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• lstanbulun Dört Köşesi 
Mühim Bir Sahtekirlık 1 

• Bugün En Yaşlı Binamız. 
Bazı Kimseler Gaynmeşru Yollardan 1565 Yaşındadır 

-
Yürüyerek Binlerce Lira Kazanmışlar 

1 lstanbul gOmrllk mllfettitlerl 1 
mühim bir kaçakçılık hakkında 
ızun müddettenberi inceden inceye 
tetkikat yapıyorlardı. Tahkikat 
m&het netice vermiı ve kaçak· 
'1lık maınunlarının isim Ye hll
.Syetlerl tamamen teıblt edil
•iftir. 

HAdiae şudur: Bir kıaım tacir
ler Teşviki Sanayi Kanunun• 
dan istifade ederek g :imrOk 
resmi vermeksizin hariçten 
lptidat madde getirtiyorlardı • 
Binlerce kiloya baliğ olan bu 
malları kendileri kullanacakları 
7erde hariçte satlf& çıkarmıılar, 
Lu suretle gayrimeıru yollardan 
JDz binlerce liralık kazanç temin 
etmişlerdir. Nihayet mesele güm
rllk (idareıi tarahndan haber 
ahnmıı ve gllmrUk müfettişleri 
tahkikata başlamışh r. T ahki-
kat yeni bitirilmiş ve maznunlar, 
dosyalarilo birlikte gUmrükte va
ıife gören ihtisas mahkemesine 

verilmiştir. Şimdiki halde ibtı~s 
nıabkemesi müstantikliği tarafın· 
dan tahkikat evrakı tetkik edil· 
mektedir. AIAkadarlıırm verdiği 

lhtt••• Mahkeme•I heyeti 

malumata göre, bu gayrimetru 
·yollardan temin edilen, daha 
doğrusu hazineden çalınan 

paralar mDhim miktara baliğ ol

maktadır. Mesele, yakında gUm· 

rllkteki ibtısas mahkemesine in· 
tikal edecek ve maznunlar ıor
guya çekilecektir. 

Dünya Buhranının Mufas
sal Bir Haritası Çizildi 

• 
Buhranın Başlangıcından Bugüne Ka
dar Geçen Safhalar Karmakanşıktır 

Ameırlkede lt•lzler kafll••I 
Umumi Harpte topladıtı b07Gk metleri de yOluelmektedlr. RadJO 
Hrnte, elindeki budutluı tabii lbl ıun'I ipek -ıbı yeni JeDl 
aenw&nllldere utmen Şlm.U Am.. 1 ' . •• ' 
rlka Camburı1etlerl bile dGnJ•JI ıanayhn lnldtaf etUtl ı&-Dltlyor. 
aaraaa lkbaadl buhran ka11rı•· Herkeste, bu refahın illnihaye 
••ndu J•kaaam kurtaramadı. e- d k ti H 
aadOf ettltfmis •t•tıdald inha, devam e eceli anaa var. er-
lnanılmıyacak bir refah deneain- ttırlll ihtiyat tavılyelerlne kartı 
den ıo~ra Amerikaoua aıkınb1a omuz ıilkilmektedir. Bu vaziyet 
dllımeaml, bile, derece, derece • 
göıterlyor : ılelebet neden devam etmesin? 

Bir ıene- Ar aa lar 
9'l9Tetrlnleveli ı Q , • d 929 Atuıtuıu ı den b e r l . ze ıın e 

Müthit bir refah devreai Hadiaelerın baılan~ıcında .._ _______ __. umu m 1 ..._ _______ __. oy na nan 

inşaat iılerinde durgunluk hAsıl hava oyunları birçok bankalan 
olmıya baılamıştır. Beynelmilel zarara sokmuştur. Cenubi Ame-
piyasada iptidai maddeler lize· rikada kıyam llstllne kıyam olu· 

ri d k 
yor. Bu hal, belki ebediyen Ame· 

n e i istihsal fazlahgv ı mütema• rikan sermaye mahreçlerini ve 
diyen artmaktadır. Otomobil ve ihracat piyasasını kapıyacakbr. 
çelik sanayii, istihsalatını satabil· Londrada, meşhur Hartı mlles· 
ınekten mütevellit mUşkül4ttan sesatınm rezaletli iflbı kaydolu· 

tikay~te ~a~lamıştır. Fakat işçi nuyor. 
,yevmıyelerınm bugUnkil kadar Amerikanın bundan duyabl· 
- leceği teessür' hissesi acaba neka· 
yiikseldiği görülmemiştir. dar olacaktır? Bir gecede, ken-

Muhtelif sanayie ait isthıalAt dilerini zengin zanneden binlerce 
ınUtemadiyen arttığı gibi, her insanın meteliksiz kaldığı görll· 

lllyor. 1929 teşrinievelinde bll-
,aeYI hiuo 1enetlerile, esham kay• ( D•vamı ı4 OncG ıayfada ) 

ltalyada 
Kabinede Mühim 
T ebeddüller Oldu 

Diln gelen telgraflar, ltalya 
kabinesinde en mllhim nuarlann 
istifa ettiklerini bildirmektedir. 

latif a eden na• 
sırlar arasında, 
M. Muıolini ile 
birlikte ıene
le r den be r l 
balya Harici 
siyasetini ida
re eden M. 
Grandinin dtı 
umi vardır. Tel· 
graf 111dur ı 

Roma,20-
M. Grudl Hariciye Nazın 

M. Grandi, Maiiye Nazan M. 
Moskoni, Korporasyonlar Nazın 
M. Bottani ve Milli Terbiye Nazı· 
rı M. Gualinonun istifalan kabul 
edilmiştir. Harici>:e ve Korporas· 
yonlar nezar~tlerınl !fi· Musolinl 
deruhde etmış, meb uı Gigung 
Maliye ve M. Erkol de Milli 
Terbiy~ nezaretlerine tayin edil· 
n l le d r. Ay!"ıca Başvekalet 
Müsteşarlığına ~· Rossoni, Hari• 
riye Müsteşarlıgına M. Suvişh, 
Adliye MOsteşarhğına M. Alber
tin, Maliye Müsteşarlığına M. 
Puplinl, Korporasyonlar Müste
şarlığına M. Askini Biagl, Milli 
Terbiye Mnsteşanığına M. Arrigo 
Bolml, Milnakallt Milıteşarlığına 
M. Ruggero tayin edilmiılerdir. 

Suriç Yoldaş 
BulgarlttaD tarikile Ruayadan 

aYdet eden Sovyet Sefiri Suriç 
y oldat Utro ltmindeld Bulgar ıa 
zetetl Bapıuharrirl M. Tanef ile 
artıtnrkeD Ruaya ile Bulgariıtan 

:raanda aiyul mllnaaebabn tee11D
ın için ortada hiçbir mini bulun· 
madığıDI ıöylemiş. buna mukabil 
M Tanef te M. Suriçin Sovyet 
R~ıyayı Bulg~~standa temıil et• 
meıl temennııınde bulunmuıtur. 

Bu ıöıler Bulgar gazetelerin
de, M. Suriçin Ttırkiyeden mO
farekat edeceği ,eklind" bazı 
tefsirlere sebep 
olmuştur. 

Fakat Sov• 
yet sefareti, 
M. Sur iç'in 
Tilrkiyeden ay• 
rılmasıoın kat'i • 
yen mevzuu 
bahsolmadığı· 
nı, esasen Sof· 
yada gazeteci· 
lere beyanat 
vermediğin l 
bildirmektedir. M. Sarfı 

JUatlnyen sarayı 

Memleketin en yaşlı insanı 

malum. Bunu hepimiz biliyoruz. 

Dün "lstanbulun dört köşesi" ni 
gezerken lstanbulun en yaşlı ağa· 
cından bahsetmiştik. BugDn de 

En ••ki blnalarden Çlnlll klfk 
latanbulun en ihtiyar evlerini, bl
nalarım okuyacaks.uuz. Bu koca 
ıebirde gezip gördilğllnllz yerler
de öyle binalara tesadüf edersi
niz ki, onlar çok eski bir tarihe, 
binlerce senelik uzak bir maziye 
sahiptir. 

Fakat zavallılann dilleri yo1c
tur. Size yaşlılıklarından bab-
ıedemezler, övllnemezler. itte 
biz onların der dini ıu ıUtanl.-
da ıize dökeceğiz. 

En yaşh, en ihtiyar blnL .. 
9ozdağan kemerlerini hepimlı 
biliriz. Bu eşkl yapı, lstanbul 
binaları içinde (1565) senelik ,f ir 
6mre maliktir. Bu kemerlerin 
yapılmasına milAt tarihinin 2 iAcl 
asrında ve inşaat yüz sene ka
dar devam ederek milAdın 

367 inci yılında HlikUmdar Valaml 
( Devamı 12 inci aayfada > 

Tütün Fiati Yüzde Yirmi 
Nisbetinde Yükseldi 
24 Milyon Kilo 

Haber aldıtı• 
mııa ıare, lkta
aat Vekil eti. 
Ttırk tlltUncnın
ğlintın, bilhassa 
ttıtiln ihracatı
mızın lnkipfı 
için ciddi ted
birler almıya 
başlamııtır. Bu 
münasebetle tO-
tUnclilerimiz hak· 
kında etraflı te
kilde tetkikata 
girişilmiştir. Bu 

Sahş Yapıldı 

meyanda bir tU· 
tun ofisi teşkil 
edilmek Uzere TUtUn Oflelnln yerlefecejl inhisar blnaaı 
Yunan tütün ofisinin teşkilat ve anlaşılmaktadır. TütUn lnhisan 
nizamnameleri de tetkik edil- tiltün almaktadır. T eşekknı ede-
mektedir. Alakadar dairelere cek olan tütük ofisinin şimdiki 
gelen malümata göre, son gUn· Tütün inhisarı binasında yerleıe-
ı~rde tütün fiatleri yüzde yirmi ceği söylenmektedir. 
kadar yükselmiştir. Geçen 931 Diğer taraftan Balkan t0t8n 
ıeneai tUtünlerinden bugUne kadar ofisinin de birkaç aya kadar to-

1 
24 milyon kilo satıı yapılmııtır. ıekkill ederek faaliyete bqhya-
Fiatlerin daha ıiyado yllkıoleceil caiı haber verilmektedir. 



2 Sayfa 

,--
1 Halkın Sesi 

Arap Harflerile 
Kitap Basanlar 

Arap harflerile kitap baaan 
bir kütüphane haklc:mda tahkikat 
yapılmaktadır. Bu hususta bal· 
kımu; diyor ki: 

Tevfik B. (Beyoilıı Flrmrğa 171) 

- Gazetelerde eski harflerle ki
tap basıldığını okudum. Yeni harf· 
leri kabul ettikten sonra bir 
okuma seferberliği açbk. Şimdiye 
kadar Ummi kalmış birçok ihtiyar 
köylüJerimiz bile okuyup yazma 
öğrendiler. Çocuklarımız bu harf· 
leri çok kolaylıkla bellediler. 
Kargacık, burgacık harflerden 
kurtulduk. İrtica yalnız rejimde 
olmaz, bence eski harfleri ihyaya 
çalışmak ta bir irticadır. Biz yeni 
harfleri kökJeştirmiye um ettik .. 
Eğer haııadisin aslı varsa, hidi· 
meyi çok teessllfe pyan bwurum. .. 

Şakir Bey (Kaampap lake!e caddcai 23) 

- Yeni harflerin meziyeti_i 
uymakla tlikcnmez. Bir defa eski 
yazmm imJJmıı:da doğurduğu 

anarşiyi ve . aemailiği ortadan 
kaldırdı. Her şeyi söylediğimiz 
gibi yazımya başladık. Aman 
yarabbi ne idi o binlerce semai 
kelime, hatta cümle • insan bunları 
ağrenmek için umu müddet dir-
1ek çürütmek mecburiyetinde 
kalıyordu. Şimdi çocaklarım1z bu 
ıema1 yerine faydalı şeyler öğre
niyorlar. Biz sonradan öğrendiği
miz lba1de bile yeni harflerden 
çok istifade ettik. Arlık gizli 
kapaklı ~ki harflerle kitap bas
mıya, yazı yazmıya bir nihayet 
•ermeliyiz • 

Ahmet Efendl (Seyyar Kundura~ 

- Ben eskiden okuyup yaz· 
ma bilmezdim. Yeni harfler çık
hktan sonra gece mektebine de
nm ettim . Öğrendim. Şimdi 
mükemmel gazete ve kitap oku
ıorum. Cahillik ne kötü şeymiş? 
.Eskiden mektupları para ile ıiına 
buna yazdırırdım. 

Limon Kaçakçılığı 
Umoı:ı kaçakçıLğile maznun 

Dlyamandi Efendinin muhakemesine 
dön de devam edilıniflir. Orijinal 
koDfmentoların tetkikinde ve 
bunların manifesto ve müsadere 
zabıt varakalarile tatbikinde mü· 
bayenetler görülmüştnr. 

Para Borsas.nda 
Dün, borsada düyunu mvah

bade eW beş buçuk kuruşa yük· 
aeldikten aonra elli kuruşta ka
pan~ Anadolu tahrilib da otuz 
lira yetmiş kuruşla otuz lira otuz 
kuruş arasında muamele gör· 
müştlir. 

Ceza Ahnacak 
Eanafıa Ticaret Odalarına yau)

maları için Yerilen aoo mühlet oa 
gOn ıonra bitmektedir. Mühlet tem· 
dit edUmiyeee.ktir. Yuılmıyu.lardaa 
ceza almacakbr. 

,,. 
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Mühim Kararlar Bir Cür' etkir Yakalandı 

• 
Bu Adam Güzelliğini Mahvetmek için 

Bir Kızın Yanaklarını Kesmiştir 
-

Dün Galatada Doğruyolda, kanlı olduğu kadar 
garip bir hadise olw ;.ış, genç bjr adam, bir kızın 
güzelliğini mahvetmek cür'etinde bulunmuştur. 
Tabkikatamıu göre hadise şu şekilde geçmiştir: 1 

:za bazı sözler söylemiş, sonrada cebinden keskin 
bir jilet bıçağı çıkararak genç kızın üzerine hncum 
etmiş ve güzelliğini mahvetmek maksadile 
genç kız n iki yanağını da kesmiştir. Mustafa 
bu cür' eti gösterdikten sonra kaçmıya başlamış, 
fakat yetişen polisler tarafından hemen yakalan• 
mışlır. 

Mustafa isminde genç bir adam, bundan bir müd
det evvel Ruhiye isminde bir kızla nişanlanmıştır. 
Fakat araya giren bir mesele yüzünden kızın arzu
aile aynlık vukubulmuştur. 

Bu ayrılığa r:ağen Mustafa genç kızm peşini 
takip etmekten vazgeçmemiştir. Dün Ruhiye H. 
Galatada Doğruyoldan geçerken eski nişanlısı 
Mustafa ile karşılaşmıştır. Mustafa evvela genç kı-

Dün Kumkapıda da bir çocuk tarafından bir 
cinayet işlenmiştir. Hasan isminde bir çocuk karpuz 
yiyormuş, Faik isminde bir çocuk gelerek elinden 
kal'puzu almak istemiş, Hasan da karpuz bıçağı ile 
kendi gibi küçük olan arkadaşını yaralamıştır • 

Kunduracılar 
Kösele Miktannın T es bit 

Edilmesini istediler 
Kösele fabrikalarile kundura

cılar arasındaki ihtilaf hala hal
ledilememiştir. Köselecilerden bir 
kısmı piyasaya mal vermedikleri 
gibi, diğer bir kısmı da yüksek 
fiat istemektedirler. 

Kunduracılar dUn de bazı 
teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Sanayi ve Ticaret Müdürleri 
her iki tarafı dinleyeceklerdir. 
Kunduracılar stokların tesbitiııi 
istemektedirler. Diğer taraftan 
öğrendiğimize göte. muafiyet lis
tesinden çıkanlmq olan qya 
fiatlerinde bir yükselme olacağı 

•ôylenmektedir. 

Şeker Meselesi 
Ticaret Müdürlüğü ~eni

den Tetkikat Yapıyor 
Piyasada şekeT ve kahve 

buhranı devam etmektedir. Yerli 
fabrikaların elinde de pek az toz 
şeker kalmıştır. 

Bu vaziyet üzerine Ticaret 
Müdiriyeti ıeker vaziyetini tek· 
rar tetkika b~şlamışhr. Müdiri· 
yet, şeker tacirlerine bir tamim 
göndererek banran bidayetinden 
5 temmuz tarihine kadar Güm
riikten çıkanian şeker miktanm 
sormlJştur. 

ithalat Va ihracat 
Harici Ticaret Ofisinin neş

rettiği bir istatistiğe göre t 932 
senesi haziranının ilk altı ayın
daki ithalatımız 39,862,806, ihra
catımız 43,394,716 liadır. 

Kemalettin Sami Pasa 
' Geçenlerde Ahnaoyada ağır su· 

rette yaralanan Ber!in ıefiri Kema. 
lettin Sami Paıa tamamen iyilet· 
mittir. 

Arap Harf/erile 
Basılan 
Kitaplar 

Dünkü nüshamızda Aydında 
Memduh isminde birisinin eski 
harflerle basılmış f cra ve iflas 
kanunu satarken yakalandığını 
dün yazmıştık. 

Memduh Bey ifadesinde ken
disinin c:iban kütüphanesi sahihi 
Mihran Efendinin acentesi oldu-
ğunu söylemiş ve ban ifşaatta 
bu1unmuştor. 

Bunun üzerine dön, f stanbul 
polisi Mihran Efendinin ifadesine 
müracaat etmiş ve cihan kütü~ 
hanesinde taharriyat yapmqt:ır. 

Bundan başka, lstanbulda bir 
zatın elinde eski harflerle basıl-
mış bir icra ve iflas kanunu gö
rülmüş, polis tarafından derhal 
alınmıştır. 

Bu kitapları mevcut matbaa· 
lardan birinin bastığı söyleniyor. 

Kendisine müracaat eden bir 
muharcirimize Mihran Ef. ıun
lan söylemiştir: 

"- Memduh Ff. benim acen
tem değildir. Bu z.at yalnız be-
nimle değiJ, diğer bazı ktltüpha· 
nelerle de iş yapar. 

"Kendisi seyyardır, Anadolucla 
do1qır. Tabü, yakalandığı zaman 
kitapları nereden aldığını söyle
m.iştir. Vaziyet polisçe herhalde 
malüındur. " 

Kurşunlar 
Bnşa Gitmiş 

Eyfipte Feshane fabril{:ıs·nda 
çniışmakta iken fabrikadan çıka
rılan amele Kazım, dün fabrika 
memurlarından Ali Efendinin üze
rine üç el silah atmış, fakat kur
şunlardan hiçbiri isabet etme· 
nıiştir. Kazım yakalanmıştır. 

Dızdızcılık 
Bir Sabıkalı Saf Bir 
Köylüyü Dolandırdı 
Sabıkalılardan Mehmet, Yeni· 

cami meydanlığında Hasan oğlu 
Ali isminde saf bir köylüye teaa• 
düf etmiştir. Mehmet, köylUnUn 
saffetinden istifade etmek için 
Rusların eski Verangel paralarile 
dolu olan bir zarfı yere atlDIJbr. 

Ali, ayağına dolaşan bu aer
vet tomarını büyük bir tehalllk· 
le yerden almışhr. Fakat tam 
cebine atacağı sırada aabıkalı 

Mehmet hemen önüne çıkmıf •• : 
- Gel paylaşalım J demiştir. 
HikAyenin ıomı maliimdur. 

Bu paralar paylaıılırken zavallı 

köylünün içi para dolu olan cllz• 
danı da SJl'ra kadem basmışbr. 
Mehmet aranmaktadır. 

• 

iki Şirket 
Türk Mütehassıslara 

Yol Vermiş! 
Alınan haberlere göre Ereğli 

kömür şirketi ile, Kibrit İnhisan 
şirketi bazı Türk ~Utehassıslara 
yol Yermiştir. Her iki tfrke
tin ecnebi mlltehauıılan çı• 
kartmıyarak Türk mütehassısları 
çıkartması ıikayetleri mucip 
olmaktadır. 

Bu hususta bazı makamlara 
müracaat edilmiştir. Türk mtıte
haasısların haklan aranacaktır. 

Bir Sıvacı Oldu 
Birkaç gftn evvel Beyoğlun

da . Hava aparbmanında sıva 
yaparken diişerek yaralanan 
sıvacı Recep,!Beyoğlu hastahane
sinde ölmüştür. 

Bir Ceset Bulundu 
Buraada Yağcılar mevkiinde te• 

fessüh etmiş bir çocuk cesedi bulun
muştur. 

Ankara, 20 - Heyeti Vekile bu. 
,.on de toplandı. içtima sreç vakte 
kaciar devam etti. Bu içtimada 
kontenjan tatbikatı Ye döviz mea .. 
leleri üzerinde yeni ve mülıi ın ka• 
rarlar ittihaz olunduğu haber veril• 
mektedir. 

Pariate hamfller mOmesıillerlle 
eenyan eden müzakerelere dair ıon 
1relen malı'.imat Ozerine Maliye VeklU 
bugünkü içtimada kabine au~arnu 
tenyir etmiştir. 

lımet P~. nın lzmire harek.:tinden 
enel bir iki Heyeti Vekile içtimaı 
daha aktediJecek ve müterakim bilt
mam işler intaç olunacaktır. 

llaf yan Bahriyeliler 
limanımızda bulunan ltalyan fi l.f 

ıu bahriyelileri şerefine dün akşa~ 
ltalyan ıcfiri tarafından Trabyadald 
lkametgihmda bir ziyafet ve blw 
balo Yerilmitlir. 

Adana'da Bir Facia 
Erenköy Amerikan mektebi mue 

alUmlerinden M. Nikolea Adanaya 
gitmiı, orada arkadatı M. Smit ile 
birlikte yüksek dağlarda tetkikata 
çıkmıştır. Fakat Bürücek yayliıana 
d3n0ş esnasında M. Nikoleı bir uça• 
rumdan yuvarlanmıo, bütün kemikleri 
klnlmak ıuretile ölmOıHlr. Arkada• 
ıına bir tey olmamıotır. 

Soyguncular 
Yakalandı 

Bursa, 20 - Karakay ıoygunca
larından izzet Ye Selimin Eskişehirlde? 
detfl, Domaniçte yakalandıklarıaa ~ 
dair vilayete telgraf gelmiıtir. Vali . 
Fatin Bey takibata bizzat iştirak I 
etıaittir. 

Romanyalı Talebeler 
Yarın Romanyadan ıehrimize 100 

Darillfünun talebesi 1relecektir. Ta• 
lehe f.tanbulda birkaç gün kalarak 
t•hri ıezecektir. 

Romaya Gidecek Heyet 
ltalyıının açacağı kredinin eıu 

Ye teferrüatıoı tesbit etmek üzere 
Maliye Müıteşarile birlikte Maliye 
Nakit işleri Müdürü Sırrı ve Devlet 
Bankası azasından Nuırat Beyler de 
Komaya gidecektir. 

lf<tısat Meclisinde 
Ankarada toplanan Ali lkbMI 

Meciiıi mesaisini bitirmek üzeredir. 
Aulardan bir kısmı bir ihracat 
luediıl bankui teaiılni ileri .ar. 
mitlerdir. 

Serseri Bir Kurşun 
Ankarada bir facia olmuf, nere

den abldıj'ı belli olmıyan ıerseri bit 
kurpn Kadri isminde küçük bir ço- · 
cutu öldürmüştür. 

