıı ı"ki 

1 

1 bulda b · parçası 
s~o. •w ve ır parça11 Çeşmede satılmayarak iade 
e~ılmıı dıger parçalan satılmamıştır. 
Lıra kazanan 31 l 25 numaralı b"l t" O 1 t buld · 1 e ın Ç parçaaı 
ı an a, bırer parçası Adana, Eskişehir ve Finike-
d~· sa~lm~ı bir parçası latanbulda' satılamayarak iade 
e. ılmıı dığer parçaları satılmamıştır. 
Ura kazanan 44556 nu 1 b"l . I . mara ı ı etm nç parçası 
stanbulda, bır parçası Tirede satılmış 115 lik b. 
p~rçası latanbulda ve bir parçası lstanbulda diğ ır 
bır par o· b k" ve er 

•w çası ıyar e ırde satılmıyarak iade edilmi 
dıger parçaları ıatılmamışhr. 1 

Beflktaf icra Dairesinden: 

1 
Beflkt•• icra Dairesinden 
Borçtan dola) ı nı ıf hissesi ı h· 

cuz ve furubtu muk rr r bulunan yıl
d!z ~o tnhanosinde 3 No. Iu vo bi
rın c ı katta bir sofa üzer.inde bir oda 
bir hcl!t bir mutfak ikinci katt 

Şahonde Haıııın ıle Stlleyman Be· 
yin uhdci tasarruflarında olup lzalei 
ıuyuu için satılması mukarrer bulu
nan Booiktat Yenimahalle Çetme yo· 
kuşunda bostanlar üstünde atik 12 
cedit 40 No lu zemini toprak aralık 

üzere bir mutfak bir hclA birinci 
katta kOçUk bir sofa üzerinde biri 
bil) tik biri kUçük iki oda v(.I bir he· 
lldan ibaret nim kflgir küçük bahçe~ i 
h.a~i muhtacı tamir hane 17-8 93~ ta
rıhıno mıi!l:ıdif çar,amba gilnü saat 15 
raddelerinde açık arttırma ı icra kı· 

lınacağından talip olanların ve fazla 
malQmat almak istiy nlerin meıaın 

kıymcti~muhamminesi olan dört 'Uz 
liranın ) ı!zde on ııi oetinda P<''ı 
çesiııi mOstahsab<'rı Bctiktaı icr. ı ı ı 
932 1876 numarasıııa müracaatlan ilin 
olunur. 

sofa bir oda bir h IA zemin k t 
küç lk bir oda, b'r sofa, bir köıııı rl 
ve k1 çilk bir b ç yi hın f mu 1 

taın·r ah,ap han 10 !:132 tar' hi e 
mtl a if ç. rı:ımba 1 U saat 14 rad lo 
lerir d :ı ık arttırın le satılar d n 
talip olanların ' c r zla mal O.mat alın k 
leh) nlcrin lı, nenin nısıf hl e sini 
muh mnıin kı) meti olan iki yüı lira
nın ) izde onu ni tinde pey ak i-

ni rıı ı ta hibon BC'fktao lcra d. ır i
nin 932 3 G No ııoa müracaatları ilAn 
olunur. 



LJ.,um deporu 
JA '< Y. LEV'Y 

sv 
GAZ OCAKLARI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

Çlçekpazar, Altıparmak Han altında, latanbul 

Bı1 senenin renk modası 

fll!ll!llİ·I bunu da yaptı 
Edirne. Vilayeti Daimi En

cümeninden: 
Edirne Memleket hastanesi eczanesile Rontgen, Bakteriyoloğ

hanesi için bir senelik eczayı hbbiye ihtiyacah münalcasaya çıkarıl
mıştır. Taliplerin tarihi ihale olan 24 temmuz 932 pazar günü saat 
on beşe kadar müzayede ve münakasa kanununun maddei mahsu
sası mucibince tanzim edilecek teminat mektuplarile Edirne Vilayet 
Encümeni daimisine ve şeraiti anlamak için de İstanbul ve Ankara 
Sıhhat ve lç.timai Muavenet Müdüriyetlerine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

Yüksek Ticaret Mektebi Müdür
lüğünden: 

Serbest daktilo kursları 16 Temmuz 932 cumartesi günü açıla
caktır. Üç ay devam edecektir. 

·' Oğrenmek istiyenlerin Sultanahmette mektep müdllrlüği.ino 
müracaatları. 

SON POSTA 

v 

çalışmak hususundak\ gayret ve inhimakiniz\ 
kesmemelı ailenızle beraber geçırdığınız kısa 

zamanlarda onların da neş'esinin kaçmasına 

sebebiye1 vermemelidır ADAL i N tabletler\ 
kullanarak sinirlerinizi teskin edıniz ı Bu suretle 
ışıeriniıe daha eyi bakabilecek daha neıfeli 

buıunaca~ ve daha cok caıışabileceksiniı ı 
Sizinle tema5 edenler sizden daha fazla 
memnun kalacaklar herkes siz\ daha zlyade 
::.Pvecek vf" teşebbuslerinlıde daha ziyad9 
muvaftaı. olacaksınız ı 

H"IAl\IEı PROF" RECEll' iLE ALll'IABILIA. 

noğiisleri zayıf olaıılardakı öksilr(iklcre l1iiyıik 

"lıcınrni~ et w·rm1.ılidir. KATRAN HAKKI ı:ı·aurn 

IC>hlikoııiıı öntme f{C~er. S'J euclik tccrtilıe· • 

Yaı,11~ f<U 
0 tanya 10 Ct1~. saJiı rem:dı kulla 

~ b . am, ev"'at nuuz. 
r a l'lfcanın t t ::--:---:..:: Ça eınsauna f 

A" ı Q .s •nbuı/.Ko /;--- Sllct/r• 
u ... 80ı8/ik/e,.,· CI lznıır Ak ııya Balıke•/rl M 

• A '- fehfr ı • .ınf•aııı-1 n,.ara Ç '•ndırrna K cncııı 
arıkır1 "\L: aaaba oı __ .::s;~.... hıur Sıt111>11. 