Limandaki 
Vapurlar 

latanbul sahillerinde ftli}"en va• 
parların bilet tarifelerini tetkik eden 
komiıyonun, Kadıköy, Adalar •• 
Haliç biletlerinde tenzilAt yapılamı• 
yacatı neticesine vardıfı tahmin 
ediliyor. Yalmz Haliç vapurlarında 
kapalı olan üıt güverteler yolculara 
açılacaktır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

1 : Yoku - Hasan Bey, bu 
8 caklarda şehir içinde gezmek 
çok iÜÇ oluyor. 

• 
~ - Şöyle ınükeınmel 

kotram olsa ••• 
bir 3 - Bu sıcak gUnlerde sa· 

bahtan akşama kadar Marmarada 
pupa yelken keyif çatardım. 

1 4 - Sonra da akşam olunca 
i buzlu biralarla yan felirdim.. 

5: Hasan Bey - Ha'{k.n var 
yolcu... Aç tavuk kendini arpa 
ambarında aanırmııl 
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r 
Hergün 

iş Arz 
Ve Talebinin 
Tanzimi Meselesi 

"\ 

ltW:roru~ ki, itsiztoro it bulmuk 
irin s.ılalıiyet tabibi ıw'kaınlar tara
rındıuı faaliyete geçilmiş. Mcnılokotte 
ıne~ cut işsiderlo itt-i ihtiyacı olan 
mfl csse eler arnsmda bir nevi tavas
a;u t edici bilrolar kurulacakrnı~. Ayrı· 
ca, lıa7.ı Macar grupları da i'ı; i 
tedariki içio burada bir büro a çmak 
te9olıtı lısfindo imiflıır. 

Bu haberi okuduğum zaman 
cidden büyük bir sevinç duydum. 
Çünki memlekette nice kabiliyet-
ler vardır ki, iş bulabilme\: için, 
müracaat edilecek bir merci gö
rememelerinden dolayı .zayi olup 
gidiyorlar. IJ bulanlar, daha 
ziyade, sağda solda tanıdığı olan-
lar ve bir münhal vukuunda 
akJa gelebileck vaziyette bulu
nanlardır. Bunun haricinde, gaze· 
telerin, resmi ilan sütununu gün· 
lerce takip ederek münhal me· 
murluk müsabakaları açıldığı 
%aman bu müsabakalara dahil 
olabilenler de. sayabileceğimiz 
bahtiyarlardandırlar. 

Fakat bu yoldan yürUnmek 
ıuretile memleketin memur ve 
işçi ihtiyacıw ilmi bir surette ve 
zamanında tatmin etmek çok 
mUşküldür. Bana öyle geliyor lci, 
dünyanın her işini bir sisteme 
uydurup bağladığı bu devirde 
düşUnüldilğüne muttali olduğumu~ 
tedbirin şekli, esaslı bir .surette 
rnaksadı pek az temin edebilir. 

Fikrimizi §Öyle izah edebiliriz: 
,. 

1 
Her bedel mukabilinde çalışan 

kimseye bu asırda işçi derlerse de 
çalışıcdar arasında bir tasnif yap· 
mak zaruridir. Bu tasnif her yerde 
oöyle oluyor: 

1 - Elile çalışanlar; 
1 

2 - Kafasile çalışanlar, yani 
teknik adamlan ve memurlar. 

Bir memleketin umumi ibtı
ıadl vaziyetini günügününe takip 
edebilmek. behcmehol işsizlerinin 
hergilnkü miktarını, biç olmazsa 
takribi bir surette bilmekte ka· 
imdir. Bu, bir istatistik işidir. 
Bu istatistik yapılırken şöyle 
esasi bir tasnife riayet edil· 
mesi de, bize zaruri gibi geliyor. 

A - işsiz fabrika amelesi, 
B - işsiz ziraat amelesi. 
işsiz kalan işçi, her mmtakada 

te is olunacak muayyen iı bUro
larma müracaatJe kaydolunurlar, 
ınra numarası alırlar, kendilerine 
ihtısas fişleri verilir ve bu su
retle memleketin iı arz ve ta
lebi, hassaı bir saat rakkası 
gibi muntazam temevvllçlerle 
iner, çıkar. 

Bu mUesseselerin grafiklerine 
bir göz atıldığı zamnn, memle
k~tin faaliyet hareketini o gtın 
i~ın. an~amak. mümkUn olabileceği 
gıbı d.~~e nıs~c~e ilerleyip iler· 
lemedıgı, gerıleyıp gerilemediği 
d~ derhal göze çarpar. Bu usul 
ehle çalışan işçiler için bilhassa 
'ayanı tavsiyedir. Kafasile çalışan 
ınsanlar için, bir nevi iş büroları 
tesisine maddeten imkan yoktur. 
B~yük bir kısmını memurlar teş
kıl eden bu zümrenin çaresiz 
olarak mfiesseselcrin resmi ihtiyaç 
ilanlarım beklemesi zaruridir. 

J - Boıa akan bir çağlıyan, 
heder olmuı bir kuvvettir. 

~ 

7111111111111 ı 

' 

2 - Boşuna i~liyen bir mo
tör, israf edilmiş bir kudrettir. 

israf Edilen Kuvvet • 

1 
3 - Semere vermiyel', yaratını

yan dimağ, boıuna iıliyen bir mo-
töı-den, botuna akan bir ıelllcden 
farklı değildir. 

• SON TELGRAF. HABERLER/ 

Ahli.k · Ve Seciye ize Mi i 
Vymıy 

Hükiimet 
n S ·nema Filimleri 

- -
ok ühım Bir Karar Verdi 

Ankara, 21 (Hususi)- A\Akadar ve ıalahiyettar 
makamlar sinema filimleri hakkında çok ehemmi
j'ei!i i>ir karar vermişlerdir. Bütlin filimleriıı mem
leket dahiline girmeden ve gtimrilk muameleleri 
yapılmad.ıuı evvel inceden inceye tetkik edil
mesi şeklinde olan bu karar hakkındaki talimat
name resmi gazetede intişar etmi~tir. Tatbik mev
kiine girmek üzeredir. Bu kontrol alakadar VekA· 
Jetler erkAnından mUrekkep hususi bir heyet 
tarafından yapılacaktır. 

memlekete ithaline müsaade olunacak, fakat mem• 
leket terbiyesine, ıiyast sistemimize ve bilhassa 
temiz vatani duygulara zarar verecek mahiyetteki 
filimler ithal edilmiyecektir. 

Tekarrllr eden eıaılara göre din propağandaaı 
mahiyetinde olan, dost devletlerle siyasi münase• 
betlerimizi ihlal edecek tekilde bulunan, milli ah
lak ve seciyemize uymayan filimlere katiyen mDsa· 
ade edilmeyecektir. 

Hariçten getirilen filimler glimrükte evve14 bu 
heyetler tarafından muayene edilecek, seyredilme-
sinde mahzur ve mazarrat görlilmiyen filimlerin 

Bilhassa vatanperverlik şeref ve haysiyetini ihlAI 
eder mahiyette olan sinema filimleri de bu meyan
dadır. Bu hususta Dahiliye ve Maarif Vekaletlerin· 
den alakadarlara tebligat yapılmıştır. 

--- - -----------------

Silihla~ Aza tıl•yor Mu? 
Cenevre 20 (A.A.~ - Tahdı· rınm azalttlmasının istihdaf edil· ilel bir usul tesisJ sureti· 

dl Teslihat Konferansı Kitibi mesi suretile esaslı bir farzda le ilgası, tankların tahdidi, 
umumisi komisyona tevdi edilecek tahdi~i derpiş e?ilmektedir. kimyevi, ınilrrop, y.nngın çıkar-
knrar sureti projesini resmen Yıne bu projede tayyarelerin mıya mahsus bombalar ntmak 
neşretmiştir. sivil ahaliye. taarruzda bulunma- suretile yapılan muharebele-

Bu projede bütün devletlerin lannın men'ı, hava bombardıman· rin men'i ve tanzim edilecek 
silah kuvvetlerinin umumi bir larımn, askeri tayyarelerin tahdidi vel mukavelenin fili bir surette tat· 
mukavele yapılması ve bu muka· gayri askeri tayyarelerin bazı bikını mUmkUn kılacak bir mura-
velede bilhassa taarruz vasıtala· bava gemileri hakkında beynel- kaba usulü tesisi de tasrih edilmiştir. 

---------- --------------------
Tebrikler !Bektaşilik 

Tevfik Rüştü Beye Tebrik Maznun/arz 
lzmir, 21 (Husust) - Gitli 

Telgrafları Geliyor dervişlik yapmakla maznun bek-
Ankara. 21 ( Hususi) - Ak- taşi Şeyhi Hasan Baba ile arlm· 

vam cemiyetine duhulümüz müna- daşlarının muhakemelerine dün 
sebetile ltalya, Bulgaristan ve devam edildi. Maznunlnrdan 
Yunan matbuatile Taymis gazc- San'at Mektebi talebesi SAiim 
lesi hararetli neşriyat yapmakta ve Ef., amcasının yanına gittiğini, 

yalnız muhabbet yapıldığını, fa. 
bu vaziyeti bUyük bir memnu· kat cem ayini yapılmndığını söy-
niyetle telikki etmektedirler. lemiştir. Müdafaa .şahitlerinin 

Ayrıca Hariciye Vekili Tev- dinlenilmesi için muhakeme talik 
fik Rüştn Beye de her taraftan edildi. 

tebrik telgrafları gelmektedir. Veni ftalya Sefirleri 
Bu meyanda Bulgaristan Ha- Pariı 21 ( A. A. ) - Jurnal 
riciye Nazırı da bir tebrik tel- gazetesi ' ltalya kabinesinde istifa 
grafı göndermiştir. eden n~zarlardan. _M. Grandinin 

Altay Geliyor 
İzmir, 21 ( Hususi } - Altay 

Londra M. Baltamın Moskova ve 
M. Mo~koninin. de Pa~is. selirlik
lerioe tayin edıleceldermı yazıyor. 

futbol takımı fener ve Galta- Ottava Konferansı Açıldı 
saray takımlarile üç maç yapmak Ottava(A.A.)- Ottava konfe· 
üzere ağustosta İ.stanbula gide- ransının resmen açılması mcrasımı 
cektir. Takımd~ap dahildir. bugün snat 1 l de icra edilecektir. 

==~- -~ 

Genç Kızlarımız 
Belçikada Büyük Muvaf
. f akıyetler Kazandılar 

Brüksel, 21 ( Hususi ) -
Belçikada san'at tahsil eden Türk 
genç kızları büyük muvnffaki· 
yetler kazanmılardır. 

Açılan talebe sergilerinde 
Türk kızlan, Belçikalı talebelerin 
fevkinde bir muvaff akiyet gös
termişler, çok nefis ve güzel eser
ler teşhir etmişlerdir. 

Bilha! ll Fişer Pakize Emin 
Hanımın tuvalet ve çay elbise
leri, Zekiye Hilmi Hanımm çi-
çekleri çok beğenilmiş ve tak· 
dir edilmiştir. Ayrıca Neyyire Şük
rü Hanımın reklam nilmuneleri 
Saadet Abdullah, Rebia İbra~ 
him, Rukiye Mehmet, Behiye 
Reşit, Enilca Raşit, Halide Refik, 
Kadriye Abdürrahim, Zehra, MU
rüvvet Avni, Saadet Nedime 
Hanımlnrın diğer sergilerde teş· 
hir etlikleri eserler hayretle sey
redilmiştir. 

Demek oluyor ki, tasavvur çok 
glizeldir. Fakat teferrüatmın dik
katle tesbiticlir ki bu güzel fikri 
muvaff, kıyete götürebilir. Biz, 
aklımıza gelen ve memlekette 
bUyUk bir ihtiyaca mukabele ede
cek olan bir esasın bu münase
betle kuruluşunu görürsek cidden 
baht!y~r. olacağız. Öyle ya ! gaze
telerımızın zaman zaman Uzerle
rine. almıya teşebbüs ettikleri 
b!-' ış, çoktan.beri sabit olmuştur r 
kı, memleketın ciddi bir ihtiyacıdır. 

f~a~bul Belediyesi, hizmetçi 
0.erd~~ı, . açtığı hususi büro ile 
v.ımdılık 1?1kan nisbetinde hallet· 
tı. D~~let!n de umumi iş arz ve 
talebı?ı hır borsa intizamile idm·o 
etmesı zamanı gelmiştir. Başka-

İSTER iNAN, İSTER iNANMA! 

ların:n yapabildik~erini bizim ya
pamıyacagımıza bıran bile ihtimal 
verenler nefislerine itimatları 
olmiyan1a~dır. 

Uşakla oturan bir kariiın i zde n nldığımıı bir mek-
tupta nyn cn şu cümleler v rdır: . 

" Uşakta spor lııırekc . l •ıi dolgun ve kuvvetlldır. 
Bunu nazarı dikkate alan Uşak b ele diyesi ufnk, fakat 
güzel b:r stadyom yaptırmıya knrar verdi. 

"Planlar ve projeler bn:r.ırlnndı. Fakat yalnız _hazır
lıkla kalmadı, intaata başlandı . Yakında bu ınıaat 

bitecek ve biz güıel bir atadyoına sahip ola cağır. 
Lütfe n lstanbulda l<i sporcu arkadaşlara haber 
verin iL Maç ynpmak iste dilderi vakit güzel 
stndınnı.ı onlara kiralarız. lstanbullu futbol· 
cülerimiı bu suretle asri J bir shı.dyomda maç yapm k 
fusııtına nail olurlar.,, 

iSTER iNAN. }STER /NAN.MAi 

Sözün Kısası 
Sakallılar 
Arasznda 
Bir Sakalsız .. 

-----------------A. E. ---"Son Posta,.nın Atina muhabiri 
dür, bütün dilnyayıl güldllren Lir 
hadısenin son safhasını haber 
verdi: 

- 1932 senesinin Avrupa gll
zelioi Aynoroz papadarı arasına 
sokan genç rahip, ruhani mea
lekten tardedilmiı ve kendisini 
iğfal ettiği için genç kızın al ey• 
bine bir dava açmış! 

Bilmem hatırlıyacak mısınız? 
Meselenin ilk safha ı birkaç ay 
evvel yazılmıştı • 

19M on esinin A Hupa' güzolt 
h:ıkik:ıtt-0 Matmazel l>iplaraku adını 
taırn an bir Yunan dilhoridir ve bu 
g!lı.cllor g Ozc li, insani olsun, hayvan 
olsun dişi hitbir ınahl()kun toprağına 
a ) ak basmadı~ı (Aynoröz) manastırını 

görmek heves ine kapılmış, orkek elbi
sesi giymi~, gitmig, fnknt gOzellJfl 
d ola.} ısilo naıarı d ikkati celbotmtı, 

tu tul ımış, manastırın bir bodrum una 
atıl m ış, sonrn d:ı Yunan llOhQmetine 
t<ıslim oclilrniş! 

Aynoroz papazlarının genç 
kızı yakalar yakalamaz hudut 
haricine çıkaracak yerde Yunan 

HükQmetine teslim etmiye intizaren 
bir müddet bodruma atımı ol· 
malarının sebebini anJıyamamakla 
beraber hikfiyenin mabadine de
vam edeyim: 

· Evet papazlar g nç kııı bir 
mUdclet bodrumda hap ettikten onra 
Yunan llOkılmetlne teslim etmltler. 
Bu mllddet zarfında ise biılm Foner 
kilisesinin bllytik mecll!!I toplanmıg, 

Mdiso (!zerinde <lüşflnnıflo , genç kızı 
aforoz otmtye ve konclislne yardım 
eden genç J>npa7.1 da kovmıya karın 
vermiş! 

işte bizim Atina muhabirinin 
verdiği haber bu hadisenin son 
safhasıdır. 

Fakat bence vak'anın bir 
mukaddimesi daha vardır ki, ih· 
timal ondan haberdar değilsi• 
nizdir: 

'l'nk rlben bir seuo evvel Pransızla-
ruı kadın g:ızoteclloriııden bir geno 
kı z, kendi idd l:mna lıakılırsa., erkek 

kı) afetinde maııastmı girmiş. Anlaşılan 

pek gilzcl olmndığı içi n göze çarpma
mıı ve bir müddet kaldıktan sonra 
dışarı çıkıoıs, gOrdnklcrinl yazarak 
çektiği resimlerle beraber gazetesine 
göndermişti. 

Bence bu işte muhakkak şey• 
tanın bir iğvası vardır: 

Şüphe etmiyorum ki, kndın 
gazeteciyi Aynoroza gönderen 
iblisin ta kendisidir, sonra papaz· 
larm bu kadın gazeteciye ehem• 
miyet vermediklerini görerek: 

- Hele durunuz, ben si%e 
bir oyun cdeylm de diinyanın 
Hanyasım ve Konyasım anlayası
nız, diyen ve bu defa gt.izeller 
güzelini gönderen yine odur. 

Malum ya şeytan insanların 
yaratıldıkları günden itibaren 
erkeklere musallat olmuş ve 
daha ilk adımda Havvanın hal4· 
vetinden istifade etmiştir. O 
vakittenberi de hep ayni vasıta 
ile çalışmaktadır. 

* Fakat 930 senesinin Avrupa 
gUzeli genç delikanlıların mu• 
sahabesinden zevk almak 

varken saçlı sakallı ihtiyar 
papazların nesini görmiye git· 
miştir acaba? Burasını nnhya· 
madım. Kendi kendime dUşlin· 
dUm. Hatırıma gelen şudur: 

- Matmazel Diplaraku bir 
Amerika şirketi tarafından çev
rilecek yeni bir filmin reldimını 
yapmayı deruhde etmiş olmasın? 

Bu noktayı çok mümkUn gör• 
düğUmU saklamıyncağıml 

Zeki VeHdi Beyin istifası 
Edebiyat FakUltesi Müderrisler 

meclisi dun toplanarak Müderria 
Zeki Velidi Beyin istifası mese
lesini görOşmUştUr. içtima uzun 
ve miinakaşah olmuf, fakat ka· 
rar gelecek hafta içtimaına bıra
kılmıştır. 
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Bursa 
Yollarında l*J 

• 
HABERLER/ 

-2-
Bursa (Hususi) - Yalova ta· 

r:kile Borsaya gidenler rahat bir 
yolculuk yaptıklarmı söylemiyor
lar. Yola çıkarken sanki birden· 
bire rahatsız olmamak için ve 
Bursaya girerken de artık azap
tan kurtulmak için şose, her iki 
tarafından birer kilometre kadar 
düzgündür. 

Yol üç buçuk saat devam 
ediyor. Başlarken amele faaliyeti, 
taş yığınları, çukurlar ve henüz 
ıiliodirden geçirilmemiş kısımlar 
•ardır. Otohü~ bu yollara a!ışan 
toförlerin elinde doğrusu büyük 
bir meharetle sevk vo idare edili
yor. Tamir edilmekte olan ,osenin 
geçilemiyecek kadar bozuk olan 
yerlerinde ayrıca, muvakkat bir 
yol bile yoktur. Temmuzun mtit
hiı sıcağında &arsıla sarsıla yü
rüyen otobüsün kaldırdığı toz, 
toprak ııkınhdan terleyen yolcu
lann yllzüne yapıııyor. 

Bu ııkıntıya ve hatta hazan 
devrilmek tehlikesine alıştıktan 
aonra etrafın bazı manzaralarından 
latifade etmek mümkün oluyor. 

Yolun irtifa ve ivicaçlarmdan 
muhtelif güzellikler seyrediliyor. 

Şose etrafında yer yer koparı 
lan dat parçaları görtlnUyor. 

Orhangazi ilk tevakkuf ye· 
ridir. Bu aakin kasabada gö
riinea baılıca hareket otobna
lerin fidip gelifidir. Her iskele 
Ye iatuyonda olduğu gibi bura
da da kahveler vo seyirciler var
dır. Buna yolunda ötle yemeji 
için Gemlikte fasıla veriliyor. 
Körfezin ucuna yaslanan bu ka
nba sıcaktan esniyordu. Çınaraltı 
kabvoainde birkaç kişi vardı. 
Çartıda dOkklncılar dokklnları
nın aonnde biribirlerile konuıu
yorlardı. 

Sıkıntılı bir yolculuğu mütea
kıp otobllsten kurtulmanın ver-

. diği rahat çok devam etmedi. 
Gemliği aıağıda bırakarak yine 
bozuk ivicaçh ve hatta uçuruma 
yuvarlanmak tehlikesi olan yokuı 
baıladı. lıte burada geçenlerde 
bir otobUs devrilmişti. 

Y okuıu zorlanarak çıktıktan 
·sonra Uludağm mubteıom man
zarası göründü. Dağın tepesinde 
çukur yerlerde kııım kısım kar 
vardı. Serin bir rllıglrın ea
meıı, uzakta ve aşağıda Bursa 
ovasının görünmesi, kartıda 
ve yukarda cidden ulu olan bu 
daim karla ve haşmetli manza
rasa yolun bozuklutuou, aıcaktan 
terleyen halkın yllzilne yaplfaD 
tozu ve toprağı unutturdu. Dağa 
ye kara kavuımak arzusu Bur
uya kartı olan muhabbeti iade 
etti. 

lıviçreye, Alplero gitmiye lü
zum yoktur. Katlanırsanız, Yalova 
yolu ile, Buraya, olmazsa Bursa 
yolu ile Uludağa tidiniz. 

MtUemadi bir iniş, ekinleri 
harelenen tarlalar Bursayı yak
laştırdı. Şehrin bariz alametle
rinden Uluc"-lmİ, Yeşil Çekirge 
kaplıcaları göründli. 

Şosenin az sarsması, mun
tazam olması, Bursaya yaklaşıl
dığını anlattı. Yolun bitmesi 
başlaması gibi idi. - Halil Lfttfi 

(* oyrisefniıı 'ııpuru köprunuıı Adalar 
i8kelo inden lıergun salıah saat 8,~0 de 
ıarekct eder. 2,30 sa:ıtte Y:ılo,;av:ı. 'ası 

olur. Yalova. birinci mevki 30 kuruş
tur Yalovad:ı. oto bileler vapur gold ik
ten sonra harckot c terler. Buraa. yolu 
8,30 saattir. Ocruti Lir lir dır. 

Bir Fabrika Memleketi 

Isparta da 
Çok Feci Bir 
Cinayet İşlendi 
Isparta ( Hususi ) - Burada 

feci bir cinayet oldu. Hamit is
minde bir genç, arkadaşı olan bir 
,oför tarafından ,ehir haricinde 
tabanca ve taı darbeleri!~ aldü
rUldü. Katil ıoför, bu cinayetten 
sonra yanında bulunan hafifmeş· 
rep bir kadınla kaçarken yaka
landı. Yapılan ilk tahkikata gö
re katil ,of6r evveli üç el ta-
banca atmış, çıkan kurşunlar 
Hamit efendinin liç yerine iabet 
etmiştir. Zavallı genç kanlar 
içinde yeref serildiği bir sırada 
katil şoför eline taş parçaları 
alarak tekrar hücum etmiş ve 
yaralı gencin kafasını parçala· 
mıtlır. Facianın muhakemesine 
yakanda başlanacaktır. - L. 

Manisada Gardenparti 
Manisa (Hususi) - Altınordu 

spor klübii tarafından geçen ge
ce Fırka Mahfili bahçesinde bir 
gardenparti verilmiş memleketin 
münevver tabakası sabahlara ka
dar eğlenmişlerdir. Gençliği ve 
tertip heyetini tebrik ederiz. 

lspartada Spor 
Isparta, ( Hususi ) - Şehri

mizdeki Alay spor takımile Eğir
dir talimgah takımı ararsında 
yapılan maçı Alay Takımı ( 2-3) 
gibi bir farkla kaz:ınmışhr. 

Karışık 
Yağlar 

Balıkesirde son günlerde bazı 
ecnebi maddelerle karışık olarak 
haşhaş yağları satılmıya başlan
mıştır. Halkın ve bilhassa köy
ltiniln sıhhatile alakadar olan bu 
vaziyet hakkında vazifedar ma
kamm nazarı dikkati celbedil
mektedir. 

Malatyada 
Kaza Kurşunu Bir 

Kadını Öldürdü 
Malatya (Hususi) - Arapgirli 

Mehmet Hasan ismine birisi, ha
pishanede bulunan bir arkada
pna ait tabancayı karıtbrırken 
ailAh birdenbire patlamıt ve çı
kan kurıun umumhaneci Zebraya 
isabet etmif, kadın derhal öl
müıtllr. Hadise adliyeye intikal 
etmif, ve Mehmet Hasanın Ağır
ceza mahkemesinde muhakeme
sine başlanmıştır. - .1\1. l. 

Arteziyen Kuyuları 
Afyonkarahisarda Sinanpaşa 

nahiyesinin bazı köylerinde arte
ziyen kuyuları açmak için çalışıl

mış ve Garipçe köyünde böyle 
birkaç kuyu açılarak muvaffakıyet 
hasıl "!muştur. 

Sepetçilik Mektebi 
lzmirde bir sepetçilik mek

tebi vardır. Maarif Vekaleti bu 
mektebi genişletmiye ve mükem· 
mel bir kız ensi:itüsü haline ge· 
tirmiye karar vermiştir. 

miı deri ve yu

murtadır. 931 so-

Konyada 
Yüzden 
Koyun 

Fazla 
Yandı 

Geçenlerde Konya civarında 
Alişar köyünde milthit bir yan
gın olmuştur. Bu yangın hakkın
da verilen son resmi malumat 
ıudur: 

Yangın köyde Hoca Abdill
kadir Efendiein evindeki tıraha
neye konulan ateşten çıkmıttır. 

148 ev, bir merkep, yüzden 
fazla koyun ve keçi yanmıştır. 
Eıyalar kurtarılamamıttır. 

Bir k6ylll ağırca yaranlanmıı; 
iki kitinin de elleri ve ayaklan 
yanmııtır. 

Harikzedelere Hililiahmer ta
rafından 700 okka un 60 okka 
tuz verilmit s~kiz çadır, 318 
metre alaca tevzi edilmiftir. 

Villyet 300 lira Doğanbey 
Hililiabmer ubesi yirmi lira yar
dımda bulunmuştur. 

Kız Lisesi LAzım 
Edirne, (Hususi) - Şehrimiz 

ortamektebinden bu sene otuz 
genç kız diploma almıştır. Bun
lardan bir kısmı kız muallim 
mektebine girecektir. Fakat bu-

rada bir kız lisesi olmadığı için 
bunlardan bir kısmı bilmecburiye 
tahsile devam edemiykceklerdir. 
Eğer burada bir kız lisesi tesis 
edilirse çok haylrlı bir İf yapıl
mış olur. 
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Kulaaımıza Çalınanlar 

Taşı Sıksa 
Sugunu Çıkarır .• 

- Taıı ııksa ıuyunu çıkarırl 
Becerikli, müteıebbis, elinden 

it gelir kimseler için bu s6ıtı 
sık ıık kullanırız. 

Arkadaşlardan biri dedi ki: 
- Ben, taşı saba auyunu çı• 

karan bir zat tanıyorum. 
Sorduk: 
- Kimdir o? 
- Necmettin Molla Bey .• 
Ve ilAve elti: 
- inanmıyor muaunuz? Ko

ca tatı sıktı ve auyunu çıkardı 1 

Evin Onu •. 
Tramvay, Emin6nllno gelmi.

ti. Kondokt6r baiırdı: 
- Emin6n0... EminönUne ine

cekler ... 
Yolcular arasından ihtiyar bir 

kadın, biletçiye seslendi: 
- Hu oğlum.. Bana bak• 

una .. 
- Ne var hanımanne ... 
Glllerek arkasını okşadı: 
- Sen g3ğsll imanlı bir ço

cuğa benziyorsun .•. Kuzum evlA
dım, bizim evin antınde de dur• 
duruver ıunu ... 

Biletçi ıqırdı: 
- Hangi evin öntınde ... 
Hanımanne, dOfOk çenesini 

leylek gibi takırdatarak: 
- Bilmemezlikten gelme. •• 

dedi, demincek evin 6nU.. diye 
bağıran aen detil milİD? •. 

Mide Bulandaran Şey 
Bir arkadq ulatb. 
- Y aloYada bir lokantaya 

rirdik. Listeye f8yle bir gk 
ıezdirince bende hoıafın yala 
huz keatl: Pinola 45, k6fte 35, 
aebzeler 30, pllAv 20. •• 

Fakat bir kere olan olmuıtu. 
Çareaiı botuntuya ıeleceğiz. 

Ben, yemek ıamarlamak llzere 
iken yanımda oturan mnıt•rl. 
çatalı burnuna g6ttırerek koklaclu 

- ôaaf.. Amma da berbat 
çatal bu ... Hiç yıkanmamış .. MGt
hiş yağ kokuyor •• 

Bizim ahbaplar, bunu ve.ıı. 
ettiler. Çatallan koklayan kok
layanL.. Ben, ilk koklayıtta der
hal ayaia kalktım; 

- Burada yemek yenmez! 
Hep beraber çıktık. Yolda 

birisi: 

- Aman, dedi, ne pis çatal
dı onlar •. Adeta midem bulandı •• 

Ben abldım: 

- Sus, dedim, mide bulan
dıran aade çatal detil 1 Yemek• 
lerin fiatlerini saymaya bqlac:hm : 
Pirzola 45, klSfte 35, 1ebzeler 30. 
Benim midem aaıl onlardan 
bulandı!.. 

Muşta Bir Cinayet 
Muı ( Huauai ) - Bu ayıa 

onuncu gtlnG ıehrimizde bir 
cinayet oldu. Yakup Efendi ı.-

minde bir zat aarhot olmu,, ao
kakta giderken tabanca ile polla 
memurlarından lımail Ef endiyl 
başından yaralamı,tır. Y akup Ef. 
tevkif edilmittir. 

lzmirde Bk Muhakeme 
lımir, (Hususi) - Urla hiki

mi Ihsan Ziya Beyin katli hAdi
sesinde şahitlerin ifadelerini para 
ile tebdil etmekle maznun Urla 
Kaymakamı Talat ve sabık mu· 
temet Hüseyin Avni Bey ve ar
kadaşlarının muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 



21 Temmus SON POSTA Sayfa 3 

Siyaset Alemi ll B A ..... -i--c:_l __ T_B_L_G_R_A_P_L_A_R-..l' Gönül İşleri 

Uzak Şarkta ._ __ _.__._.~---------m--ı.-----mmm ........ __ _. __ .. /(arilerin 

Yeni Avusturya Meclisinde Sosyalistlerin Suallerine 
Bir Tehlike Mi? .. Cevaplarım 

Pekin 20 - Mançuri budu· Lideri Şakag"" ından yaralandı 19 yaşındayım. Aonem henllı 
dunda yeni bir Çin • Japon ihti· evlenmeme müsaade etmiyor. 

lafı tehlikesi hissedilmektedir. Avusturya M ec- ı ____ Tc_ahdidi Teslihat Kon/ eransı Ve Fransa 1 Daha küçüksnn, 21 yaşına gel de 
Japonlar Pekinin 100 mil şimali.. - sonra düşünürüz, diyor. Halbuki 
ıakisindeki Yehol mıntakasmı [isinde Bir Meb'us sevgilim beklemek istemiyor, 
istilA ve tehdit etmektedirler. ne dersiniz? N. M. 

Yehol valisi, 6 Japon tayyare· Yara/andı Annen kendi gençliğini unu-
sinin hududa 20 mil mesafedeki Viyana 20 _ Parlimentonun tuyor galiba. Evlenme bayatı ka .. 
Şao Yangı bombardıman ettik· Maliye encümeninde Haymatblok nunla tayin edilmiştir. i8 yaşın· 
lerini · bildirmiştir. Çin kuvvet· (Vahdeti l\1illiye Fırkası) na men· dan sonra serbestsiniz, istediği· 
leri mukavemete hazırlanmakta- sup meb'uslarden M. Henzl, ma.. nizle evlenebilirsiniz. 
dırl ar. ruf sosyalistlerden Sosyalist lideri 
• T -1 M. Baverin başma bir porselen 1.Spangaua kibritlik atmışlar. M. Baver şaka-

Suikasf /er ğından yaralanmıştır. Bu hidise· 
ye siyasi bir müna~aşa bir fır~a 

Madrit, 20 - Dün gece bir· mücadelesi sebebıyet vermış, 
çok gazete binaları tahrip edil- M. Henzl güçlükle meclisten çı· 

r miş ve bombalar patlamıştar. karılmış ve heyecanın teskini 
Diyariyo gazetesine ait bir sabf için celse tatil edilmiştir. 

mahalli yakılmıştır. Bu suikastler, Almangada 
milli metJai ittihadına mensup • 
anarşist, sindikalist müfritlere T.nzibatın 
hamledilmektedir. l ~ 

Bu tahrikat, mllstahdemlerin· Temini 
den bir kamına yol veren Diya· 
riyo gazetesini protesto mahiy 
tinde yapılan greve iştirak etme· 
yen ameleden intikam almak için 
ypaılmııtır. 

Otta va Konferansı Ve Kanada 
Ottava, 20 - Ottava konfe· 

ransmda Kanadanın bir heyeti 
bulunmıyacaktır. Kanada Başve· 
kili M. Benes bütün içtimalarda 
hazır bulunacaktır. 

Brllanya Hayati 
Kebek, 20 - Ottava konfe· 

ransina giden Bilyilk Britanya 
lıeyetlnl hlmil olan vapur buraya 
ıelıniştir. 

Belçikada 80 Komünist 
Tevkif Edildi 

Liyej 20 - Grevin hitamın· 
dan sonra işlere başlanmasına 
manı olmak istiyen 80 komünist 
tevkif edilmiştir. T evkifat bidi· 
lıesiz geçmi~tir. 

lngiliz Bahriye Heyeti 
Atina, 20 - Birtakım iktısa· 

dl sebeplerle, Yunanistanıo talebi 
Uzerine lngiltere, Bahriye Heye-
tini geri çağırmayı kabul et• 
miştir. 

Bir Tayyare Kayboldu 
Boynea Ayres, 20 - Santi· 

yago dö Şiliden 6 kişiyi hAmil 
olarak hareket eden ve kaybo
lan tayyareyi bulmak için Kor
diyerde taharriyat neticesiz kal· 
4Jlıştır• 

Berlin 20 - Açık hava nü· 
mayişlerinl meneden emirname• 
nin neşri dolayısile, hükumet 
icabmda intizamın temini için en 
cezri tedbirleri alacağını ilin et• 
mişti. Hükumet silah taşımağa 
ait olan cezaların şiddetinin art· 
tırılması için hukuki imkAnlar 
aramaktadır. Kanunun tiddeti, 
kanuna muhalefet edenlere karşı 
icabında idam cezası dahi ve· 
rilmesini mUmkün kılacaktır. 
Almanyada slyasr kargafallklar 

Paris, 20 - Tan gazetesi, 
Almanyada siyasi kargaıalıklar 

unvanlı makalesinde diyor ki: Al
maııyada vaziyet dahili harp 
manzarası göstermektedir. Eğer 
umumi intihabat bu hava içinde 
cereyan edecek olursa, fırkaların 
tahrikitı yüzünden~intihababn la· 
mamile tahrif edeilmesi imkinı 
vardır. Mazur görülmiyecek bir 
zaf ~östermiş olan Fon Papen 
kabinesi bu hale karşı şiddet 
göstermek ister gibi görllnilyor. 
Sokaklar çetelerin faaliyetine 
terkedilmiş vaziyettedir. Bu siya· 
set intizam unsurlarımn cesaretini 
kırdığı gibi, buhran, işsizlik yüzün· 
den muz.tarıp olan halk üzerinde 
fevkalade bir tesir yapmıştır. 

Ayni zamanda bu yaziyet müf· 
ritlerin propagandalarına karşı 
konabilecek selamet verici ted· 
birlerin alınmasına da mini ol· 
maktadır. 

TEFRiKA NUMARASl•12=========== 

ÇOC:UKLUÖ'OM 
Me,hur Rus Edibi Makslm Gorkinln hayal romanı 

Bir gün büyük babam bana 
ıordu : 

- Bugün ne yaptın Alyüşa? 
Oynadın değil mi? Bunu alnında· 
ki şişten okuyorum. Kafasını 
b?~1e şişirmek gliç değil .• Fakat, 
hızım babamız [ 1] duasını biliyor 
musun? 

Nat4'ya teyze yavaşça: "Onun 
fenn bir hafızası varl ,, dedi. 

Biiyük babam keyifle gülüyor 
kırmızı kaşlarım yu!carı kaldırı~ 
yordu. 

- Bir gün bir kötek ziyafe
tini hakkediyor galiba!. 

Sonra bana sordu: 

,ı) Bir duanın batlaniJcı. 

Türkçeye Çeviren : Muva//ak 
Baban seni çok döver mi idi? 
Ben sualini anlamamışbm, 

sustum. 
Annem;"Maksim onu hiç döv· 

medi. Ve beni de döumektcn 
men' etti,, dedi. 

- Neden? 
- O dayak ile kimsenin adam 

olruıyacağım söylerdi. 
- O budalanın biri idi .. 
Büyük babam: "Bir ö!üden 

böyle bahscttiğimden dolayı beni 
affet Allaluml ,, diye sözünü bi
tirdi. 

Sözlerinin beni kızdırdığını 
anlamıştL Bana "dudaklarını ne 
için öyle ıişiriyorsun?,, dedi. Ve 

(Bu karl~aliir T.ı.hdldi Teı.ın .H Konferaoıı miloa11betll• 
bir ltaJvan ırazeteel tarafından yapılmı1br.] 

Konferans aıaları Fransa Murahhası M. Heryoya hitaben diyorlar ki ı 
- Ee artık ıoyunabilirsiniı f, 
M. Heryo şu cevabı veriyor ı 
- Y oo bu olmaz .. 

Prusyaga Tuney 
Komiser Siyasi Hayata 
Gönderilecek Mi? Atıldı 

Berlin, 20 - Başvekil Fon 
Papen, Prusya nazılarım içtiınaa 
davet etmiştir. İçtimada Almanya 
tarafından Prusyada bir komiser• 
lik ihdası meselesi g6rOıülecek· 
tir. Filhakika Altonada vukua 
gelen kanlı hadiseler sağ cenah 
fırkalarına bu tedbirin ittihazını 
talep hakkını vermiştir. 

Hartfort 20 - Sabık ağır sık· 
let dilnya boks şampiyonu Tuney, 
siyast mahiyette bir beyanname 

neşretmiştir. Tuney bu ıuretle 

siyasi hayata atılmaktadır. Sabık 

boksör beyannamesinde M. Ruz· 
veltin Riyaseticümhur namzetliği

ni takviye etmekte ve içki memu• 
niyetinin ilgası lehinde bolun .. 

maktadwr. 

Şimdiki halde mesele hukuki 
noktai nazardan tetkik edilecektir. 
Prusya hühfımetine muzahir olan 
ciimhuriyetçi fırkalar bu tedbirin 
Kanunu Esasiye mugayir olduğu 
kanaatindedir. Bir tasavvura göre cc==============-===r::=:'ll" 
·merkez hUkQmetl tarafından 
Prusyaya bir ~omise~ gönderi!e
cek, bu komıs~r dı~tatör gıbi 
hareket edecektır. Dığer tasav· 
vura göre, gönderilecek komise· 
rin faaliyet sahasının tahdidi ileri 
sllrülmektedir. 

Harici Haberler 
Burada bitmedi. Lut/en 12 inci 

sa_9/ada okrıgunuz 

sonra elile kırmızı sakalım sıva:ı· 
lıyarak devam etti: 

- Pazar akşamı Saşayı pa• 
taklıyacağım. Onu bir kere sey· 
reder öğrenirsin!. 

Diğerleri gülüyorlardı. Ben 
bir kenara çekilmiş bu kelimenin 
manasını düşünüyordum. Boyaha
nede pataklama kelimesini işit
miştim. Fakat büyilk babam 
bunu başka manada kullanmış 
olmalı idi. Onun ağzında muhak· 
kak ivi bir mana ifade etmiye· 
cekli. - Herhalde bu dayak at· 
mak, 1 amçılamak gibi bir şeydi. 

Ben şimdiye kadar atların, 
köpeklerin, kedilerin d<ivüldüğünü 
görmüştüın. Astrahanda polisler 
İranlıları da döverlerdi. Fakat 
hiçbir zaman küçilk çocukların 
böyle, insafsızca dövüldüğünü 
bilmiyordum. 

Amcalarım 

bir tokat veya 
rurlarsa onlar 

oğullarına bazan 
bir yumruk vu
hiç ehemmiyet 
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vermezlerdi. Belki ancak ellerile 
vurulan yerleri oğarlardı. 

Ben onlara sorardım ı 
- Acıyor mu? 
Onlar daima kahramanca 

11hayır, hiç acımıyor!,, diye cevap 
verirle~·di. Saşa galiba biraz ev· 
vel kurduğu yüksük meselesin· 
den dolayı dayak yiyecekti. 

Akşam üstü, ildndi ile akşam 
yemeği atasında, amca!arım ve 
ustabaşı, boyanması bitmiş olan 
eşyayı biribirlcrine dikerler ve 
etiket yapıştırırlardı. 

13ir gün, gözleri yarı kör de
necek kadar az gören ustabaşıya 
bir azizlik etn-e,< için Mih :ı. et Am· 
ca biraderzadder Saşaya dikiş 
yüksiiğünü mum ışığında kızdır
masını emretti. 

Saşa yüksiiğU mum makası 
ile aldı. Kızartıncıya kadar ale
vin Ustünde tuttu ve Grigorinin 
daima oturduğu yere koydu. 
Sonra ocağın arkasuıa gız-

* 
''Kocam çok sinirli bir adam• 

dır. Akşam yemeğe oturdu mu 
kıyameti koparır. Yemek beyen
mez. Sofrayı zehirler. Bir türHl 
bunun önüne geçemiyorum." 

Kalamı,. Rana 

Sebebi yemeklerdeki yekne• 
saki o\sa gerektir. Yemekleri 
mevsime göre değiştiriniz. Sıhhati 
bozacak yemekler yapmayınız. 

Kocanızın değiştiğini görecek• 
siniz. 

• " 19 yaıında gllzel bir kızım. 
Son zamanda yaşh bir adam 
ailemden beni istedi. Ailem bana 
fikrimi sorau. T ereddnt ettim. 
Yaşla bir adamla mes'ut olamıya• 
cağımı sanıyorum, ne dersiniz? 

Modaı şakran 

Tereddüt etmeniz bu birleş• 
mede saadet olmıyacağım göster
miye kafidir, evlendikten ıonra 
bu tereddüt m\itemadiyeu arta• 
cak ve nihayet saadetinizi yiyen 
bir kurt olacakbr. Zaten bir ihtl· 
yarın bir genç kızı tatmin etm~ 
sine imkAn yoktur. Evlenmeyiniz. 

* " Bir annem, bir do kız kar-
deşim var. Onların yegAne istinat 
noktaları benim. Fakat bir taraf .. 
tan nişanlıyım. Nişanlımın da Lir 
< n esi var, o da onu bırakamı) or. 
Evlensek biltlln bu tufeylileri de 
beraber almak lazım. Almasak 
onlara bakacak baıka kimse yok. 
ne yapayım?" - Kayseri F. R. 

Bu şerait dahilinde meı'ut 
bir yuv& kurmanaza imkan göre· 
miyorum. Bir defa iki kaynana 
bir evde yaşıyamaz. Sonra iki 
tarafın anaları gelinle güveyi 
biribirlerine dtışllrürler. Mademki 
kamburlarınızı çıkarıp atamıyor• 
sunuz, sırtmıza yeni bir kambur 
almayınız. 

HANIMTEYZE 

lendi. Tesadüfen oraya dikişe 
yardım atmek için bUyllk babam 
gelmiş, "kızdırılmıı yüksllğe par
mağını sokmuştu. 

Mutfaktan beni oraya kadar 
çeken bir gfirilltil yükseldi. Fev• 
kalAde tuhaf sıçramalar yaparak 
bağırıyordu: 

- Bunu da gene kim yapb? 
imansızlar!. 

Mihael amca masaya doğru 
iğilmiş oturuyor, yüksüğll par
mağında bir fırıldak gibi çevire• 
rek, soğa.:m ısı için üflüyordu. 

u~ta'>ası dikişine gayretle de· 
vam ediyo;du. Çıplak kafasında 
gölgeler oymyordu. 

Benim gibi gürUltüye koşmu!f 
olan Y akof amca ocağm 
bir köşesine çekilmiş, ıçın 
için güiüyor \'e büyük ba-
bam yanan parmağma sokmak 
için bir patates oymıya uğraşı• 

yordu. 
( Ark&11 vu ) 
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Bir idare Bahsi 
1 

Kooperatif 
• 

!daresi 
- ıa -

istihlak kooperatifleri yalnız 
kendi azalariyle işlemez, umuma 
sataş yapar. Aksi takdirde iıJin 
inkişafı çok batf, hatta imkAnsız 
olur. Umuma mahsus bir satış 
mağazası intihabında ise atideki 
ıerait aramhr. 

1 - Azalarmm ikametgahları 
nazarı dikkate alınmakla beraber 
işlek bir cadde üzerinde olması; 

2 - Ziyadar ve işin iktiza
ıına kafi cesamette olmalı; 

3 - Cephesi emtianın mil· 
kemmelen teşhirine müsaade 
edecek kadar geniş bulunmalı; 

4 - Arka11nda Teya üstünde 
depo ittihaz edilecek yeri olmalı. 

Bu şartlarm dördü de işin mu
vaffakiyeti Ozerinde çok tesir 
rasteren amiller olduiu için, ayrı 
ayn tetkik edelim: 

A - T ecrllbeler isbat elmit" 
tir ki bir mağazanın mevki itiba· 
rile ehemmiyeti çok büyüktür. 
Hatta yalnız semt ve caddenin 
değil, yanyana bulunan iki dUk· 
kAndan birinin biraı: ileri veya 
geri bulunmasının bile iş ftzerin
cie hayret verecek kadar fark
ları olur. Her caddenin mut• 
laka -bir tarafı, diğer tarafından 
daha işlektir. Bunun muhtelif 
ıebepleri meyanında caddeıı: . 
güneşe knrşl olan vaziyeti, diğer 
meşhur cadde ve mebaniye bu
lunan kurbyeti, yaya kaldırımları• 
nın istikamet ve şekli zikroluna· 
bilir. 

Bakkaliyeler için en ıtizel 
mağazalar cepheıi güneşe aı 

maruz olan ve bilhassa ak• 
pm güne~i almayanlardır. Sabah 
ıüneıi mağazayı ıenlendirir, ak· 
,am güneşi kasvet -:erir. 

B - Ziya meıeleıl ehemmi· 
Jetle tetkik edilecek noktalar· 
dandır. Mağazanın dahilt taksimatı 
yapılırken bilha11a ziyanın emtia 
lb.erine lniklsmı temin edecek 
Taziyetler gCSzetilmeU. 

Mağaza kAfi ~eaamette olmaz• 
ıa emtianın tertip ve tanziminde 
bir ahenk vücude getirilemez ve 
dolayısile işin istidadı hırpalan· 
auş olur. 