D r. A. KUT .EL Çam havası içi ie 
Cilt •• znhrnf hutahklar teda~ Heybeliada deniz banyolan Yilııneai Karaköt Börekçi fmnt 

•ıra11nda 34 

Her İşe Elverişli Mağaza 
Mnhnıutpaşa caddesinde Çarşı 

kapısında 16 numaralı mağaza kira
lıktır. Çiçekpazarında l5tiradyadia 
hanı No. 8 Talat Beye müracaat. ---

Selanik Bankası 
~r·lfuıik Bankası Galata merkezin· 

de C1lnen iı<·rot muk.ılıiliııdo husu t 
kiı~uk 1-a~.ılar kar olunur. 

Aylardanberi yapılmakta olan gazino ve banyoların tesisatı ikmal edildi. Her nevi 
asri konforu camidir. 

Temmuzun "15,, inci cuma günü açılıyor 
Gazino emsalinden mUkemmel ve ucuzdur 

Hususi kabineler: 20 
Umum iyerler 1 O 

Ç h k b ı d istifade etmek için heam, ava Ve Uffi anyo arın an men Heybeliadaya gidiniz 

Ayak ve koltuk terini, kokusunu 

keser , vücuda zarar 

Ecıahanelerde ( 40 ) 

vermez. 

kuruştur. 

Temmuz 14 

- DİKKAT-
Ucr ilü~ ıııiic sir değildir. 

GLANDOKRATIN 
Alelade bir ilaç olmayıp m~

h Jr Prof. B. Scquart ve Scheti
n.:ı ch 'm keşfidir. Genç ve dinç 
hayvanların taze ve xilıayat hor• 
monlarilc ihzar edilmiştir. 

ADErAi iKTiDAR 
BELGEVSEKLi~iNE 

' Karşı kat'i tesirli devadır. Er-
kek, kadın farkı yoktur. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 200 ku
ruıtur. Umumi deposu fstanbul 

ZAMAN ecza deposudur. 

Dr. Beylere: tmıiriııi •ırıSlalım 
ilıcrinde tocriiba içiıı bir kutu 

• ırı:ıkuuz ırıukabiliııdo gönderilir. 

1 Susuz, sabunsuz, fırçasız 1 
Seri tıra, olmak, 7Usilnlbiln terav•tlal 
muhıı.fau, lurmııılık ve çıbanların zaU 

"' ... tını istlyor•anız. 

Muayenehanesi : 
l~mlnönii : Eminönü han 3 UncG kat No. 8 

Sıhhi yeme!der - Buzlu içkiler 

FklGECO 
18 l!Y vade ile 

•mn-SATiE...-

S t 1 k Bursa da lbrahima ı ı paşa mahallesin-
de Hamdi Paşa konağı na
mile maruf konak kiralık veya 
satılıktır. Konağa müracaat. 

ti '*65* o 
MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder 
mide ''e baraakları temizler .. 
Basuru kökUnden keser. 
'l'aaını lı\tif ve zevkle lcilebillr 

Mazon iamino dikkat ediniz. 
BQyllk tltHI JOO kıarut-

Deposu ı it BaııkHı arka81nda MAZON 
---.. Botton ecza depo•udur. .... ... 

-~---·-··-
Kadıköy'Unde 

Dabilt hastalıklar mütoha sıaı 

Dr. ESA T RAŞIT 
'ö~ütlU Octnıo cadılC>si, Bayrnmyeri 

sokak nr. Ra,ıt 'l'ah<:in boy lıanesi 

Telefon : 457 

lzmir Bııca. Köpok Hastanesi 
Sahibi : Baytar Aziz 

- Morrn hastalığına kartı aft 
,.o lierum satılır. 

2 • Köpek alır vo satar. 
:1 - 'l':tlıııit odilmit kutlarla dört 

ayaklı hayvanat ve hayvanata 
ıııahsus sun 'I gözler satılır. 

lstanbul Sıhhi müesseseler mn
bayaa komisyonu riyasetinden: 

Kilo 
11,730 Gaz yağı 
12, 163 Benzin 
7,000 Mazot 
1,000 Vakom yağı 

1932 mali senesi için ııhbt 
müesseselere lüzumu olan yu· 
karda yazılı gaz, benzin vesa
irenin 9 - Ağustos - 932 salı 
günU saat 14 ta kapalı zarf usu
lile ihale edilmek üzere mUna
kasasya kunulmuştur. Bu bap
taki şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak isteyenlerin 
mezkur komisyona müracaatlnn 
ilan olunur. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Alı Ekrem 
Neşriyat Müdürü: Halil LQtfl 

Her Yerde Arayınız. Umum deposu: Yenipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel. 22653 