C - Bir mata.ıamu cep• 
hesi ne kadar genif olur be 
teşhir kabiliyeti okadar ar· 
tar. Müşteriyi cezbeden başlıca 

kuvvetlerden biri de teı
hirin mükemmeliyetidir. 

D - Satış mağazaları depo 
ihtiyacından vareıte kalamaz. 
Gerek emniyet, gerek sürat nok· 
tai nazarından depo, mağaza 
binasımn mUştemilltından olması 
lbımgelir. Deponun mağaza 
içinden geçilmek Ozere üst kat
larda tesisi ve eşyanın ithalinde 
istimal olunacak ayrı bir metha
li bulunması çok muvafıkbr. De· 
po, mağazadan ayrı olursa bir ta· 
raftan zayiatın önüne geçilemez, 
diğer daraftan idaresi müşkül 
ve masraflı olur. 

Kooperatiflerimiz tarafından 

yeni binalar y3ptırılacağı zaman 
depo, kav, atelye gibi esaslı ak· 
samını ihtiva etmelerine dikkat 
edilmeli. Buraya kadar, nasıl bir 
mağaza intihap ediJece tini tetkik 
e ttik. Gelecek makalede mağaza• 
r.m tertip ve tanzimini ~özden 

,,.eçiririz. - Ahmet Ekrem 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler . -
lspanyol Piyangosunun 
Başın~ Ge ... en B · r Beli! 

(180,000) Türk Lirası Kazanan Bilet 
Ortadan Kavboldu 

Fransız Milli Takım Kaptanı Hiddetinden Hastalandı 

Nis, l_. ( Hususi ) - Daha 
birkaç aene evveline gelinceye ka-
dar Akdeaiz sahillerinde bwt 
bir kay olan Jan-le-Pip çok kısa 
bir müddet zarfmda şıtın ve 
modern bir ıayfiye biline geldi: 

çesi vardır. Filhakika Paristen 

kamyon ile getirilirken yolda 

kamyon devrilmiş •• kasa 
( Var ) nehrine düşmfiş, zor

la çıkaralmış. getirilerek yeri· 

ne koomu.ıtu. Fakat birkaç ay 

soma bu kasa esrarengiz bir el 

tarafından açılmq içindeki (3) 

bin Türk lirası çalınmıştı. 

Deniz kenarına birçok kumar 
masalarinı ihtiva eden bir gazino, 
muhteşem bir otel, he..r türlü 
asri konforu muhteYİ bir plaj ve 
ytblerce kötk yapıldı ve birden· 
bire Fransız ve ecnebi binlerce Kasama iki anahtarı vardı, 
halk ile doldu. Monako ile mU- biti veznedar ( Lati ) de ikincisi 
ıabaka edecek bale geldi. · de gazino Müdnril ( Odiber ) de 

Fakat ben size bulunuyordu. Fakat bu hidiseyi 
bu yeni Fransız plajı- müteakip ( Odiber ) de bulu· 
nan tarihçesini detil, 
günün en Qanlı de· 
dikodusunu anlata .. 
cağım f --~~-!t 

Blletln Ba· 
9ına Oe· 

ı nl r .. 
Birkaç Mt..c~~~,,.~~IM'il 

hafta evve 
Is pa nyol 
Banka1ına 

(Madrit)ten 
bir telgraf 
ıelmiş ti. 
Bu telg
rafta: 

"Size 
f&ıderdi
iimiz bile
te IOD ke-
tide de 

dığı anlaşılmışlır. Fakat mademki 
t"vvelce karar verilmişti, çaresiz 
M. Lali bu ikramiyeyi diğer iki 
arkadaşı ile paylaşacakbr. 

Yalnız bu haberin geldiji 
günün akşamı M. Lati pürteliş 
gazino müdürü M. ( Odiber ) in 
odasına girmiş:. 

- Bileti çaldırdımf demiıtir. 
- Nasıl olur? Bilet kasadaydı. 

Kasanın anahtarı da sizdeydi. 
- Evet öyle amma, ifte ça

lınmış! 
Hırsız Kimt1ı .. 1 

Bu. Taziyet karpamda ne ya
pıhr? 

Gazinonun ldare Meclisi top
lanmış, ( Sati) yi hizmetinden çı
karmış, kasanın anahtarile alAka· 
dar olmamasına rağmen gazino 
Müdilrfi ( Odiber ) ide idaresizliği 
dolayısile istifaya sevketmiş! 

Fakat mesele bu kadar basit 
değildir: Kaybolan bileti bulmak 
ve Uç kişi arasında taksim etmek 
lAzımdır. 

Filhakika muhasebeci 
Aber ile sarraf Vilaplan 
haklarını istemektedirler. 

Bilhassa bu so
nuncu zat, yani 
sabık miHi takım 

kaptanı 

hırım dan 
hastalan· 
mışb.r: 

-Hak· 

1,800,000 Fralllıs lıüllt Takımının Kapt&Dı Villpb.u timdi Jan- Le- Pin gazinosunda aarraftır. kımı iste
rim 1 diye frank lsa- Fotoğrafımızda. gördtılilnüı. resim guinoııun sa.bık: müdürUnnn Uşkfldfir. 

bet etmittir .. deniliyordu. Fa- nan anahtarm ve rizli numaranın bağırmaktadır. 
kat bankaya Uç defa da ~ bi· mfthUrll bir zarfa konularak Adllye a. Bafında 
let gönderilmİftİ, acaba btiyllk gazino Kltibl Umumisine tevdii Hizmetinden çıkanlan gazino 
ikramiye b111llann hangisine çık· mlldilrü kendisinin istifaya da'fet 

kararlafltrdmıtb· d"lm k til b" · " b mııtı, buruı belll değildi. e ı e sure e ır nevı fup e 
~ mbnda kalıtını bazmedcmemif, 

Banka tetkikat yaph. Birinci Kasaya ait olan biklyeyl bu doğruca Adliyeye giderek me-
biletin gazino veznedarı Lati, seleyi anlatmı•tır. 
·k· · b·ı t• • h b noktada bırakarak biletin serp " ı mcı ı e ın gazıno mu ase e- Artık klAjda banyo yapan yarı 
cisi Alber, Uçllncll biletin de yine zeştine geçdim. çıplak insanlar arasında ıiyah 
b · da fflık sabık Üç arkadA•ın biletlerini bir-u gaz.ıno sarra yapan _, elbiseliler de gönUmekte ve fU 
Fransız milli takımmm Laptauı leftirmelerini Ye kasaya tevdi sual işitilmekte: 
Vilaplan tarafından satan ahndı- etmelerini takip eden hafta- _ Bunlar da kim? 
ğını tesbit etti. Bu ftç ıata da nm sonunda ispanyadan taf-
haber verdi. silat gelmiş, btiyOk ikramiyeyi 

ikinci Bir Talih Oyunu.. veznedar Lalinin biletinin kazan-

Şimdi bu üç zat için yapıla
cık şey doğruca postahaneye gi
derek büyük ikramiyenin Langi 
numaralı bilete çıktığını sormak· 
br, değil mi? Evet, fakat Lu üç 
arkadaş öyle yapmıyarak: 

"- (kinci bir kumar oynamı· 
ya lüzum yoktur, dediler. Ma
demki bu dakikada hangimi
zin kazandığım bilmiyoruz, bilet· 
lerimizi birleştirerek büylik ikra
miyeyi taksim edelim, bilAhare 
sukutu hayale uğramaktan kurtu
lalım! ,, 

V c öyle yaptılar. Biletleri 
bir zarfa koyarak gazinonun ka
sasına tevdi ettiler. 

Be lenmiyen Hiid!se •• 
Fakat işin komik cihetine 

bakınız: 
Bu kasanın garip bir tarih-
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Gelen evrat geri nrllmeı. 
l!Anlardan mes'uliyet &lınmaı 

wva.p jçio mektuplar._ 6 kuruılult 

Pul UAvcıl ıa.~ımdır. 

Ath)' doğl~tirilme31 (Zil) kuru1tur. -

- Adliye memurları r 
- Fakat neden banyo yap· 

mıyorlar? 
- Buraya banyo yapmıya 

değil, kaybolan piyanko biletini 
aramıya ge işlerdir. 

Bilet el' an bulunmamıştır. Di· 
~er taraftan ispanyaya telgrafla 
haber verildiği için mUkAfatınıo 
tahsil edilmesine imkAn yoktur. 
Doğrusunu söylemek IAzımgelirse 
şliphe veznedar Lati'nin (berinde 
toplanmaktadır ı 

- Bu zat mUklfatın kendi 
biletine çıktığını llğrenince pay
laşmak hususunda iki arkadaşı 
ile yaptığı mukaveleye nadim 
olmuş, anah!ar da kendisinde ol
duğu için kasayj açarak bileti 
almıştır. 

Almışbr, fakat tahsil edemi· 
yecektir. 

** 

T ... muı 21 

1 l Kari Mektupları 
1 

Bizim Mahallede 
Günde 800 
Araba Geçer 

Bizim sokak emsali arasmdı 
kıtın çamurlan yazm tozilc cid
den temayüz etmiştir. Hntta b 
tün lstanbul sokaklan arasmdı 
bu hususta birinciliği aJmışbt 
Eier bizim Nakilbent sokağını 
blltün kusuru bu olsa idi bil 

yine razı idik. Sabahın alac 
karanlığuıda tanzifat arabal 

ağıraksak tek koJ nızamm 
geçerler. Amelelerin sabahi na" 

melcrife uyanırız. 

Artık mahşer ıünü b 
mışbr: Bizim caddeden bilafasıl 

yllk, odun, kum arabaları bir 
birini takibe başlar. Günde 

aari sekiz yüz. araba kulaklat 
brmalıyarak babı bozarak, elr 

toza dumana tutam ge 
Cadde yokl14tur, iki arab 
yanyana geçmesine mllsait d 
ğildir. 

Arabaların gür[i(tüsU yetro~ 

yormuş gibi ailelerimiz sabaht 

alqama kadar arabacılarıu ka 
galarını, küfürlerini dinlemiy 
mahkumdurlar. Biz pencerele 
mizi açıp odalarımı2.1 havalandı• 

ramayız. Buna rağmen evin 

toz toprak dolmuştur. 

Arlcamızdaki Tavukhane s 

kağı hem düz hem de yangı 

yeridir. Bizim cadde kestirın 
olduğu için arabacılar bizim 

kıığı tercih ederler. Koca 
mahalle halkının sıhhatile, i tir 
hatile, bürriyetile oynaruyor. To 
olmasın diye sokağı sulas:J k çır' 

mur oluyor ve hayvanların aya 

kayıyor. O vakit arabacı beyi 
deh.şetli klZlyorlar. Asarı atikad 

Kllçük Ayasofya camiini görm 

ftzere biz.im mahalleden geçe 

aeyyablar, pantalonlarını, paçaları 

aıvayarak geçiyorlar, gülmekt 

lonltyorlar. Doğrusu ude bizi 

ythllmftz kızarıyor! 

Arabaların tavukbane ıokl' 

fıuıdan geç.mesını temin et

melidir. Akıi takdirde bu bü~ 
mahalleli kaldınm ameleliğini 

ghe alarak sokakta hufreldt 
açacağız ve arabalann geçmesi 

mini olacağız. ~ 
Sult•ıuhmet N&kilbelll caddcSl 

numaralı hanede mutasarnfelJ 
mukha Nahit 

Vapurda Şarkı Söyledim 
Geçen gün beş arkadaş · ,,,. 

purla Kadıköyünden avdet edİ' 
yorduk. Biraz neşeli idik. Gul# 
eğleniyor, ıarkı söylUyordıJ~' 
Yolculndan biri bizi susturırı•: 
istedi. Susmadık, hafif tertip b 
ka•ga çıktı. Herkes hareketil1~ 
hftr değil midir. Bu adamın bizıı' 
keyfimizi kaçırmlya haklu varıtt11 

. ./ 
bize neden müdahale etli· 

Fahri 

Cevap: Siz istediğiniz kad-' 

1 · ~ ı b·ı· · • hür~i\' neşe enıp eg ene ı ırsınız, e' 
nllz. Fakat k:ırşınızdakilerin t1 ~ 
9esine, ve hürriyetine hiirrtl J 
etmeniz lazımdır. B:lhassa uı11 t11flt 
yerlerde, ·şahsi eğJencel"rcl~( 
hatta menfaatlerinizden lir· 
dakirlık yapmanız lazımdır· 
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OCUK SAYF 
Denize Gidiyoruz -· -

Yüzme Oğreniniz, Fakat 
ibe Dalmaynuz 

ekseriyetle tehlikeli yerlerde de
nize giriyoruz. Bu kayahk, veya 
ne olduğu bilinmiycn sahillerde 
birçok tehlikeler vardır. Bura
larda yengeçler, istakozlar ayak
larımızı ısırabilir. Midye kabuk
ları :::.yaldarımızı yaralıyabitir. Sa
zan böyle yerlerde çukurlar var
dır dikkat ediniz. 

l'\ Yüzmek bilmiyorsanız mutla-
ka öğreniniz, yiizmek bilmiyen 

l cu < denh~den istifade edemez. 

Tecrübe Edin 
Bakalım 

Sağ elinizi vücudünüzün öyle 
bir kısınma koyunuz ld sol eli
nizle sağ elini1i tutınalc miimkiin 
olm:ısm. 

EvvelA tecriibe ediniz. Bula
mazsanız sağ elinizi sol k l•mu
zuıı dirseğine koyu rnz ve soi 
elinizle sağ elinizi tutmıya ç 1.
şınız. 

Geçiriyorsunuz Yüzme öğrenmek 
için evvclil korkma
mak Jfiz.mdır. Aşağı
da vereceğim izahatı 
okursanız az günde 
yüzmeyi öğrenebilir- 1 
siniz. Suya girince ken
dinizi suyun üstiine 
bırakınız. Fakat yüzü-

Yaz tatilini faydalı şekild 
ı geçirmek için &cçen l.aftalrrcla 

küçiik . kariler için programlar 
neşrcttık. Bugün bu programların 

S caklar basınca 
nize ~ idiyoruz. 

de-

Fakat çol.. sevdiğinıi1 deniz 
ayni zamanda bizin düşmrınımız
dır. Denizde çok kalırsanız üşii
yehilirsiniz. Suda iken dişleri.ıiz 
biribirine vurmıya başlarsa, ar
tık iışümiye başlamışsınız de
meldir. O vakit derhal denizden 
çıkınız. Giyininiz sahilde oyna
ymız. 

Baz:ın gilneş altında başı açık 
kalmak sizi sersem edebilir. Bu
nun için başınıza mutlaka bir 
ıapka alınız. 

Denize bedava gireceğiz diye 

koyun upuıun yatınız. Korkmayın 1 
batmazsmız. Batmak isteseniz 
bile su sh.i yukarı atar. Fakat 
lcorku ile ellerinizi ayaklarınızı 

kımıldatır, telaşa düşerseniz o 
vakit bntabilirsiniz. Onun için 
leJaş etmeden suyun üstünde 
durmağa çalışımz. Bir saat 
kadar bunu talim ediniz. 
Su üstünde durmayı öğrendikten 
sonra baylı şey öğrendiniz de
mektir. 

Ertesi gün de kollarınızı ayak· 

larınızı oynatmasını öğrenirsiniz. 

Bu ı:.uretle bir yaz mevsiminde mii
kernmel yüzücii olur çıkarsınız. 

~~~~~-------·-·--------~~~-

Eğlenceli 
Bazı 

Oyunlar 
Bu oyun pek eğleııccli,Jir. 

Hem bahçede oynanılır, lı..::m de
niz kenarmda. Hatta ev i.;indf! 
bile oynayabilirsiniz. 

Oyuna başlamak için \'ocuk
lardan biri dışarı çıkarılır, veya-
hut bir yerde saklanır. Sonra bu 
çocuk üstünde başında kolayca 
görün ı'leyecck bir değişiklik ya
par. \llcsela kundurasının dilini 
dışar, çıkarır. Yahut cebindeki 
mendili snrlcıtır. Yahut çor,ıbının 
bir ta ıesini düşürür. 

.~:~ 
~,'~·· ':lıt.-•· t.;. 

İçeri veya arkadaşlarınm ya-

nına geldiği zaman kar .. ılar.nda 
durur. Diğerleri onun yaptığını 

tahmi!te çalışırlar. O.ıun yaptığını 
ilk tahmin eden çocuk onun ye
rini alır. Eğer bir dakika içinde 
kimse tahmin edemezse tekrar 
çekilir ve yeni bir şey yapar. 

Oyun devam ettikçe meraklı 
•• heyecanlı ol~r. 

* Numarayı Deg;ştiriniz 
Bir l<iiğıt üzerine miırekkcp!e 

82 rakamını yazınız ve :ırkada
şmıza uzatarak bunu 85 yapıp 
yapamıyacağını ·orunuı.. 

Ve: 

Yolunuzu 
las 1 

Bulabilirsiniz? 
Kıra gezintiye gittiğiniz za

man yolunuzu şaşırabilirsiniz. 

Hele bir orman içine düşerseniz, 

muhakkak yolunuzu kaybeder
siniz. 

BöyJe bir vaziyete diiştüğiinüz 
zaman yolunuzu bulmak ıçın 
birkaç usul vardır. 

Birincisi karıncalara bakmtz. 
Karmcalar şimalden cenuba doğ-

ru uzanan bir yol iizerinde yürür- . 
ler. Onların yaptığı yola bakarak 

şimali veya cenubu tayin ede-
bilirsiniz. t 

Bir ormanda kaybolduğunuz 

zaman kesik bir ağacın gövdesine 

bakınız. Gövdenin ortns nd;ı!<i 

yuvarlak çizgiler bir tarafta daha 

geniş, bir tarafta daha dardı ... 

Ağaç en çok güneş aldığı tarafa 

doğru büyür. Onun için çizgile

rin geniş olduğu taraf cenuptur. 

kağıdı ahp rakamların ara mdan 

sonuncusunu neşrediyoruz. Aşa
ğıdaki program 10- 13 yaşııdaki 
çocuklar içindir. 

1 - Evin bir i ini üzeriniıe 
nl n z. Oda ternizlemek, evi sü
pürmek, dışardan alışveriş yap
mak gibi. 

~ - Çiçek ve yaprak kol
leksıyonu yapınız. 

3 - Örümcek ve karmcalarm 
hayatlartOJ takip ediniz. 

4 - Gördüğünüz muhtelif 
kuşların isimlerini yazınız. 

5 - Deniz kenarma gittiğiniz 
zaman mcd ve cezre ve tesirle
rine dikkat ediniz. 

6 - Büyük adamların fotoğ· 
raflarını toplayarak bir kolleksi
yon yapınız. 

7 - Odanıza bir Türkiye 
haritası asın. Biitün vilayet, dağ 
ve nehir isimlerini öğrenin. 

8 - Tarihi bir yere giderse· 
niz ziyaret etmeden dönmeyiniz. 

9 - Bütün yaz masrafınızın 
hesabını tutunuz. 

10 - Evin bazı alışverişleri
ni siz yapınız ve hesabını siz 
tutunuz. 

11 - Tilrkçe çı~~ış kitaplar-
dan birkaç tanesını mutlaka 
okuyunuz. 

12 - Kendi odanızı kendiniz 
tanzim ediniz. Yatağınızı kendi
niz yapınız. 

13 - Bir gezintiye giderseniz 
bütün işi annenize bırakrnaymız. 

* Ne istiyorsun ? 
Günay bir gün bakkala gitti. 

Bakkal sordu: 
- Pe istiyorsun yavrum, çi

l<alata mı? 
- Evet anıma, annem sabun 

a1mamı söyledi. 

* Gözyaşlı GUime 
Handan, gözlerin yaşarm

cıyn kadar giildüğiinll hatırlar 

mıs:n? 
Tabii. 

- Ne vakit. 
_ Bugiiu, babamın eline iğne 

battı, güldüm, güldüğ?mü g~rünce 
beni tokatladı, o vakıt te agladım. 

Bilir 
Misiniz? 

Başı ve .1ğzı olup ta gözü 
ve burnu olmıyan şey nedir ?: 

Çivi. 

* En çok ve en uzak 
balık hangisidir '?: Yunus 

* 
yüzen 
ba ığı! 

1 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
• 

ang e ı Ayn· uretle 

Yukardaki resimde birçok çocuklar görüyorsunuz. Bu çoculdaı• 
dan yalnız il\isi ayni şekilde giyinmişlerdir, bunlar hangileridir. Buı ... 

ları bulunuz, lizerlerine birer işaret koyunuz, ve resmi kesip bize 
gönderiniz. 

Doğru bulanlardan 100 ldşiye gayet güzel hediyeler vereceğiz. 

Cam 
Edi 

lngilterenin ce

nubunda geçen 

haftn çocuk haf

tası idi. 

Bu hafta zar· 

fında ailelere 

çocuklarını sıh 

hi tarzda bUyOt

mek için telkin

ler yaparlar. 

e 

Süt .kumpan

yaları bundan is

tifade ederek ken
dilerine reklAm yapmayı 

etmezler. 
ihmal 

Bu münasebetle ılltçll dük
kanlarından biri, sUt verdiği ev· 
lcrden birinden sıhhatli çocuklar-
dan birini almış, ve camekanında 
teşhir etmiıtir. 

Çocuk o dükkanın sattığı ıiltUn 
halisiyetine canh bir ilAn teşkil 
elmiştir. 

a Teş 

Çoc 

• 
ır 

k 

Yüzerek Mektup Dağıtan 
Bir Postacı 

Bizim bidiğimiz postacı posta 
ile gelen mektupları evlere da

ğ!hr. Mektup dağılmak ıçın 

hazan yaya gider, bazan da acele 

bir şey olursa motosiklete biner. 

Fnlrnt yiizcrek mektup dağıtan 

postacı olduğunu l:.iç işitme
mişsinizdir. 

• 
ya küçük bir vapur uğrar ve pos
tayı getirit. 

Fakat uzakta demirler. Pos
tacı soyunarak denize girer. Yii

zerek gemiye varır. Vapura gö

türeceği mektupları bir teneke 

kutuya kor. Kutuyu bir iple 

koluna bağlar. O suretle v. par 

var.r. 

Vnpurdan bir ip uzatırlar. 

d 

- Hiçbir şey değiştirmeyin, 
deyiniz. 

Gürıeş ne vakit hayırlıdır ? 
ikiye katlaymız. Mürekkep ku· Bulutların ucunda altından 
rumamış olduğu için (2) 5 gibi 1 bir dontela ördiigii zaman. ve mercaıılıktır. Kayık ve vapur 

Tuhaf amma, dünyanın bir 

yeri var ki, orada postacılar de
nizde yüzerek iş görürlt""r. Burası 

cenup denizlerinde kiiçük bir 
adndır. Bu adanın etrafı kayalık 

Kutuyu yukarı alırkır. Gelen 
mektupları d.ı yine teneke bir 
kutu ile aşağı uzatırlar. Postaca 

bu kutuyu , lır.. Yiizerek n ıhıic 
getirir VI! sahiplerine dağllır. Tabii yapamıyacak. O vakit olacak ve 85 görünecektir. il"" _____________ _J yana~nınaz. Ayda bir defa bura-



Haftada iki Defa Spor 
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Ga'letemi:r: şimden aoara perfembe Ye cumar
teei fÜ'llerl olmak üı.ere haftaıh iki spor 1ayfa11 
netredecektlr. 

l SPOR 
Perteınbe rünkü spot sayf a11nda düaya aper 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

hareketlerini, memleket spor lıldiselerial 
okuyacaksınıı. 

Cumarteal sayfasında Cunaa rllnlıll maçlan• 
lafılll!ıaı bulacakıtınıı. 

'Ladumek 
Niçin Aforoz 
Edilmiş? 

Bu sene Fransız atletizm fe
derasyonunun en teref!i şampi
yonuna yaptığı haksızlığı diln· 
yada şimdiye kadar hiçb:r 
federasyon yapmamıştır. 

Fransız atletizm federasyonu 
tanı yumurta kapıya geldiği bir 
zamanda en kıymetli ıampiyonu 
olan Ladumek'i profesyonel ad
detti. Buna sebep olarak gös
terilen deliller pek zayıftır. 

Vakıa halis amatör tarifine 
muvafık olmıyan bazı kon
tratlar imı..a\ yan 1 sôumek ih
timal kusurludur. Fakat Ladu
mekten daha giinakar olan Nurmi 
gibi l\ oşucular amatör olarak 
Los - Angelosa gönderilirken 
Frans z kcşucusunun kendi fede
rasyonunca mahkum addolunması 
ıayanı hayret bir vak'adır. 

Fransız federasyonu bu kararı 
ile ihtimal çok temiz ve çok 
f edakarhk ile hareket ctmiıtir. 
Fakat bu fedakArhk ve Beynel· 
milel nizamlara karşı bu riayet 
yalnız fransızlara münhsır kalır, 

diğer milletler de bu işlere aldı
rış etmezlerse işin asaleti orta
dan kaybolarak mesele Fransız· 
laran safdilliği bilinde telakki 
edilmiye mahkdm olur. 

Nitekim, olimpiyatlara gidecek 
Avrupa atletlerinin, fevkalAde 
temiz ve biç ınphe g6U1remiye-

cek atlerlerden mürekkep olmasına 
Avrupa federasyonları karar ver
diii zaman bu ~ararır, ilk hare
ketini Fransızlaı· göstcrmiı oldu
lar. Fransızlar ııamınt birkaç mu
yaffakiyet kazanabilecek ycgAoe 
atletlerini bir fiki, uğrunda feda 
eden Fransız federaıycnunun ha
reketine diğer milJetlerin federas· 

yonları uymadılar. Onlar bilAkis 
fUphell an.tfü·Jerini Amerikan 
olimpiyat komitasın& temiz amatör 
ıibl gösterm~k lbere bütnn gay
retlerini sarfetmekten çekinme
mlılerdir. 

Bu vaziyet kar-
fl&lnda F ransıı 
federas yonu nun 
en gilvendiği 
pmpiyonunu feda 
etmesi aldatıl· 
mıt olmaktan bq
ka bir mana 
ifade edemez bir 
hal almııtır. 

Kendi ıerefli 
pmpiyonları o
lan Ladumek'in 
Fransız federu· 
yonu tarafından 
diskalifiye edil
~ği halde diğer 
milletlerin öyle 
hareket etme
mesi Fransız ef
kArı umumiye· 
ıinde haklı bir 
infial uyandirmış 
tar. 

Gazeteler de 
federasyonu saf
dillikle ithama 
başlamışlardır. 

Yapılan bU
tlın tavassutlara 
ve neşriyata rağmen ilk kararın-

da ısrar eden Fransız F ederas
yonıınun bu hareketine mukabele 
olmak üzere Entransijan gazetesi 

Avrupada kano yarı~'arı meV5İminin en heyc-can 1 ı günleri ya1anıyor. Şiındi her tarafta kano yarışları vardır. 
Me hur Kercdon bu Y•trııf r.ı. n . sında yeni bir dl.an aüral rekoru teaiı etmlıtir. Resimde gördütünüz Miı Angland 
i:ıi ıli k ano He Ka;- edo ' J:ı:ıtte 120 ınil almıştır. Ba cehennemi aürat karşısında insan hayretten baıka bir fC) 

hiuedemez. Reıim~er miz bu yarısa a .t iki intibadır. 

Adana Halep Müsabakası 
-

Dostluk Tezahüratına Vesile Verdi 
Adana (Hu

IUll ) - .Ş~bri- ~ 
mizdeki 'f oros
spor takımmın 
Halepte yaptığı 
maça ve kazan
dığı .zafere ait 
telgrafla kıaaca 
malumat vermiş· 
tim. Yarı milli 
bir mahiyet ta· 
ııyan bu maçta 
takımımızın ga
libiyeti Suriyede 
bilyük akisler u- Halep ve Adana takımları bir arada 

yandırmı~tır. Maçın neticeıi bil- Halebin Ünyon Sportiv takımı 
tUo Suriye ıehirlerine telefonla araıında yapılmııbr. Oyun bat· 
bildirilmiştir. Fakat mOaabaka tan nihayete kadar bizim çocuk-
ve temas çok samimi olmuş, larm hlkimiyeti altında geçmiş-
Halep konsolosumuz Atuf Beyin lir. Saha çok fena olduğu için 
gösterdiği alAka bizde iftihar 1 ilk devrede biz biraz aksadık. 

Fakat ikinci devrede tamamen 
ve minnet hissi uyandırmııbr. hAkim olduk. Karşı takımda 

Maç Halepte bizim takımla 
=:;;======~======- profesyonel Fransız oyuncuları 

vardı. Buna rağmen bizim çocuk-

/ 
kıymetli ıampiyonu muhabiri 

mahsus olarak Los Ang~losa 
göndermiye karar vermiştir. 

Fransız gazetesinin bu kararı
m işiten ahali kalabalık bir kütle 
halinde idarenin önllne toplana
rak Fransız balkının aleni teıek-
kürlerini gazete sahiplerine bil
dirmişlerdir. Lodumek'io burada 
güzel bir pozunu gürüyorsunuz. 

lar çok güzel oynuyorlardı. 
Çok tüt çektik. Fakat Halep 

kalecisinin kurtarışları çok mU
kemmeldi. Oyunun neticesine on 
dakika kala sol açık Necati 
Ragıp ilk golil, arkasından da 
sol iç A2iz ikinci golü attı. Bu 
ıuretle ( O - 2 ) galip vaziyette 
oyunıı bitirdik. Çok alkıılandığı
mızı, hatta oyuncularımızın gerek 

Afyon 
Ve Uşakta 

Uıak, 21 ( Hususi ) - Ayın 
23 llnde ıehrimizde yapılacak 
olan bftyllk pehlivan gllreıine 
iftirak etmek üzere 17 pehlivan 
gelmiştir. Ayna günde Afyon ve 
Uıak sporcları arasmda bir fut
bol maçı yapılacaktır. 

Af yon, 21 (Hususi) - Bu ayın 
29 uncu günll ıehrimizde büyük 
pehlivan glireşleri yapılacaktır. 
Müsabakalara Garbi Anadolunun 
en meşhur pehlivanları iştirak 
edeceği için timdiden bilyük bir 
ehemmiyet veriliyor. 

Kongrenin tehiri 
Hilll Spor kulubü Umumi Katip

lij"ınden ı 
Umumi aenelik kongremiıin 22 

temmuı 193'l cuma rünü aktectl'ecc:• 
ti mukaddema tamim edil mit lıe de 
Fırka bina•ı tamiratının henilı ikmal 
edilememesi haıebile konırenin 29 
temmuz 1932 cuma rilnüne tehir edi!
diti teblit olunur. 

yerli Türkler ve 
gerekse diğer 
yerli halk tara
fından hararetle 
tebrik edildiğini 
aöyliyebilirim. 

Bilhassa oyun
culanmıza karşı 
ıösterilen muhab .. 
bet ve misafir
perverlik bizleri 
çok mütehassis 
etti. 

Oyundan son-

ra " Hilrmet 
ıana ey şan dolu sancağım . ., 
martı söylenildi. Milteakiben oto
mobillerle otele döndnk. Otel 
gece saat ona kadar muvaffakı
yctimizi tebrike gelf:n Türk ve 

Ttlrk muhiplerile doldu, boşaldı. 
Ayrıca konsolosumuz da Suriye
nin birçok yerlerinden tebrik 
telgrafları aldı. Takdim edilen 
buketler ise bUytlk bir yığan 
teşkil ediyordu. 

Huliaa : Türk ıporcularmm 

Suriyede kazandıkları tu küçnk 
zafer, çok bilyiik dostluk tezahil
ratına veıilo olduğu için bayii 
milhimdir. - S. R. 

• 

Çalışanlar 

Ve Sükiıt 
Edenler 

932 olimpiyatJarı yakında A
merikanın Los Angeles şehrinde 
bütün debdebe ve tantanasile 
blşlıyacaktır. Bütün dünya spor• 

1 

cuları şimdi Olimpiyat köylerinde 
kendilerine tahsis edilen zarif 
e ~)erde, bir yandan istirahat edf. 
yor!ar, bir yandan da antrenman
larım yapıyorlar. Biz ise, Yunan-
lıların bile iştirak ettiği bu olim• 
piyatlar karşısında ıükünetimiıi 
kemali intizar ile muhafaza edi
yoruz. 

Şimdi ve şu dakikada heye
canlı spor hareketleri icra edil· 
diğine biç şUphemi.r. olmasın. 
Filhakika bütün ıporcular ,imdi 

hazırlık müsabakalarile uğraıı• 
yorlar. Bilhassa bu hazırhk mU
sabakaları milnasebetile kadın 
!iporcuların gösterdikleri faaliyet, 
hayret edilecek kadar müthiştir. 

Bazan dudağımızı bükerek 
"kadın,, diyip geçiyoruz. Fakat 

bilhassa Amerikan kadınlarının 
olimpiyatlar münasebetile kazan-

dıkları muvaffakiyetlerin ""'ıayam 
hayret haberlerini gıpta ve kıs• 
kançbkla beklememiz lazımdır. 

Size fU kısa mukaddemeden son
ra Amerika kadınlannan yeni 

tesiı ettikleri dlloya rekorlann
dan babsedeceiiz. itte bir tel• 
graf haberi: 

Nevyork 18 (A.A.) - Ame
rikanın en meşhur iki yü:ı genı 

kadmı, yakında Loı Angeleste 
icra idilecek Olimpiyat oyunla 
için yapılan tecrllboler esnasmda 
kadınlara ait ik.i cihan rekoru 
tesis etmişlerdir. 

Mis Eleanor Holm, 100 metre 
mesafeyi 1 dakika 18 l/5 saniye• 
de yüzerek geçmiştir. On oiban 
rekorunun aahibi olan Mis Helen 

MadiHon ise serbest yUzüşle 400 
metreyi 5 dakika 32 2·5 saniy~ 
de katederek Mis Norliusun sa
hip bulunduğu resmi rekoru 9 
uniye farkla kırmıştır." 

Burada resimlerini gördUğO
nllz kadınlara ge
lince, bunlar da 
Amerikalı iki yUz· 
me tampiyonu
dur. Sağ taraf 
takl gOzel kaı 
Miı Glorya Sig· 
liyanodur ve ytız 
yardayı 64 sani• 
yede almıştır. 
Diieri de Mia 
Bemia Felandır. 

Amerikan ka .. 
dmlannın bil· 

bassa yüzme spo
runda gösterdiği 
mu vaffaki yetler 
pek çoktur. 

Yarınki Maçlar 
Yann KadıkCSy 

Stadında Atleti• 
zim birincilikleri 
yapılacaklar. Ay
rıca F enerbahçe 
ve Vefa Fut bol 
takımları karıı
laşacakhr. 





{ SON POTA) kadınlıırı Ye ~ .. nç kl'llan <SON POSTA) d• Hanımteqze bütün 

gençlerla kalp we aşk "1erlnd~ f'n • nnlmi d"rt 
orta&"ıdu. Allcnl:r:e, doıtlarınıta süylıyemedliinlz 
n k dertlerinizi Hauımteyıı:eye ) tı:r:ınn. Hanım· 

t t'y:r:e ya her günkii slitunda nya husul mck
t upla ccYap Hrlr. Hanım teyzenin fikir leri, bir ;ok 
.. cnçleri l>UyiJk mllıkUllerden ktırtıırıyor. 

K AD 1 N 
alikıdar edeo mevzulıtr.:ı her şeyden fazl:ı 
ehemmiyet vermektedir. 

Şlmdea aonra haftada b ir de-fa Kadın say
famız olacak \le bu 5ayfada şunla r bulunacaktır 

GüzcJlll, muclcleri, ııorı mod. lar, ç~utu· 

maun terbiyeıl, ninitirı iÜzellifi, ev İil crl , ' 
el işleri ve ınire ... DeJAUerinizi Hanımte_qzeye Y nzmız 

--========================================================================================:=======--=:========;======1 
ünkü Ve Bugünkü Deniz Kıy f e leri 1 Her 

Ev Kadını 
e er Bilmelidir ? 

i(alıvaltı 

Yenzegi 
Kahvalb ıçın çoculdarınıza 

yemek bulamıyorsanız bunu tec· 
rübe ediniz: Kuru ekmeği aqam· 
elan suya koyunuz, sabah suyunu 
sıkınız. Her kaşık ekmeğe bir 
} umurta ve biraz tuz biber ilave 
ederek yağda kızartınıı. Sonra 
mcak sıcak çocuğa veridiz. Nefiı 
ve kuvvetli bir kahvaltı olur. 

* Alü111inyom 
Kapları 
Yeni Yapmak için 

Alüminyom kaplan yeni gibi 
parlak ve temiz bir hile getirmek 
için ince kumla ovunuz. Sonra 
sıcak abunlu u ile yıkayum. 

5onra yumuşak bir bezle kurutunuz. 

. Beyaz 
Ç'amaşırlar .. 

Beyaz çamnşırlan, çllrUmekten 
rengini atmaktan ve sararmaktan 
korumak için rutubetli yerler• 
de tutmamak lazımdır. Uzun 
müddet kullanılmıyacak olan be .. 
yaz t aktmlar kolalanmadan yerli
yerine konmalıdır. 

Rutubetli izbe 
Veya /&tlutfak 

izbe veya mutfağınız rutubetli 
ise, köşelere t uz koyunuz. Tuz 
ıslandıktan sonra değiştiriniz. 

Sebze 
Ve lvJegva Yiyiniz 

Yazın sıcak günlerinde 11ebze 
Ye meyvaya ehemmiyet veriniz. 
Et az yiyiniz. Meyvayı ve seb· 
zeyi mümkOn olduğu kadar piş· 
memiş olarak kullanmağa çalışı
nız. Hele çocuklar zayıfsa buna 
ehemmiyet veriniı. 

* Çocugu 
Denize Götürünüz 

Çocuğu denize 
zaman yavaf yavaı 
meydan vermeyiniz; 
suy3 daldmnız. 

sokacağınız 
girmesine 

birdenbire 

L.ı!>ıc, taıcat 

kı<!:ır mükemmel 
7•z hı ı . . : ti. 

basil old 1Jğu 

ve nefis bir 

30 sene evvel kadınları11 deni6 kıga/tttl, 

bir de bugünkü zarif sahil elbisesi. Bu kıga.
/etlerin mukagesesi insanların muhtelif zaman
lardaki kıgafet ve zarafetleri hakkında bir 
fikir verdiği kadar, ahldkt teltikkinlerin d• 
nekadar dciiştiğini göstermektedir. 

Sıcağa 
Karşı 

Yüz Boyası 
Sinemaların stüdyolarında 

çalışan yıldızların projektörlerin 

hararetinden tiklyetçi olduları 
hepimizin malfımudur. Bu hara• 

relin kaç derece olduğunu bil· 
miyoruz. Fakat bildiğimiz bir 
ıey varsa o da ıtOdyolarda 
projektörlerin karıısında çahıan 

ıan'atklrlaran vapurlarda ateşçilik 

eden amelelerden daha mes'ut 
olmadıklarıdır. 

Sinema yıldızları bu fazla 

hararetten ayol zamanda mak

yajları için de şik yetçidirler. Bir 

nevi gliıerin eıaıı Uzerine imal 

edilen makyajlar harareti görUnce 
derhal erimete ve bozulmağa 

baılı yorlar. 

Bu yüzden de rol yapan sa· 

natkAr oyun arasmda sıksık 

makyajları tazelemek mecburi· 

yetinde kalıyor. 

Son gelen Amerikan gazete
lerinden sabit makyaj meselesi· 

nin de halledilmit olduğunu öi· 
reniyoruz. Bir eczacının keşfettiği 

kimyevi bir madde ile yapılan 
bu sabit makiyaj hararet karşı

sında erimek şöyle dursun on 
beş gtin suya ve sabuna da 
mukavemet etmektedir. 

Şimdi Ho:i e Loı Anceles 
sinema yıldızlar .ı neşesine pa· 
yan yokmuş. 

Bakalım kendilerine bu sabit 
makyajı hediye eden eczac ya 

ne zaman bir heykel dikecekler? 

Yeni ba, tuvaleti 

Karilerime 
Cevaplarım 

Ankarada Kadri Nihat Beye: 
Bahsettiniz kız sizi sevmiyor. 

Bu sebeple size yüz vermek İs· 
temiyor. Fakat yanınızda çalı~
nııya mecbur olduğu için kat'iyet
le de redde cesaret edemiyor. 
Bu sebeple hareketinde mantıki 
sebep vardır. Sizin de evli oldu
ğunuz halde bu kızla meşgul ol· 
mnnız yanlış bir şeydir, kızın 

fazla ümit vermemesinden memnun 
olmalı, onu rahat bırakmağa ça· 
lışmalısmız. 

* •• İki nydanberi bir kızla uzak· 

~ 1 

Kır 
Gez·ntisine Mi 
Gidiyorsunuz ? 

Güneş 
Hangi Güzeli 

.Sever? 
Gllneı gllzell sever derler 

amma, hangi güzeli ? Esmer gU
zellnl mi, aarııın güzeli mi ? 

Derler ki ıtıneı en ziyade ha
fif pembe tenli sarııınlann tenini 
yakmayı tercih eder. Filhakika 
gUııeı an m bir kadının vUcudil· 
nO birkaç dakika içinde kızıl bir 
kırmızıya çevirebilir ve evvelden 
tedbir alınmazsa aOzelin bayii de 
canmı yakar. 

Halbuki esmerin teni güneş
ten bu kadar müteessir olmaz. 
BilAkis güneşin :riyası esmerin 
tenini sıhhatli bir renge çevirir. 

Esmer güzeller, gilneşe çık• 
madan evvel, tenlerine zeytinyağı 
sllrerlerse, derilerinin pek ziyade 
güzelle tiğini görürler. 

Fakat beyaz ve pembe tenli 
sarııınlar kat'iyen zeytinyatJ ve 
krem sürmemelidirler. BilAkiı 
Namık pudrası, asitborik veya 
glllsuyu sürmeleri lazımdır. Sarı· 
.şınlar tenlerini gün~in tesirinden 
korumıya dikkat etmelidirler. De
nize gitmeden evvel yUzünUze 
ve vUcudOnUze bol pudra sil· 
rünllz. 

tan uzağa tanışıyordum, Son 
zamanda konuşmıya da muvaffak 
oldum. Nışanlanmıya karar ver
dik. Fakat babası muvafakat 
etmiyor. Ne yapalım?,, 

Ankara : Ahmet 
Kızm babasına müşterek bir 

teıebbüa yapınız. Bu da netice 
vermezse, adamin tanıdığı ve 
sevdiği dostlarının deliletinl rica 
ediniz. 

Evden Çıkmadan Ne 
Hazırlık Yapacaksınız? 

Bir gezintiye gideceğiniz za• 
ma?• . evvela seçeceğiniz yeri iyi 
seçınız. Deniz kenarında bütün 
gllnü sandalye üzerinde geçir
mek can sıkar. Gideceğiniz yer
de herkesi eğlendirmek mumkUa 
olmalıdır. 

* Gezintiye giderken çocuğunuz 
varsa, yanınıza birkaç oyun~ak 
almayı unutmayınız. Çocuk orada 
kendi kendin oynıyamazsa, g~ 
tirdiğiniz oyuncaklar pek mak· 
bule geçer. 

* Evden çıkmadan evvel her 
tarafı bir dolaşınız. Gaz ve su 
çeşmelerinin kap nmış olmasına, 
kaplnrın açık kalmamış olmasına. 
pencerelerin açık bırakılmama ma 
dikk t ediniz. Kediniz k6peğiniı 

vars onu ev içinde bırakmayınız. Y • 
taklan yapmış bulununuz. Bunlar 
yapılmadıkça evden çıkmayınız. 

* Gezmiye gittiğiniz zaman ufak 
te!ek kaz lar ol bilir. Çocuğun 
elı veya ayağı kesilebilir, başı 
ğrıyabilir, \'esaire .• Bütiln bunla

ra karşı hazırlıklı bulunmak l zım· 
dır. Alacağınız eczalar arasında 
bilhassa şunları unutmayınız: Ten
türdiyot, ispirto, aspirin, meyvato
zu, karbonat, glioeş yanığına kar ı 
krem, biraz sargı bezi. Asitborik 
ve v zelin de faydalı olabilir. 

* Deniz kenarına gitmişseniz, 
gerelc denize girme~cte, gerek 
yemekte itidalden ayrılmayımz. ilk 
değişiklik izde fena tesir yapabilir. 

* Gezinti mahalline gelindikten 
sonra getirilen yiyecek ve içe
ceklerde birçok kusurlar olabi· 
lir. Bundan dolayı kadına çocuk
lar önünde çıkı mavımz. .. 

ÇocukJa11 sıkmayımz. Ser
bestçe oynamalarına, koştıp sıç
ramalarına, açık havadan ve de
nizden iatifade etmelerine imkin 
veriniz. .. 

Birçok eyleri, or dan alırız, 
diye hazırlıksız giderseniz gezinti 
size pahalıya malolabilir. Onun 
için mnmklln olduğu kadar hazır
lığınızı evde tamamlayınız. Gide
ceğiniz yerde hemen de hiçbir 
şeye ihtiyacınız kalma ın. 

S:S::::O:=: ===::::rıır .. r========= -

Basit, fakac o der~cc zarif 
beyaz bir yaz tuvaleti. 

.1 
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( ____ ~o-A_H_A __ l_v_ı _____ )ı 
Vah vah, yeni otomobili

nizi çalanları bulmaları için po
Jiıe müracaat etmediniz mi?. 

- Henüz hayır ! .. 
- Otomobil çalmalı kaç gün 

oldu?. 
- Dört gUn 1.. 
- Dört günde insan hiç so-

rup araştırmaz mı? .. 
- Birkaç gün daha bekliye-

yim de ondan sonra ararım .. 
Çalanlar o zamana kadar boya
ımı dn değiştirirler.. Otomobilim 
boyanmış olarak elime geçer. 
Böylesi daha iyi değil mi ? .. 

Ozuı· 
Hanım kapıyı açınca karşısında 

hizmetçiyi gördü .. 
- Sana kaç defa söyledim .. 

Kaç defa bu yüzden azar işittin, 
yine bu fena tnbiati bırakmadın, 
kapıları dinlemekten vaz geçmi
y ce!c misin? .. 

- Beni sinema artlstlerlnden birine benzetiyor. 

J 
1 (~------:--K_l_M;;,.._ ____ --J 

Bizim Ismet kahvaltı etnıek 
için pastahanelerden birine girdi, 
garso tereyağı sürülmüş ekmek 
dilimleri gelirdi. 

Tereyağı o kadar aıdı ki ideta 
belli bile olmıyordu. ismet gar
sonu çağırdı. 

- Garson, ekmeğe tereyağını 
kim sürüyor!.. 

- Ben Efendim. 

Peki sonradan kim kazı-
yor? ... 

ahf<emede 
Hakim maznuna sordu: 

. - Bak gördün mü, bütün şa-. 
hıtler, bu adamı senin öldürdü· 
ğünü söylüyor. Ne diyecelcsin?., 

- Yalan hakim efendi hepıi 
yalan söylüyor.. / 

- Nasıl yalan olur. 

- Yalan; hiç kimse görm dl, 
vak'anm bir tek şahidi vardı .. 

Affedersiniz Hanımefendi, val
lahi dinlemiyordum.. Anahtar 
deliğinden ne var ne yok diye 
odanın içine bakıyordum. 

- Fena şey, sinema artlntlerlnln modası ,ımdl çabuk geçiyor-. - Peki, o şahit kim? ... 

Kambur 
~·azını Boy ov· 

lence 1 ti. Al,rnb:ı· 
ları kendisine bir 
kız buldular.. Bu 
kız zoııg rı. lı m 
çok zengindi. P ·!. 
çirkin do deg· di. 
Y lnız sırtıum 
i-. nıLuru vardı .. 

•. zım Bo) iz
dh. ca r. zı o chı. 
F.,knt l ıım ailo .. i 
C\-. od\ r:ızı olduk
hı.rı lı:ıldc ııik.Lhtan 
il,i g ııı n·,•ol vaz· 
geçtılor .. 

:!\. ı ııı Bo) ı;ok 
nıiltcos ırdl. Nık.t· 
hın yapı lamı} aı• L 

ğmı ııikfı.h monıu· 
runa söylerken 
adeta gözleri ) a· 
şarınıştı. Nikah 
ıııcıuuru temiz 
kalpli insandı. 

- Bana, kendini bite idareden Acizsin dordt, 
on• ak•lnl ispat ttlm ••• 

Demek bu 
kadar beğeniyor· 
dunuz, doıli.. lfa· 
linlz beni de m fi· 
toes~ir etti. No ya· 
palım, bu olmaz a 
başkası olur. Dün· 
ynda hımbur bir 

- Ne yaptın •• 
- Otomoblte bindik, foförUn yan.na g .. çtlm, 

yatnız kendimi de§il otomoblll de idare ettiğimi 
gö t rdlm .. 

RESiM ] 
Suphi Beyin karısı bir hafta 

evvel ölmüştU. Taziye için evine 
gittim "kahvededir,, dediler. Sup
hiyi kahvede altmışaltı oynarken 
buldum. 

- Aman Suphi, dedim, hu 
ne hal, karın öleli bir hafta ol
du. Sen kahvede jskambil oynu
yorsun, hayatta iken kendisini 
çok sevdiğini söylerdin. Bu midi 
sevgin .. 

Suphi gözleri yaşla dolu ol
duğu halde ayağa kalktı. 

- İskambili keyfimden 
namıyorum azizim .. 

- Ya neye oynuyorsun? 

oy-

- Karım hiç fotoğraf çek-
tirmemiş.. Öldükten sonra bir 
tele bile resmini bulamadım .• 
iskambil oynarken l<endisini 
değilse bile resmini görmüş gibi 
oluyorum.. Kara maçanın kızı 
6len karıma çok benziyor da 1 •• 

l<orkunç 
Sinekle yavrusu lrnııuşuyor· 

lardı. 

- Ne korkuyorsun çocuğum? 
'GürültU ile gelen bizim eski 
komşumuz kaplandır. 

- Ne bileyim anne, ben de 
kırlangıç geliyor zanncltiın de 
korktumdu. 

t:ıno değil yut .. 

Ademi Memnuniyet 
iki genç haııım konuşuyor

lardı. 

Bir dişçi ile evlendiğine 

memnun musun? .. 

Asla!.. 

Memnun olmamana sebep 
ne?!.. 

Ne olacak müşteri bekli

yor denilsin diye, beni her gün 

sabahtan akşama kadar bekleme 

odnsmda oturtuyor. 

- R smim! camdan k§§ıd 

almıya lüzum yok, camdaki 
r nft cf ha hoşuma gidiyor ••• 

ŞAPA Z 
ÖrUIUşü çok ince. 
Yaz?ık hamr şapkanız .• 
Yakıçıyor gly'nce ; 
'azDıl< S1asrr şapkanız .. 

* Bulunmaz ona del)er, 
Vallahi nazcır değer, 
Ne de gUzefmlş meğer 
Yazhk ha ır şapkamz .. 

Fazıo geniş kenarı ; 
Saklamı~tr sapsarı, 
Bukla bukl saçları .. 
azlık hasır apkamz .. 

* lğllmtş yana biraz . ' 
Hiç te dofiru duramaz •• 
Ah o çapkın, yaramaz •• 
Yazlık hasır •apkamz 

J. H. 

_ zevkiniz için mi seyahat 
ediyorsunuz hantmefondl ? .. 

- Hayır kocam 1.:mlrde. 
Onun yanına g!dlyorum .. 

Rahatsızlıl< 

Hanım hizmetçiye darıldı: 

- Bak çocuk ağlarken, en 
oturmuş kitap okuyorsun; bu 
olacak şey mi? 

- Zarar yok Hanımefendi 
artık nhştım.. Rahatsız olmu-
yorum .• 

Sevmecel< 
Nevin annesinin 

sözlt>rini dinl"mi· 
~Qrd ı. 

H ıyır mıı

lı. kkak ben NN• tı 

ilo evloııocC'ği n!. 
Diyo bar b:ır ~n ı 
n)ordu. 

- Benf. 

1 Alin" i hirlıi t 

, I~ndi. 

1 

1 

Eğer o he-
riflc evlenecf'h. 
olursan üıııriim ol
dukça C\iniz.o :ıyn 
gııııı Lasnı:ıın. 

Sahi mi stı) 
lti) orsuıı anne .• 'o 
olur lıu söylediğini 
lıir k!ığıdn razsaıı? 

Nf' ynpa-
c:ıkslıı? 

Nocatiyo gu -
terccoginı, o bu 
JIJf'flPICdoıı lıirar. 

tcırPddflt ediyordu. 
fülğıdı göriir gör
mez, cok so' iııo
C(ll.ti r. 

- Ben erveti olmıyan erkekle evlen mem. 
Ne yapayım t krar yaratacak de§llim ya, 

Servet e ki karımdı, öldU ı .. 

Bırakacağım 
Küçük Haluk yemeklerden 

en çok külb:ısbyi severdi. O 
akşc:m tesadüfen külbastı yapıl

mıştı.. Halük altı parçayı birden 
tabağına aldı annesi sordu: 

- Bütün bunları yiyebilecek 
misin? •• 

- Hayır anne .. 
- Öyleyse yiyeceğin lrndarı-

nı al fazlasmı bırak .. 
- Bırakacağım anne, etlerini 

yedikten sonra kemiklerin hepsi
ni bırakacağım .. 

ı 
- S<>çıarmr ne adar 

keatlrml.ş .. 
- Hayır canım, açl rmı 

takrmya unutmuş 1-

le SON HABER 

F. Bey . ölmUştU. Öldüğü d 
gazetelerle ıJiin edilmişti. Arka-
daşla.rm.dan K. Bey gazeteye göz 
gczdırdıkten sonra: 

- Yalan, dedi; yazmıyor. 
- Neresine baktın .. 
- Neresine bakacağım, tabii 

son haberlere. 

Amali yat 
M. Bey hasta idi, hem çolr 

hasta. Doktora gitti. Doktor bir 
ameliyat yapmanın lüzumunu 
söyledi.. 

- Peki dok' or. Fak at bu 
ameliynt için benden nekadar 
Ucret alacaksın? .. 

Hiçbir şeyf.. 
- Nasıl h"çbir şey olur? .. 
- Evet 5jzden bir şey almı· 

yacağım •• 
- Peki ldmden alacaksiıı? .. 
- Ağlebi ihtimal mirasçıla• 

rmızdanl 

Terc·h Ssbebi 
Kondol tör olm<ık ıçın mi 

mür caat ediy rsunuz ?. Nereden 
t, vsıye gelirece .siniz. 

- Tav · e~ e ne lüzum var 
efencim. I3en kiden l<onserva 
fabrikasında on scno nm ... lelik 
ettim. 

• 
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R4"·· · 
Derviş Paşa 

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

Fakat Bir Günlük Tereddüt Onun Taç Ve Tahtına 
Ve Nihayet Hayahna Malolmuştu ! 
Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-72-

Az zamanda servetini tebah 
eden Ahmet Celalettin Paşanın 
elinde yalnız bir pırlanta tespih 
kalmıştı. Büyük bir ihtiyaç içinde 
kaldığı hilde bir hayli zaman 
bunu satmadı. Lakin öyle bir 
giiu geldi ki, nihayet bunu da 
fedaya mecbur oldu. Artık etra· 
fmı alan dalkavuklar dağılmış, 
Pş. bUyUk bir zaruretle başbaşa 
kalmıştı. 

Yıldız earayıntn iğrenç levsi 
içinde, bir çiçek gibi saf ve te
mi• kalan Ahmet CelAlettin 
Pş. bu büyük zaruret içinde 
olduğu halde yine Yıldıza 
boyun lğmedi, Abdülhamit· 
ten hiçbir yardım ve muave• 
net istemedi. Efendisine karşı 
kızgın olmakla beraber, hiçbir 
zaman ona karşı kin beslemedi. 
Abdülhamidin son nefesine kadar 
derin ve samimi bir sadakat 
ıösterdi. 

Nihayet, blitUn faniler gibi 
Abdlilhamit te hayata veda ettiği 
ıaman, Ahmet Celalettin Paşa, 
en acı bir melal ve ıstırap his· 
aederek, onun tabutunu mezara 
kadnr kızgın gözyaşlarile takip 
elti. 

Derviş Paşa 
AbdUhamidin üzerinde mlles

sir olan şahıslardan biri de, 
(Derviş Paşa) idi.. Bu Paıa 
(Lof ça) i3ranından İbrahim Ağanın 
o~lu olup zekisı ve girginliği 
hasebile kendisi de genç yaşında 
memleketin Ayanı sırasına geç• 
mişti. 

Böyle olmakla beraber lstan
bula gelmiş; G 1252 ) senesin· 
de fstanbulda gönilllü olarak 
asker silkine girmiş, az zaman 
zarfında binbaşı rütbesini ihraz 
etmişti. Yaradılışında, büyük 1- 'r 
asker ruhu vardi. Eğer bütün 
hayatında sadece asker olarak 
kalsaydı, hiç ştipbesiz, tarihte 
ebedi nam bırakan kumandanlar 
arasında sayılacakb. 

Fakat o, bir taraftan askerlik 
hayatında terakki ederken, diğer 
taraftan da siyaset işlerine ka
rışnuş ve daha ziyade şahsi men· 
faatinin teminine çahşmışh. 

Bu adamın en zayıf damarı, 
(ikbal ve servet) ti. Bunu temin 
etmek için gözünü budaktan sa
kınmazdı. Her işte muvaffakıyet 
kazanmanın bütün sırrına bilir ve 
ona göre hareket ederdi. Kara
dağ muharebelerinde, Rumeli ve 
Anadolu valiliklerinde çok kıymet· 
li hizmetler gören Derviş Paşa, 
Kozan isyan ve islahatında da bü
yük işler görmüş; zeka ve şecaati 
sayesinde az zaman zarfında dev
let ricali arasıoda temayüz etmişti. 

Sultan Azize büyük bir aşk 
ile merbuttu. Sultan Aziz de 
onu pek çok seviyordu. HattA, 
ıarasker yapmayı bile düşünU· 
yordu. Eğer Sultan Aziz bu dU-

şüncesine derhal karar vererek 
fikrini husule getirmi~ olsaydı, 
o acı akıbete uğramaktan kur• 
tulacaktı. Fakat, bir günlük te
reddüt, onun taç ve tahtına 
ve nihayet hayatına malolmuştu. 

Abdülhamit, daha şehzadeliği 
zamanında Derviş Paşayı tamyor· 
du. Paşanın, bir taraftan asker• 
lik hayatının menkibeleri di· 
ğer taraftan da zekA ve 
fataneti, Abdülhamidin nazarı 
dikkatini celbetmişti. Abdnlhamit 
esasen bu fıtratte cıdamlara 
meftundu. Zeka, kuvvet ve 
şecaat; onun nazarında em· 
sal siz hasletlerden sayılırdı. 
Nitekim tahta çıktıktan son .. 
ra yavaı yavaş kendisine bir 
muhit yapmıya hazırlanırken 
Derviş Paşayı da bu muhite al
mayı unutmadı. 

Abdülhamide nazaran Derviş 
Paşanın bilyük bir kıymeti daha 
vardı. O da, Sultan Azize muhab
bet ve sadakatiydi. Her nedense 
Abdülhamit, Sultan Aziz taraf· 
tarlarına karşı büyük bir temayül 
ve teveccüh gösteriyor, onları ya 
birer suretle taltif veyahut ma
iyetinde istihdam ediyordu. 

AbdUlazizin hal'i vak'asına iş· 

L __ H_A_R_l_c_ı _H_A_B_ER_ LE_R_ ..... ~ 
Briyan Namına Dikilecek Abide 

Paris 20 - Briyan'ın dostları 
Cemiyetinin teşebbüsile, hükfimet 
Briyan namına dikilecek abide 
için bir iane açmıya karar ver
miştir. 

M. r•etlon Memleketine Gidiyor 
Londra 20 - Amerikanın 

bura sefiri M. Mellon bugün 
Vaşingtona hareket etmiştir. 
Amerikanın iktJsadi ve mali işti· 
rakinin mev.zubahs olduğu bir 
sırada yapılan bu seyahat mani-
dardır. 

CUr'etkAr Çete Yakalandı 
Madrit 20 - Oviedo Banka

sını güpegUndiiz soyan cUr' etkir 
hırsızlar yakalanmıştır. Çete ef· 
radınm tevkifi için silah kullan· 
mak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Muthiş Bir infilak 
Brokvil 20 - Ontarizo gö· 

Jünde işleyen bir vapur dinamit 
infilakı neticesinde harap olmuş• 
tur. 2 ölü 3 yarah vardır. l l 
yolcu kayıptır. 

lrlanda Almanyaya KömUr 
Siparişi Verdi 

Berlin, 20 - İrlanda, İrlanda 
mahsulah mukabilinde şimdiye 
kadar İugiltereden almakta oldu
ğu eınteayı diğer devletlerden 
satınalmak maksadile birçok 
Avrupa devletleri ile müzakerata 
girişmiştir .. 

İrlanda hükumeti, 10,000 ton 
Rur kömUrU almak için Ren· V es· 
tifalya kömür madenleri sendika 
sına bir sipariş yapmıştır. 

Şimdiye kadar, İrlandanın 
sarfetmekte olduğu kömUr Gal 
havzasından gelmekte idi. 

Siyamda Matbuat HUrriyeti 
Bankok :!O - Matbuat hür· 

riyeti tesis, sansör ilga edilmiş· 
tir. Prenslere ait emval ve em· 
lakin müsadere edilmiyeceği be· 
yan edilmektedir. 

ı 
tirak edenleri birer birer cezalandı
ran Abdülhamit, amcasına sadık 
kalanları da ihmal etmiyor, onla· 
rm sadakatini yavaş yavaş kendi 
lehine çeviriyordu. 

Derviş Paşa, AbdUlbamidi, 
daha efendilik zamanında liyıki
le tetkik ve onun bütün ruhi tema
yüllerini keşfeden bir adam olduğu 
için az zaman zarfında hem Abdili· 
hamidin mizacını ve hem de saray 
hayatının icahahnı kavramakta 
gecikmedi. Birçokları gibi saraya 
yerleşerek dedikodu ile hünkara 
yaranmak istemedi. Ancak mü· 
bim hidiselerde iş görmek ve bu 
suretle temayüz etmek için daima 
fırsat bekledi. 

Bunun için saray hadiselerini 
günU gününe takip ediyor ve 
ehemmiyetlice bir mesele zuhu· 
runda hemen saraya koşarak 
Abdülhamide karşı icap eden tavır 
ve vaziyeti alıyordu. Bu esnada 
hazan saf ve sadık bir nasıh olu· 
yQr, uygun sözlerle Abdülha
midin kalbini okşayarak onu 
hissettiği elem ve ıstıraptan 
tecride çalışıyor ; hazan da din
darane misaller getirerek hUn
kArı sabır ve tevekkiile alıştırı· 
yordu. 

! Ark ım varl 

RADYO = 
21 Temmuz Perşembe 

fatanbul - ( 1200 metre ) 18 gr .. 
mofon, H>,iS alaturka konsor, Vedia 
Riza ve Ceııııe t Hanımların i'tirakile 
Ajans haberleri, saat ayarı , 20,5 gra~ 
mofon, 21 alaturka konser, Vildan 
Niyazi Beyin ı, e l"ikriyo IIaıııuıın i ı· 
ti raklle, 22 orkestr a. 

Necip Yakup Bey idaresinde: 
1 - Roaciniden bir uvertUr. 2-Ri· 

zotten bir p:ı.r~a. 3 ·Bergerden 1.ıir vals. 
BOkret - (394 metre) ~O Şarkı kon· 

sori, 20,20 eımfoni 21, 15 ikinci kısım 
senfoni. 

Belgrad- (4.29 metre) 20 l\Iillt tar
kı lar, 20,5 doktorun tav~iyelorl, 28,5 
ıla ns havaları . 

Roma - (441 metre ) 20,15 Memle
ket halıorlori, 21,5 ev ka.ılınına nasi
hatler, 21,n Zoraiına gecolorl, ism in
de lıir dram. 

Prat - f488 metle) 20 Şarkı kouso· 
ri, zO,~O fl it ko ıı :;erl, 20,,10 k omodl 
~1,20 ş: r ı konseri. ' 

Viyana - { 517 metre ) 20,40 Salon 
orlcestrn~ ı, 21 2J eski daııs havaları 
~:3,25 cıı :ı: bant . ' 

Petfe - ( 5 >O met.re) 20, 1.3 Siyaset 
dedi koduları, 2 l k onsor, ~2 Çigan 
orkostrn<11. 

Var-1ova - (1411 metre) 20,4;'.; .Meın· 
lokot haberleri , 21 a k9am koneerı 
~2,20 bir k ii<:ük lı i kayo, 23 d nns ha.~ 
vaları . 

BerHn - ( 1635 metre ) 20 GtınUn 
si.~·asoti, 20,:33 kunfornns, 20,50 salo n 
orkestrası, 21 yen i çıkan romanlar 22 
l"ran kforttaıı naklen konsor. ' 

22 Temmuz Cuma 
fıtanbul - ( 1~00 metre ) 18 Gra.· 

ıııofon , 19,5 alaturka. saz, ~0,5 gr;ıınofo n 
:H ahıturka saz, 22 orkestra . ' 

Bükreş - ( 391 metre) 20 Saksifon 
~olo, 20,:!0 radyo tiyatrosu, 21 Hoın:ın· 
Ya nııı s iki~i. 
· Belgrat - ( 42!) ıııotre ) 20 Radyo 
orkestrası, 21 konforaııs, 21,~JO Kora 
şarkıları , 2:?, 20 keman konseri . 

Homa - (Hl ınotre) 20,15 Meınlo· 
kot haberlori, 21, 1:5 orkestra. 

Ptağ - ( 488 metre) 20 Şarkı , 20,~0 
pi) ano, ~2,:1;:> konser . 

Viya na - ( 517 metre) 21 Amerika· 
tl:ı.n nakil, 23, 15 Çigan orkestrası . 

Peşte - (550 metro) 20,20 lif acar 
~arkıları , 21,20 gramofon, 22,30 piya· 
ILO ko nseri, sonra Çigan orkostrası. 

Var4ova - (1411 metre) 21 Senfon i, 
23 dans havaları . 

Berlln - ( 1635 metre ) 21 V~ış in g"' 
t onda n nakil, 21,30 FrankCurt musiki 
salonundan nakil. 

• Temmuz 21 

• 
lstanbulun Dört Köşesi 

• 
Bugün En Yaş ı Binamız 

1565 Yaşındadır 
- ---·----

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) . 

zamanında bitirilmiştir. Bizanslıla· 
rın elyevm ayakta durabilen en 
eski yadigftrlarından biri de 
Çatladıkapı civarındaki eski sa• 
raydır. Jüstinyen ismi verilen bu 
saray bugün tamam 1522 yaşın· 
dadır ve imparator ikinci Teo
dos zamanında yapılmıştır. Bi· 
zanslılar, İranlılardan esir aldık
ları Hürmüz isminde güzel pren· 
sesi bu sarayda saklamışlardır. 

Yine İstanbulun en ihtiyar 
binaları arasında Ayasofya, 
Askeri MUze binası olan Aya 
Erini ile Aya Bakus ve Serez 
ismindeki Küçük Ayasofya ca• 
mileri de vardır. Bunların hepsi 
on dört asır evvel Jiistinyen tara
fından yapılmış kıymetli eserler
dir. Edirnekapı civarındaki 
Ka'riye camü de (Teodor Mitobit) 
tarafından tamam 649 ıene evvel 
yaptırılmış bir Bizan9 eseridir. 

İstanbul, tarihte (29) defa 
muhasara edilmiş bir ıehirdir. 
Muhasaracdar ancak yedi defa 
içeri girmiye muvaffak olmuşlar 

ve fakat tekrar çıkarılmışlardır. 
Bu muhasaralardan (7) si Arap-
lar, (5) i Tllrkler tarafından ya· 
pılmıştır. Emevi halifelerinden 
Muaviye zamanmdan itibaren 
başlayan Arap muhasaralarından 
birinde Galatadaki (Arap Camii) 
kilise halinden camiye çevril· 
miştir. Arap muhasaralan (1300) 
sene evvelinden başlamışhr. Bina• 
enaleyh Arap camiinin de lstan• 
hulun en eski bir islim mUesso• 
sesi olması lazımdır. .. 

lstanbulun Türkler tarafından 
yapılan en eski binası Anadolu
hisarıdır. Bu kaleler' Yıldırım Be
yazıt tarafmdan orada bulunan 
( Jüpiter ) mabedinin hara· 
besi üzerine yapalmışbr. Diller
de yaşı yan bir efsanaya 
göre burada bir bllyllk kö-
pek varmış. Gelip geçen 
gemilere havlar, denize ata• 
larak saldırır ve korkuturmuş. 
lstanbulda Türk eserlerinin Ağa• 
babuı bu hisardır. 

Bundan sonra ( Boğazkesen ) 
Hisarı gelir. lstanbulda Türklerin 
ilk yaptıklan bina budur. Sonra 
bunun adı Rumelihisarına çev• 
rilmiştir. 

Fatih tarafından yapbrılan 
Rumelibisannda Uç kule vardır. 
Bunlardan sahildeki Fatihin Baş• 
veziri Halil Paşaya, Bebek tara• 
fındaki yliksek kule de Fatihin 
kaympederi Zaganoı Paşaya 
aittir. Bu kulenin kapısının liz~ 
rinde bulunan kitabe Tilrklerin 
lstanbul tarafında yaptıkları bi· 
nalar üzerine koyduklan ilk yazı 
olmak itibarile bliyük ve tarihi 
bir kıymeti vardır. Bu kitabe 
Arapçadır ve tercümesi aynen 
şudur: 

"Bu yüksek ve metin kale ve 

kulenin yapılmasını Ulu Hakan 
Mehmet bini Murat Han büyUk 
veziri Zağanos bini Abdullah Pa· 
şaya emretmiştir. Bu kule 856 
senesi rebiülahirinde bitmiştir.,, 

Rumelihisarı bugün tamam 
(480) yaşındadır. 

Bundan sonra fstanbulun en 
yaşb binası Zeyrekteki (Hızırbey= 
Hacıkadın) mesçididir. Bu mesçit 
lstanbulun fethinden sonra alb 
sene lstanbul kadılığı ve Bele
diye Reisliği yapan meşhur 
Akşehirli Hoca Nasreddin Efen
dinin torunu Hızır Bey tarafın· 
dan yaptırllmıştır. 

Hızır Bey 863 hicri sene
sinde vefat etmiştir. Hızır Bey 
payitaht Edirnede iken Arabis
tandan gelen birçok Arap Alim• 
!erile münakeşada birinciliği ka• 
zanmIJ ve birçok Arap AlimJerlnl 
susturmuı bir Alimdir. Bir müna• 
kaşadan sonra Fatih kendi kOr
künU Hızır Beye giydirmiştir. 
Birçok kıymetli eserler de yaz• 
mışbr. 

Topkapıdakl Çukurçeımede 
Fatihin şatırı Kıllı Yusuf Ağa 
tarafından yapılmıı ve ıuyu b.r 
runçlu bendinden verllmiştir. Fa• 

tih lstanbulu fethettiği glln ikindi 
namazını Kıllı Yusuf Ağa ile 
burada kılmıı ve aynJ yerde de 
bir cami ile çeşme yapılmııtır. 
Cami harap olmuştur. Çeşm• 
de bilahare tamir edilmiştir. 
Üzerinde ş6yle batlayan bir ki· 
tabe vardır. 

Mukaddem HureU Fatlb Mehm•l Hm 
bu aynl • edip icra bu umtln ahall•laden 
eylemlt ıadaa • .. 

Fatihin bizzat yaptırdığı eski 
eserlerden birisi de timdi mUze 
olarak kullanılan ( Çinili köşk 
yeni saray ) dır bu saraya milAdl 
1465 tarihinde başlanmıı ve 1478 
tarihinde bitirilmiştir. O vakit 
sarayburnu bir zeytinlik halinde
idi. F etihin kumandanlanndan 
meşhur ıair Ahmet Paıa bu ıaraı 
hakkında şöyle bir tarih ı6yle
miştirl 
Bllnyadı serayl ki budur ahaenl tarih 
Kim lde mllbar•k tapunu haYJll ttlT&Da 
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lıtanbulda en eski ahfap 
bina da Beyazıt camii apteaane
sinin kapısı nzerindekl harap 
dairedir. Burası lstanhulun zap
tından 50 - 60 sene ıonra yapıl• 
mışbr. Kumkapıda da Bizanslı
lardan kalma bir tek kArgir ev 
vardır. 

TEBŞiR 
Geçirdiği muvakkat bir rahatsızlık 

ha.sebile Uç gUn denberi icrayı terennllm 
edemiyen Deniz kızı Eftalya Hanım 

bugünden itibaren llar biye'de BEL VÜ 
bahçesindeki rouhtet em saz heyetine 
i, tirak edeceğini ııı u lıterom mll t torile· 
rina teb~i r eyler . 

MUdUrl7et 

.. Taksim Bahçesi 
Bu akşam: program değişiyor 

TROPİCAL EXPRESS 
Büyük Brezilya Revü Heyeti 

2 inci program olarak ınlltenovvi tablolar, ske~lor, mizansenler ve fev· 
kalfi.deliklorle dolu yeni reviisilnü tomsile başlıyacaktır. 

Memleketimizde emsali görülmemiş bir temaşa 
Yarınki Cuma ve ldi Millt mlinasebetile miitoakip Cumıırtesi v e 

mütoakip Pazartesi günleri s:ı:ıt 17 1/2 da 

BÜYÜK MA Ti NELER 
Gec kalanların istical otmolerl tıı.valye olıınuıır. Zira lıu omsalsl z revU 

> heye ti pek. yakındı. temsillerine uilı..a.yet ,·erecekt ir. 
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Timur Havai Or yu 
·yordu • 

Havadan da.re E 
---- ·-

Mahut Çıplak Hintli Vardı Yanında 
Tarihin .. Havadn viir"iy~ l 

ordu ,, diye müteakip asıı lar.:ı 
tanıttığı asker, işte Timuru 1 Hb
distan dağlarında llçurc~uğu al .ı •
Jardır. Büyük cihangir, yüzlerce 

. metre uzunluğunda iplere ·merbut 
•Uyük sepetlere aslcerleri:ıi dolduran 
ve bu sepetleri müteharri!~ k:ı
maralar vasıtasile tepeden tepeye 
naklederek bir uçuş temin etmeyi 
düşünmüştü. Ondnn cv\·cl hiçbir 
hükümdar ve hiçbir kuı::an ~ m 
böyle havai bir yol aç:mayi, o 
yol üzerinden binlerce :ısker ge
çirmeyi düşünmedi. Yalnız Ru
melideki Türk akıncılarıdır ki on 
altıncı asırda, Timurun ölümünden 
iki yüz sene sonra atlarını, bu 
şekle benziyen bir tarzda dağ
lardan aşırarak Po vadisine, VP..· 
nedik ovalarına götürdüler! 

Sadede ge;elin: On binlerce 
metrelik ip ve yine binlerce 
aepet tedarik etmek kolay bir iş 
değildi. Timur, gllnlerce bu ipti· 
dal malıemeyi temin etmiye uğ
raşb ve nihayet hazırhğını mu· 
yaffakiyetle bitirerek son emrini 

verdL . 
Şimdi Ganj nehrı membalarmı 

zirvelerinde sakhyan yüksek dağ· 
lara doğru, hem hayret, hem 
dehşet veren muazzam bir uçuş 

başlamışb. Herbirinin içinde 
bet asker oturan yiizlerce sepet, 
bir anda havaya doğru yiikseJi
yordu. Timur, bizzat, kumandayı 
deruhde etmişti, havai orduyu 
yine havada idare ediyord~. Onun 
binmiş olduğu sepatt<" bır adam 
daha yardı. Havai yürüyiiş sıra
•ında bUyUk 1-lakaııa refakat 
etmek şerefini kazauan bu adam, 
ne ıöbretli bir kumandan, ne 
itimat gören bir yaver, ne muh
terem bir hoca, ne haysiyetli bir 
kAtipti. Mabut çıplak Hintli idi! 

Gayet mahirane ve son dere· 

ce hisabt kullanılan makaraların 
yardımile yüksele yllksele bir te· 
peye yetişen havai müfrezeler, 
hemen yere inerek tertibat alı
yorlar ve ayni hava yolile ken
dilerini takiben oraya gelen ikin
ci müfrezenin vürudile beraber 
yine yükselip diğer bir tepeye 
geçiyorlardı. 

Sepetlere yerleşen her asker, 
aşağıda görUnen düşman üzerine 
yağmur tanesi gibi ok yağdırı
yordu. Bu sebeple dağ mültecisi 
Hintliler, ya gerilere çekiliyorlar 
veya mağaralara kapanıyorlardı. 

Timur, boğazlarda fazla düşman 

görünce işaret vererek havayi 
alayları durduruyordu, ok yağmu· 
ru yağdıra yağdıra döşman küt
lelerini sındırdıktan ve sindirdik· 
ten sonra sepetleri iodirlere as

kerleri harbe sokuyordu. Şu veya 
bu deliğe sıgınan Hintliler, bu 
umulmaz hücum öniinde mutlak 
bir ölümle karşılaşıyorlardı. Gi
mi yakalanup öldürillyordu. Ki· 
mi iltica ettikleri kovuklarda 
ateşe verilmek suretile diri diri 
yakıyorlardı. 

Tımur havai alayların dalga
lana dalgalana yürüşünü, düşman 
gümelerinin ok yağmuruna tutuu 
luşunu, mağaraların ateşe veril
mesini sakin bir hınçla çıplak 
Hintliye gösterip eğleniyordu. 

- Bak, şurach hemşehrilerin 
v:ır. Bizi gökten inen sı\ ı ı:ıanup 

diz çöküyorlar. onlara iltifat ede
lim. 

Methallerinc odun yığılak a· 
teşlenenııınağara!ar içindeki Hint· 
li ~eriıı ac ıklı eninleri duyulduh 
ela :ıyıı! şeyi yapıyord~:. . . . 

- lşidiyorsun, degılmı, mlı- · 
yorlnr. Çl\ııki.i boğuluyorlar, du· 
mandan tıkanup can veriyorlar. 

Sonra dişlerini gıcırdatarak 
gızını haylmh. 

- Bunlar, bu iniltiler sıvayı 

tein ve benim kudretimi tebcil 
eden seslerdir, biitun elahilerinl 
işte büyle ~elil edeceğim. 

Evlenmek intikamını alacağım 
hk günlerdeki melaı1eti bi· 

raz sarsılmış göriinen bir Hintli 
daima veciaima şu cevabı verirdi. 

- Hint tarlaları birçok çe· 
kirge hücumları görmiiştür. Çe
kirgeler gelir, yerler ve dağı· 
Jırlar. TarJa, yine yerindedir, 
yine mahsuliinii vermektedir. 
~en çekirgeden de zayıfsrn. Çün
kü tohumsuz3u11, buglin varsan 
yarın yoksun. 

Cihangirin ordusu, onun kes-
kin zek.isile keşfolunan havai 
yoldan alay alay Ganj kenarına 
indiler. Bu ınış, rrünlerce ve 

günlerce sürdii. Yüksek dağlar, 

korkunç boğazlar, adeta adım 
adım tarandı. Ele geçen Hintli· 
lerin hepsi, bilaistisna öldiirilldü. 

(Arkası var) 

-- :=:=::::» 

Resminizi Bize Gönderiniz 

11-- * Size Tabiatinizi SöylilJelim L ~ 

63 A • s. H.: Zarif ve ;;-ıktır. 1\fo. 
da cereyanla· 

nm takip eder, 
hü) ükliiğii ve 
kiLarlığı ::ever; 
g ü z e l 1 i ğ i ııc 
kar~ı gurur 
dıı) ar \C onun 

tenkit edilme· 
~İne tabanı· 

mül edemez. 
(-;amh 'e kc

derl i ŞC) lcrdeıı mmk kalmak \.C 

daima ne:eli \C güzel bulunmak 
ic:ter. Sinemayı se\er, eğlence
lerden ınahrunı kalmak i temez. 
Ev işlcrilı~ )OnıJmaktan ıkılır. 
lı"lıirarı kin iz \(' de\.aınc:ızdır. n • 65 Mes'ut Ef.: Çalışkan ve uy-
5aldı ı. Ser· 
keşlik yap
ın uz, muti ve 
sadık olmı}a 
ın ii tema) ildir. 

1 u a m elr:~ine 
lıi) le 'ı• "'1') ta· 
net karı~lır· 

a olduP-u 111 z, o 

gibi Ü) lcr ve .. 
göriiııiir. Ka· 

ı.aatkardır. Rahatına pek dii:.-künlük 
gö ... tcı ınez. Herke le "aıniıni ve ah
bap olmnl. daha zipde ""<.ıkin ve 
kendi alemindedir. ) alııız kızdığı 
zanı.ın tok ... özlii olur. 

Foto~ra/ 1"ahlil Kuponuna 

15 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

SON POSTA Sayfa 13 

Denizdeki 30 Milyonlıık Define Nasıl Çzkarıldı? 

Ejipt Vapurunu 
Artıgliyo Da 

arçalamak İstiyen 
Berhava Olmuştu 

Fakat İkinci Bir Artigliyo Bu Defineyi Çıkardı 
gemisini de ha· 
vaya fırlatmıştı. 
Bu suretle bu 
gemi de birkaç 

dakika zarfında 
pnrçalanıp bat• 

E.cznhanelcr•I n ısr rla d ktor ~ ndow a markn ını rayını:. 
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ÇANAKKALE 
'ııgiltor.> Hılldimcti tarafınıl.m Gnr.i 

Hı. ne hediye edilen eserin tcrcüıııe'>I. 

Yazan: 
Cen<fral Oglandtu 

-- 49 -

Sahili Ateş Altına Alabilen Gizli 
Bataryaları Susturmak Lizımdı 

ihraç kıtaatınm efrat, mü-
himmat ve erzakmın ihra-
cında hiçbir fasıla vukubul-
maması mühim, hatta bayati bir 
mesele idi. Bütün kilçük motör 
ve gemiler bu işe tahsis edilmek 
lhıındı. işte asıl bu mesele balli 
m~şkül bir mini ihdas ediyordu. 
Bu öyf e bir mesele idi ki, ne 
başka bir harpte misli görülmi.iş, 
ne de ordu bunun için evvelce 
hazırlanmış bulunuyordu. Harpten 
evvelki kitaplarda da bu mühim 
rncsseleye ait ufak bir not bile 
mevcut değildi. 

Bu müşkül vaziyette Jeneral 
Hamillon sevkalceyş zaruretleri
nın bir zaruret olduğunda ısrar 
etti. İhraç kıtaahnı taşıyacak 
gemi, motör ve kayıkların hiçbir 
suretle yaralılara tahsis edilemi
yecğini söyledi. 

Yar ahlar için harp gemi! eri 
ihraç günfi öğleden sonra hususi 
ıasıtalM ihzar ve tahsis etmeliydi. 
Fakat maalesef gemilerin vere
bileceği vasıtalar alta sandaldan 
ibaretti. Her aandalada ancak 12 
yarah koymak mümkündü. Fakat 
yapacak başka bir fey yoktu. 
Çaresiz buna muvafakat etmek 
li'lımdı. 

İlk ihraç gllnl\ kıtaatla birlikte 
bir seyyar hastane de karaya çı
kacak ve yaralılar hakkında ilk 
tertibatı alacaktı. Gece bu yara· 
lılnr gemilere bindirilecekti. 
Sonra zaten kıtaat süratle ileri 
hareketi yapacakları için arlık 
yaralılaran · gemilere naklinde 
müşkiilat çekilmiyeceği ümit 
olunuyordu. 

19 nisanda umumi karargah 
her sahilde ihraç ameliyesine ne
zaret edecek olan!ar hakkında 
mufassal malümat neşrohmdu. 
Yarımadanın cenubundaki üç sa
hilde askeri eşhas, sureti nıahsu
suda seçilmiş kimselerdi. Bir 
taraftan orduya mensup bölckler 
kara tarafanda efradı karşılıya
cak, gemi efradı da sahile kachr 
çıkmalarına nezaret edecekti. 
Eozak sahilinde de ayni tertibat 
alınmıştı. 

İhraç kıtaatmı himaye ıçm 
donanmanın yapacağı ateş hak
kında da o günlerde gerek as
keri kısım gerek deniz kısmı 
tecrübeler yapıyorlardı. Maamafih 
himaye ateşini idare edecek olan 
Amiral Nikolsoıı ile, 29 uncu fır
ka arasında bir teşriki mesai 
planı tanzim olunmuştu. 

} mak lhımdı. Donanma ile ordu 1 
arasında yapılan bir itillfa göre, 
donanma ordu iıtemedikçe kara
ya projektör açmıyacakh. 

O sırada garip bir hadise 
oldu. 20 nisanda başkumandanm 
memurlarından birinde kuşpalazı 
çıktı. Bütnn gemi mürettebat ve 
efradını baştan aşağı aşılamak 
lizımgeldi. Bütün zabitan ve rue· 
murlar salonda sıralandı. Ya'n z 

Janeral Hamiltonla erkanı harbiye 
reisine kabin~lerinde aşı yapıldı. 
Aşı bazılarında ağır tesir yaptı. 

Hatta yüksek zabitandan bir ikisi 
iki hafta bağlı kolla gezmeğe mec
bur oldular. 

Yukarda Trebukiye büyük bir 
kuvvet cemedilmesindeki mah
zura işaret edilmişdi. Sonradan 
Modrosta bile fazla miktarda 
asker bulundurmanın mahzurdan 
salim olmadığı görüldü. 

Sahilde bulunan yüzlerce gemi 
arasında muhabere ve muvasale 
temini güç oluyordu. Bahriye 
telsizi, müstacel mevattan m<!ada 
işlerde kullanılamıyordu. Halbuki 
okadar kalabalık gemL ile 

İşaretle muhabere mümkün 
o!muyordu. Gemiden g emıye 
kayık göndermek ıçm de 
cl<seriyetle deniz ve hava 
müsaade etmiyordu. Binaenaleyh 
muhabere ıçın yegane vasıta 

sahile giden motörlerdi. Bu ise 

ihtiyacı tatmine kafi gelmi.vordu, 
batta karargih gemısmıo bile 
ancak üçte bir nisbetinde ihtiya· 
cı temin olu:ıabiliyordu. Kumanda 
zabitanı bile kendi bölüklerini 
bulup onlarla temasa gelmekten 
mahrum kalty<' rlardı. 

Maiyetlerile konuşmak ihtiya
cında bulunan tahur kumandan-
ları ekseriyetle gemileriı~de mah
pus yaşıyorlardı. 

Hir müddet 
kendi ge:nisile 
arasında ~ünde 

Başkumandanlık, 

<l;ğer gemiler 
i.iç defa ziyaret 

etmek üzere bir istimbot servisi 
tesis etmek istedi, fakat boş 

istimbot bulamadı. 

Ancak günde bir defa gemiler 
dolaş labiliyordu. Pu da el,seı ·ya 
havanın mibaadesiıligi yüzfüıden 

yap lamıyordu. Havanın fena gi
dişi, istimbot olmayışı, kıtaatın 

kumandanları tarafından ziyaret 

edi!ememesi, ihraç planında tadi
lah bile istilzam etti. ihraç günü
nün iyi bir havaya tesadüf etme· 
sine ihtiyaç hissedildi. 

Otomobil, telefon, bisiklet 
gibi seri istihbar vas;talarma 
alışmış olan bir ordu için bu 
muhabere müşkülatı kızdırıcı, 
hazan da tehlikeli bir şeydi. 

Bunun için birçok misaller zik
redilebiJir. Fakat bir tanesini 
zikretmek kafidir. 

(Arkası var) 

• Güzel alaturka 'llusiki meraklıları 

Deniz kızı E F T A L Y A Hanımı 

ve kemani S A D İ Beyi . 

BELVU 
.. 

Harbiye'de J.ahçesinde 

,_ dinleyiniz. 

lstanbul DördUncU icra me
murlufiundan ı 

l'aınnıuların:ı. 3300 lira kıyırıct tak
dir Nlilon Şclırcmiııi Ycııilı.tlıçrıdo 
Fatmasultan mahnllc•;iııdo 'ıılııkulı ve 
Koltuk cad<lesiııdo csl,i 81- 81 • ı -n ve 
yoni 8:'> numarnlarla mıırnkkaın ııı:ı:ı. 

kulüho ve lıost.m ku) ııs11ııu havi bos· 
tan yerile !1 kıt'a :ı.r~a11ın tamamları 

:ıçık arttırmıya vazodilıni~ olup 
31- 7 · 032 tarihinde ı:ırtııamesi c.lh·an
hl'l.ne; o talik ctlilorck 2.i S !ı:ı~ tarihine 
ınü aclif pcr~eınlJo giiııii sa.at ı ! toıı 
17 yo kadar Jstanbul Di>rdürıcıı lı·ra 

dairesinde a!,'tk arttırma ile satıl::\r.:ı

gıııd:ın arttırııııya iştirak İ<;İıı yıııde 

'cdi tnıııinat akçesi alınır ıııiilı>r.ıkiııı 

SATILIK ARSA 
Sultan:\hmct Akbıyık mahallesinde 

Seyit AbdUlkadlr Efendi vere.sesine 4ıt 
beş yür arşınlık arsaıı ıatıhktır. Talip 
olanlar Boıtnncı'da Seyit AbdQlkadir 
Efendi köşkilnde Afdellye lluıma mU-

racaat etsinler. ----·· 

Or. HORHORUNJ 
Zührevi ve Isevli hastalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulenruj 
yanında Zambak sokak No. 41 . 

Dahiliye mütehassısı ..._ 

Dr. A. NA 8 İ 

Dünya Buhranının Mufas
sal Bir Haritası Çizildi 

----· 
(Ba~ tarafı 1 inci ıa.yfada) 

tiln esham fiatleri baş döndUrü· 
cü bir süratle yuvarlanıyor. 

1 
İstihsalitın 

929 TetriniHoiııi: • • 
ve ışçı 

Y enl ümitler dofuyor 'kt 
mı armtn .._ _______________ ...... 

azalmasma rağmen, nisbetleri şa
yanı memnuniyet derecede yük
sektir. Gerileme hareketi, daha 
ziyade otomobil ve inşaat sana
yiinde göze çarpıyor. işlerin tek
rar düzeleceği ümitleri tekrar 
baş götermiştir. Fakat, pek mu
vakkat bir zaman için!.. 

1930 M 1 Son ayla-
artı: b h rm u -

fyi zamanlar geliyor mu? 1 
~:---~---·---.....! ran ı va

ziyetine mukabil bazı sanayi şu-
belerinde hafif dirilme hare
ketleri göze çarpıyor. işçi talebi 
mütemadiyen durgunlaşmaktadır. 

Bazı eshanıda terakki ema
re!eri görünüyor. 

1 

1930 Temmuzu : 1 P t i d a 1 
maddele

Reş milyon işsiz 
~~-------....! rin fiatle

rindeki düşüklük artmaktadır. 
Geçen seneye nisbetle istihsalat 
dörtte bir nisbetinde azalmıştır. 
İflaslar biribirini takip etmekte
dir. Bu ay içinde açık miktarı 
63 milyon dolardır ve geçen 
seneden bir misli fazladır. işsiz-
lerin adedi beş milyonu bul
muşurt 

1930 Eyluln: Bazı is
tihsal şu· 
helerinin 

hafif bir fazlalık kaydine mukabil 
diğerlerinde vaziyet gittikçe fe
nalaşıyor. Otomebil imalib ı 929 
eylulünden yarıyarıya ekıiktir. 
Çalışan balkın yüzde 12 si 
işsizdir. 

inhitat hafifledi 

'I işsiz or-193[) Teşrinieveli: 
dusu, mü-

1002 vaziyetine avdet 
:.-----------~ temadiyen 
artıyor. Bu nispet yüzde 15,5 u 
bulmuştur. lstihsalat mütemadiyen 

azalıyor. Sene sonunda ancak 
1922 vaziyeti kaydedilebilir. 382 

Banka iflas etmiştir . Bilhassa 
mlişkülat, Ziraat Bankalarında 
göze çarpıyor. Esham, 1929 sene
sindeki fiatin yarısına düşmilştür. 

Mart: lb-
1931 Martı: 

racat mllş-
1931 Temmuzu !-..---------' knlab gün 

geçtikçe artmaktadır. Stonk eş-
yanın kıymeti her an azalıyor. 

Federal Banka, açığını bir 
istikrazla kapıyor. 

Donanma Piyangosu 
18 temmuz l932 tarihinc'e Donan

ma Cemiyeti tahvilAtının icra edilen 
49 uncu keşideıinde ikramiye vo 
amorti iubet eden tahvillt tertip ve 
ııra numaraları gölterir cetveldir. 

Tahvilat Tertip Numaraları 
1619, 406..5, 8:-,62. 1249, 
9776, 1761, 9332, 5153, 

ikramiye isabet Eden Nbmaralar 

Temmuz : Esham kıymetleri 
asgari haddine dllşmllştür. 
AJmanyanın vaziyeti endişeleri 
arttınyor. KöylUnün mubayaa ka· 
biliyeti bergün biraz daha dü,. 
mektedir. Halk, bankalardaki 
mevduahnı süratle çekiyor. 

Eylül: 
Bankala-

1931 Eylulü: 
1931 Tepinievd!İ 

~--·-------.J rm vazi-
yeti gittikçe fenalqmaktadır. 
lngiltcrenin altın esatmdan ayrıl
ması. birçok Avrupa kredilerinin 
çekilmesini intaç ediyor. Altın 
ihtiyatları aı.ahyor. İstihsal azlığı 
berdevam, çalaşmıyan halk nisbeti 
yüzde 18 • 20 ye çıkmııtır. 

Teşrinievvel: Bankaların mn~
külatı devam ediyor. Küçük mab 
müesseselere mllzaharet etmek 
için hüyük bankalar Nasyonal 
Kredi Korporeyşinl tesis etmiş

lerdir. Fakat bu tedbirin de fay
dası yoktur. Avrupa, eylul sonun
dan teşrinisani orlasma kadar 
750 milyon dolarlık altın çek• 
mektedir. İşsizler, sokakları istill 
etmişlerdir. Başlarının altında, 

yastık yerine eski gazeteler 
vardır. Bir iş merkezi olan 

Detritte F ord fabrikaları kapan
ını~, 200 bin amele açıkta 
kalmıştır. Çiftçinin vaziyeti feci

dir. Zirai mahsulibo kıymeti 

1929 kıymetinin yar11ına diifmilı
tlir. Ortada herhangi bir salAb 
emaresi yoktur. .. 

L 1932 Martı : Mart: Pa• . 
ra buhra-

l93ı Temmuzu k _______ _. nına arJI 

geniş tedbirler alınmaktadır. Haı. 

kın mevduatını çekmemesi ve 
uyanan şüphelerin yabşması ıçın 

yeni krediler açılmaktadır. Va• 
ziyet meşküktur. 

Temmuz: Hafif bir muvaffakı
yet ve bankaların nakit mevcu
dunda mahsils bir fazlalık var. 
lflAslarda da durgunluk görünO· 

yor. Fiat dUşkilnlfiğil daha az
dır. Maamafih istihsalitın azalııı 
berdevamdır. Harp kazançları 
kamilen kaybolmuştur. Herkes, 

yarından emin değildir. Ameri
kanın son senelerde verdiği borç 
paraların akıbeti de şüpheli g6-

rülUyor, herşeyi mlimkün bilen 
ve mümkün kılan zenginlik di
yarı Amerikada herkes şüphe 
ve tereddüt içinde kıvranıyor. 

Bir Tavzih 
Bundan bir müddet evvel 

Mısırda bazı karışık mazili kim
selerin toplanarak memleketimiz: 
aleyhinde iı görmek cUr' etinde 
bulunduklarını yazmıştık. 

Topçu k~if müfrezeleri de ilk 
efrat ile birlikte sahile çıkacaktı, 
diğerleri gemilerde bekliyecek
lerdi. Gemilerle sahil arasında 

hem telsizle, hem ışıkla muhabe
re temin edilecekti. Gemiden 
gemiye işaret vermek için de ter
tibat alınmıştı. 

'PrgilN ilo ncleıliyo rt' imleri H' E-,; kar 
İ<'arc~i ıniişteriyo aittir fr.ra \C 1n:ls 
k:ı.ııııııuıııın 11!> uncll ıınclılesinc tevfi· 
kan haklan tayıu sidllc·rılo !<:tlıit ol· 
ınıj aıı ipotekli alacaklıl ar ile ıliğı r 
alı\kaılamnııı vo irtifak lı:ıkkı ı;:tlıiple
ri ni ıı lı u haklamn ve lnmısil o f:ı.iz. ve 

Hergün öğleden sonu Babı!li caddf'si 
-.._ Hilmi kltaphaneıi fevkinde 

.--• ikramiye T. L. Tertip No. Sıra No. 

Bu meyanda Mahmut Cel4-
lettin Bey isminde bir zatın da 
ismi geçmişti. Mısır Maarif veza
retinde memur olan bu zat bize 
bir mektup göndererek vaziyeti 
şu şekilde tavzih etmektedir. 

Tayyarelerin de telsizle taras
sut vazifesini ikmal edebileceği 
Unıit olunuyordu. Türklerin keş
fedilen müdafaa noktaları hari
tada işaret edilerek gemilere ve
rilmişti. Saha gemiler arasında 

taksim edilmişti. Her saha bir 
geminin tarassut ve ateşi altına 
alınacaktı. 

İlk yapılacak şey sahildeki 
müdafaa tertibatını bozmaktı. 
Ayni zamanda sahili ate~ altına 
alabilen gizli bataryaları ıustur· 

ın:ısarifo dair olıın itldialarıııı ila.n 
tarilı"ııılerı itibarım 20 giin içinde 
onakı ıııiiı>pit -.ıorilo bildirmeleri H!zıın
dır. J\ksi iıal<lo hakları tapu siCİllPrile 

oııahit ol mıya.nlar s:ıtı9 bedelinin pay
lnşııuı~nnda hariç krıhrl:lr. Alftkadnrla
rııı işbu m:ı.ddoi kanııııiyoye gore tov
fiki h.uckct ctnıokri ve ıhı.ha fa7.la. 
ınaliımat :ı.lınak tNtelılıllslorinin 932-4G 
d<>Sy:ı. ııuınara.sile meıııuriyrtimize mU
r:w.ı ıtları ilıl.ıı olnııur. 

lstanbul 8 inci icra memur
luğundan: Bir lıor<'un tomini için 
ıııa lıruz mobil) a V czııecilorrlo Yorg-an
cı soJ,agınd:ı S:ı.it U. apartrnı.mıııda 

1 lııı<'u katta 4 ııuıııaralı dairede 
~t 7 rıs2 pa7.ar g!lııil Mat 1~ <len sonra 
Sanıla! borlP t:ı.ıı ınd:ı. satrlacağ'llldan 

\":tkti muayyoııinde ıncıııuriyeto miir:ı

caatl:ıri illn olunur. 

--------- 3000 1619 64 

Pertev n i ya 1 Vakfmdan: 
Köpril lıaşında Valıle lıaııı tlı•rıın un

ıla 16 17 No. lı ın:ı~az:ı kira) a veril -
ırıck iizore nıHz.a) cdoye konıılınuş ise 
ele bedeli ıııOzayt1de haddi 1.'.iyıkında 

görillrnorııiş ve pazarlık sıırctilo deva
mı ıııilz:tycdcıyo l,ar,Lr verilerek yo,·mi 
nıiızaye<lc 9olıri halin 25 inci pa7.artnsi 

f,.!;iin!l knrarla,tırılıııı' olduğııııctn.n f:ıı

laııile taliplerin vovıni mezkı)r,ln. saat 
1G ya kadar lshıılıul E' kaf .lildUrh·o
tiııdc Portevniyal idaresine veya İ~n
ı.:liıneııo ınilraat etmeleri. 

Zayi - fcinıle hüviyet , ilzılanıııı
l:t ohliyot varakıı.m bulunan cllzdanı· 

ını zayi ettim. Dıılup gotirerılori nıem· 
mın odcccğiın. Aksi takdirrlo yenileri
ni alacağımdan hiikilmlori yoktur. 
Atpaunada 12 numarala kabYede Kemalt,<ell 

Recep oilu Ahmet 

] 00 406.1) 95 
50 8862 14 
10 1249 4 
10 9776 33 
10 1761 16 
10 9332 99 
10 5153 65 
5 8862 82 
5 5153 19 
5 1761 30 
5 4065 20 
5 9332 59 
5 1619 98 
5 977ü 51 
5 1248 41 
5 406..1) 34 
5 5153 42 

Baladaki tertiplerin hizalarında 
gö.terilen numaralardan mütebaki 
ııra ve tertip numaralarına kimilen 
amorti isabet etmİf!İr. ikramiye ve 
amorti bedeli l24 temmuz 1932 tari• 
hinden itibaren tediye edilecektir. 

Amorti bedeli beher tahYil için 
(I Türk liruı 10) kuruştur. 

" Evvela, ben aslen ve ırkau 
Türk oğlu Türküm. Otuz ıene
denberi Mısırda bulunduğum içlu 
cinsiyet kanunu mucibince Mısır 
tabiiyetine geçtim. 

"Saniyen: 26 senedenberi Mısır 
Maarif vezaratinde memurum. 
Siyasetle ve siyasi cemiyetlerle 
hiçbir alakam yoktur. 

"Salisen: Asli vatanım olan 
Türkiyenin ve necip Türk mille-
tinin daima refah ve saadetini 
t~menni etmekle tanınmışımdır. 

"Rabian: Bu gibi fesat cemiyet• 
lerini daima tel'in ederim. Bina• 
enaleyh bu gibi denilere karar 
tığım şeklindek yazılana kat'iyen 
asla yoktur. ,, 

' 
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Edgar Pip Dirildi •uharrlrf ~ 
Arnold Gotopen 

-es-

Acemi Gemici· Aşçı Yamakhğı • Vaziyetten Memnundum. Kaval Çalan Zenci. 
Tatlı Bir Adam· Kırılan Kaval· 25 Değnek Dayak .. 

Kamarada yalnız kalclıp.iaS J pflnyordu, ben ele oaa kaval 
saman kaptan: lle refakat ediyordum. Zevkine 

- Din sabahtan aqama b- • ae,eliae payaıı yokt& 

kendisine baıka bir mmiki aleti 
yapmayı ndeclerelı te..ıB ver
dim. 

dar ıize dikkat (;Him. diye tike 
bqlacb •e kani oldum ld ben 
papazlığı ne kadar bllirsem Iİ& 
de gemlcı1iği okadar biliraiaial.. 

G6rnltlyor ya, if fenaya sapı· 
1orda, bununla beraber cesareti 
elden bırakmayarak: 

_. TemiD ederim ld yiDiJa. 
Joraunaz, dedim. Blek Ster'de 
ç ........ 

ICaptaa lm:dı r 
- Masal 11J1eme 1 tllye ba

larcL. Ben - semicilikten hic
bir ter ........... iapat ...,. 
mi ? 5ayle bana : Orta clirepı 
lat yeJkeai birdenbire JU"bhna 
~eden ıaaml taaMı ed.- ? 

-.w ............... 
Kaptan ela devam etti: 

- Ne ise kaw.at Jiae -~ 
dedir! Zira •lif lılclHr teaokye 
tabi tutmadan, _, dzlllle ~ 
avak aldını. Bu •mlili içiD l>ir 
derstir. Gelelim •tİeeJ'tıi= Yeılw 
kencilikte pbımakht. ........ 
değildir. Bu itibarla ieoi ae:•aw· 
laizmetindea alarak ~ 
•ereceğim, qçıya yamakl.lc 
edecebia. Bittabi bidayette 
ftl'llleyf Yaadettijim 25 lira 
tlcreti de Janyanya indire-
~ Anladın ma? Haydi 
ltalralHn, doğru mutfağa in, qçı 
Zengibat'a kencU.i m- et W: 

badema mutfakta brlhlf*~ 
edeceğini ıöyle 1 

Müteeuir gar&nerek kaplama 
kamar111adan çıkbm. Hakikati 
halde ~ok memnundum. Zi
ra acemilijin teaiıi ile direk-
lerin birisinin tepesinden göverte-
1~ dtqerek ltoJaama larmak tela. 
llblıiad• a.talm111 oluyordum. 

Mutfak Joleu kamaralannm 
alt tarafanda idi. Dik bir merdi
yendeo inerek içeri girdim. Sim
liyah bir ıend kaval çalmakla 
meşguldD. Beni g8riince kavalım 
bırakarak Ye bembeyaz dişlerini 
göstererek bozuk fakat tatlı bir 
lngiiizce ile: 
• - Efendi, • wı,.,....7 

diye ıordu. 
Çok tiria Ye tatla llt JAlı 1 •• 

Gelifimin l8beWaf ~ 
memnun olc:lm 

- N., ifi, • IJd diye bir 
çocuk gibi ......, bea burada 
Jalnazhktan tatbtorclum. Demek 
timdi ko bli .-.. bu&.. 
•vt -~ 

·'·'Ve~ life içki çıka-
rarak bana Mr kadeh ikram etti. 

Dedim J8, tatlı tirin bir li
Jahiydi, çabuk dost olduk. Ben 
az çok kaYal çalmasına bilirim. 
Bu meharet dostluğum uıuq le· 
essliallne çok yardım -~ti: Siyahi 
mem eketinia )'&Dik havalannı 

Fotolraf I alılill Kuponu ı 
Tabi&tinizl öğrenmek iatiyorsanıı 

fotoğrafınızı 1 adet tupou ile bir

llkte gönderiniz. Fototra.tınıı ura.y.ı. 
tibi~ lada ıdilm.ea. 

laiın, meslek 
•eya ıan'at? 

Hangi ıuallerLı 
cevabı? 

Fotoğraf intif&r 
edecek m ? 

Fotogratın tıtıesi 80 kuraıtu.k 
Plll mukaWUnde ıttnderilebU r. 

Fakat maalesef bu clbnbtıı 
çok lllnnedi. Kamara yolculan 
ıestea rahatsız olmUflar, kapta· 
na fiklyette balanmuılar. Kaptan 
biçare JeDClye yirmi bet d.tnek 
YUrda, fala olarak kavalmı da 
laidir. 

Z..d yedijl dayaktu Iİyade 
kinin kavak aayerda. Fakat 

Ve filhakika yaprak ......... 
lann• mahsus tahta katalarclaa 
birinin kapağuu dtızelterek Oze
rine Dç tane tel gerdim, bir neYİ 
mandolia yapbm •• alçak aesle 
olmak fU'tile •omerlerimiz tekrar 
bqlacb. Fakat maalesef bu ela 
çok ıDrmedL Zira: 

Manisa Belediyesinden: 
419,000 Bin Lira Bedeli 

Keşifli 
Manisa şehrine isale ve 

tevzi edilecek su işi ka
pab zarf usulile münaka
saya konulmuştur.Müna· 

kasa şartnameleri Manisa-
• 

~a--

Konya-Adaıttt e1e<liye-
lerinden alınır. Proje ve 
fenni şartnameler ( 50) 
lira mukabilinde Manisa 
Belediyesinden verilir. 
Teklifnameye rapb li
zimgelen evrak münaka
sa şartnamesinde göste
rilmiştir MüuakaSa 1-9-
932tarihine müsadif per· 
şembe günü saat (10) da 
Manisa Belediye daire
sinde yapılacağından 
teklif mektuplarının 
makbuz mukabilinde 
mezkôr tarihte Manisa 
Belediye riyasetine tev
dii lüzumu ilin olunur, 

,,6,.. 
~' • 

Soğuk
aJgJoJığı 

neticesi 

~~x/h 
olan bafall"tları çekenler için / ;{j ~ / 

1 - 2 Aspirin tableti, kan ve .t.:J... . 
seri bir tesir ifa eder. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ fi 

ASPıR· 

EMLAK ve EYTAM BANY.ASI ILANATI 

Emlak Ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesinden : 

Taksitle Satılık Arazi 
Esaa Mevkii Ye NeYi Teminat 
710 Oıkldar Altmıi:ıacte ICoıtuJolu caddesi 31 No. tarla 175 
78 Kandilli Vuıik6y cadcleai 10 No. 36 d&ılm arazi 65 
214 " " • 14 • 49 .. • 85 
215 • • • 20 • 50 .. • 10 
216 .. • • n • 10 • • 115 
tfft 811kldıw· Aılt ' alı M.tımt• 7 No. 

tarla. 185 
185 BeylerbeJ'f mahalle ft •kala 88 No. 

bahçe we byddaw .. •utbala mahalli 221 
251 Beylerbeyi Çamhca caddeai 75 No. 380 m, ana. O 
82 Beylerbeyi Boıtancıbap mahalleli PazarkaJlia ıo-

kalt 2 No. 111 JOlca kol'afu. 52 
2U Beylerbeyi Bostancabap mahallesi Gazhane ıokağı 

3 milk. No. bostan. liO 
Ballda yazıh ealk lelds blbitle bilmlzayede sablacatında 

taliplerin 28. T-OS2 Peqembe flall ıaat on albda Şubemize m• 
racatlan. [27} 

* Kiralık Emlak 
Eau Mevkii Ye Nevi Temllllll 

2 Galatatada yolm alona karp11ncla Atik mez.. 
baha binam mlflemillbadan et paJ •ahalU 25 

165 1·2-3+f·9-I0-1Z.ll-IS-18-lf·l9-21 numaralı 
cllklcbt.. Muhtell 

1 Tepikiye akartmamnda Z.3-5-7 nmaralı daireler 
Ballda JUıh emllk bilmluyede birer sene mtıddetle kira,. 

Yerileeejinden talipleria lhal.,. mlladif 3.&"12 Çaqamba gtbıl 
saat on albda Şubemize mllracaatleri ••• 

Wi1ett umuml7., ltllhuıahk •• bvvetaialik laalltmda lalJlk 
faied ft~ ...... , 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

lkbsat Vekaletinden: 
Vekalet devairinia euala matbua.ne aylık Vekllet mecmua• 

llDID bir ıenelik tabiyeai n ıene pyesiae kaclat •er iç ayda 
bir tab •e aepettirilecek resmi MIUdyet Smaiye tueteli ayn &Jlt 
olarak ve pazarLkla yapbnlacakbr. TalipleriJ:I ba ip alt f8rlname
leri almak tlzere Aabracla lktasat Vekaleti Levazım Mtldtırliljtlne 
•e l.tanbulcla mıntaka Ticaret MlldDrlUjlae 6 Ağustos J 932 tari
hine kadar laer illa " ba itler• ait prtnamelerde muhammm 
bedelleri yazılı miktarlana %7,6 ia 8-erinden mUYakkat teminada
ıile birlikte paadakla ilıAJe glbıll olan 8 A~toı 932 tarihine 
mllaadif pazarto~ ~ ıaat 14 te Vekllet un Mlıdürhlgilae 
mtlracaatlan. 
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KOLONYA MUfkUlpeaentterle kokuya fazla ha••••ly.:at gllaterenlerl 

ve 

ESANSLARINA 
BİR TECRÜBE iLE 

aittir 

SATIŞ MERKEZLERi: Sultanhamamında: M. MEMDUH n feriki Ecza deposu, Beyotlundaı fSMAIL KEMAL, 

Perestişkarlan arasına koyar 
latanbulda: LiMAN KOOPERA TiF ŞiRKETi 

o 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

EUketlerlnlzl • 

kutul•rınızı • 

renkll artist 

ikramiye ku· 

p o n l a r ı n ızı 

Avrupadan 

farkatz yepb-

rablllrslnlz • 

23969 

o 

BA·KER 
ve 

HAY DE 
Mağazalannın 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim Sonu 

Eşyai Mütebakiye 
ve 

Fırsatlarının 

ilk günlerinden istifade ediniz. 

Yeni Mefruıat ve Halı Dairelerimizi Ziyaret · 
Ediniz. Bu Dairelpr Sizi Son Derece 

Alikadar edecektir. 

VEREM 
Göğüsleri zayıf olanlardaki öksürüklere büyük 

ehemmiyet vermolidir. KA1'RAN HAKKI EKREM 
tehlikenin önüne geçer. 30 eenelik tecrübe' 

Ademi iktidar ve Zifı umumiye 
Karıı Alman Profesörü 

Dr. Richard W eiss'in 

ViRiLiNE 
(Uzviyete göre erkekler için ) 

FERTİLİNE 
( Uzoiyete göre kadınlar için) 

Beynelmllel gautelerio muhtelif neşriyatından bir hulAaa: Bu alellde bir lllç değlldir, 
bilAki• genç ve dinç hayvanlann taze hormonlarlle elektrolltlerlndeo nıllrekkep bir 
taheserdlr. Vücutlarda aeyalel hayatlyeyl ihya va gençlik kuvvetlerini iade eder, 

Mütehassıs Alman doktorların re~mi kontrolu altındadır. 
Vunenlatanda ...-an hllaU teklltlerlndan kat'lyyen k•çınınaz. 

a..iall kttMlill a....w 1 Peeta kutuu 741 J adr•ll• tallrlt• •• ,...._ 

Hor ilftç nıUessir değildir. 

GLANDOKRATIN 
AlelAde bir ll&ç olmayıp met· 

hur Prof. B. Sequart ve Schetl• 
nacb'ın ketfidit. Genç ve dinç 
hayvanların taze ve zihayat bor
monlarile ihzar edilmittir. 

ADEMi iKTiOAR 
BELGEVŞEKLi~iNE 

Kartı kat'i tesirli devadsr. [r .. 
kele, kadın farkı yoktur. Her ec• 
zanede bulunur. Kutusu 200 ka· 
ruıtur. Umumi deposu l.tanbul 
ZAMAN ecza depoıudur. 

Dr. Beylere: tesirini qasıaları 
ilzerindo tecrübo için bir kutu 

• maKbuı mukabilinde gönderilir. • 

Dr. Ali Mazhar Bey 
Avrupadan avdetle hastalannı 

Fatih'teki muayenehanesinde ka• 
bule başlamıştır. 

PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRIY AT F ABRIKASJ 

BA$LICA llOSTAllZARAT!..:_ 
Kna Pect,. •11 ... .ı. Mr.a 
llriyontlm Ptrtl't- "-1..,U. 
Tvnlet PodFalan l:oMoıw Y S. Y. &:.., 

Ecnebi /.larkalann'dan. Çok Dolıo llan.fi4asşfçe 
Ptlt Dalıo Miilctrn~<lir. 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin edor 
mide vo barsakları temizler .. 
Basuru kökUndan keser. 
'faaını H\tiC ve zevkle içilebilir 

Mazon ismine dikkat ediniı. 
Büyük titeıl 100 kuru1o 

Depoıu : it ~ankaıı arka11nda YAZON 
.. _._ Botton ecza depoıudur. -.--

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Sert tır•t olmak, 7UsllnlbGa tera.etlal 
muhafaza, lurausahk H cıb&lllana aal1 

...... a.tlyonaam. 

bJ.Ylli 
--. luealal mutlaka lıull ... aıs. .. 

GA YRIMOBADIL 

BONO 
lan alınır, satılır. 

Yenipostabano karıtısında Biiyitk 
kınacıyan hanında No. 24 Telgraf ad
resi: İstanbul Ziyator. Telefon 22716 

MERSiN 
ADANA 

mnzayedelerine iştirak edecek
lere teminat mukabilinde deli· 
let edilir. 

Adana için adres: 
Tarsus'ta Toroğlu Ziya 
Mersin'de Yıldız matbaası 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Netrlral llildClrGı Halil IAal 

- Veınız klffeh 

- Ucuz, .:;,.ı::.r•.ırtldl lıullenını, 
fıb• - 'Vaeı •• 
a nkanın lat.t•&uı/" ~=. •rn••llne """"' 

Acsnte/iklırı· : ,.,.,, ~/J,. ta.ı.1r .. ,,, .. r· 
Aaka fehlr ı. •.ı..,11 ,. ç. ..... _ ••dır.. "- • .. ... ., 

-.... Alc1t1 • 1 ,,,_._. 
.., S.111111. ,,,__ 

SVEA 
GAZ OC KLARI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

Çlçekpazar, AHıparmak Han altlnda, lstanbul 

BU MiKROP SAÇICI 

SiNEKLERi 

ÖLDÜRÜNÜZ! 

Çöp tenekelerinde; lielllan11 ve-sair-m~ 
dar mahallerde topladığı muhlik mikroplarla. 
ıınek ıize hastalık ve tilUm getirebilir ~ 
Tüylü vucudu vaııtasile, tifo, nrem, lık• 
lalin • çocuk ishali " bir ço1' hastalıklar 
daha nakleder. 

t··· ı s.~ ıur'atle ve kat'ı surette öldürmek için en 
• 'Iİ G • 
···ı r.~,.,,. emın vasıta, bUtUn dünyaca tanınmı• olan 

. ı , ~ ıJff' ~ Sinek , stvrısinek ve bllcUmle haprıtt 

ı,: ı• ..,._,..,ır-' •• T 
• ı1l.j oı.ı"'.., FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili tenıkı 

~il üzerindeki asker resmine dikkat ediniz, 
3 
eavet mühürlü teneke-Onrlnd• bu ........ 
mevcut delll•e aldıflını~ mal l'LIT d•llldlr• 

u .... ı .,.,_: J, BERT ve 80REIASI 1 ..... 1 ·lalala v.r- ... 


