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Bu Haberi Vereı\, Son 
Olan Bir 

Zamanda 
Macardır eşteye Dönmüş 

Peşte, (Husu
s1),., - Avusturya -
Macar ordusile 
beraber umuml 
harbe iştirak ede 
rek esir düşen 
ve uzun seneler 
Sibirya da yaşa
dıktan sonra mem-

!!:ı gibi vücude 
getirdikleri köşe
leri:ıde yaşayıp 
durmaktadırlar. 

Bu Macar esi-
rinin ifadesine göre, 

bütün bu halk, 
memleket le ri ne 
dönmek istemek-

leket ine dönen telerse de vasıta· 
Armin Vimme sızhk yüzünden 
isminde bir esir, ; ve mesafelerin 
ancak birkaç gün uzunluğundan do-
evvel memleke- layı buna imkfö1 

./; 

tine dönmüştür. bulamıyorlar. 
Bu esir aske.. (Son Posta -

rin muhtelif gaze· Bu esirin ifade-
telere vukubul~n ~ lerlni kaydi ihti-
beyanatma göre .. _.tla telakki et-
elyevm Sibirya- BUyük harpte Kaflla1yıt ccphesıne ı,tırak mek Jazımdır. 

• eden askerlerimiz, ynlçın bir d 
d a, bırçok Alman, tepeye brnınnıl•->r Oralar a esaret• 
Avusturya ve Türk ~siri vardır. tcıı scnra kalmıt Türk askeri 
Bunlar, Sibiryanın geniş ovala- bulunsa bile, bunlar, ağl'Jf'bi ihti-
rıııda ayrı ayrı köyler tesis et- mal, oı·alarda tavattun etmeği 
nıişlerdir. tercih etmiş kimseler olmak ge-

Şimdi, memleketin yerli hal- rektir.J 
~~~~----...::m::ı .. ....,.ge~·------~~~~ 

Temo Ağa ile Bir Mülakat 
0 

aşlı !htiyarımızın 
• 

n 
e tir ı • 

smı 

Bugü Y aşıyan Çocuk Ve Torunlarının 
Adedi Altmışı Geçiyor 

Bitlis ( Husu- si ) - Bugün 
dünyanın en ihtiyar ad~r.u de
n ilen Zaro Ağadan birL~ç yaş 

daha büyük olan Tem. ağa ile 
goruşmiye muvaffa k old~ın . 
T cmo Ağa Mut- kiden l - r ::!ya 
gelmişti. Derhal kendisini b:..1-
du ııı. Mavi gözlü, beyaz ve kar
ma karışık sakallı, buruşuk, 

fakat mütebessim yüzlil sevimli 
bir ihtiyar olan T emo Ağaya doğ
ru ilerledim. Y aşma hürmetle elini 
öpmek istedim, vermedi. Elimi 
sıktı. Elim çelikten bir cendere 
içinde imfş gibi ezildi. Bu dinç 
ve kuvvetli ihtiyarın azametini o 
r.aman anladım. 

Çok gilzel konuşuyordu. Mo
temadiyen ince 1 nilkteler, basit 
fakat hoş latifeler savuruyordu. 
Üstü başı pejmilrde bir halde idi. 
Son senelerde yoksulluk içinde 
kaldığt anlaşılıyordu. 

- Kaç defa evlendin Ağa f 
diye sordum. Güldü. Gözleri bir 
delikanlmm altın gözleri gibi 

Bltlls muhabirimize hayatını 
anlatan Temo A§anın 

hakiki resmi 
şeytani bir parıltı ile yanıp tu -
tuştu. Bir iki saniye düşündü. Ve: 

- Dört defa.. dedi. 
- Kaç çocuğun var. Torunun 

ne kadar? 
- Vallahi hesabım ben bil

mem bunun. Dur bakalım sayalım. 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

f}ç Kadın Boğu du ----·---Dun gece Büyükadada bir deniz faciası oldu ve 3 kadın feci 
şekilde boğuldu. Tahkikatımıza göre, Hikmet isminde bir şoför, 
Hüsameddin isminde bir berber ve Hasan isminde bir kahveci dün 
gece Büyiikadada Eskibağda eğl~niyorlarnuş. Yanlarında da Saba· 
hat, Lutfiye veSuat isminde üç genç kadın varmış. Bir aralık Hasan 
İsminde birisinin sandalına binerek denize açılmışlardır. Fakat deni
zin tam ortasında erkekler sarhoşlukla ayağa kalkmışlar, çiftetelli 
oynamıya başlamıtlardır. Bu vaziyette sandal derhal devrilmiş, kadm· 
larm Uçü de boğulmuıtur. Erkefl.ler yüzerek sahili bulmuşlar, bu 
ıurctle kurtulmutlaıdar. 

Raslng takımı dUn de Galatasaray takımımızla ikinci maçım yaptı ve bizim çocuklar 1 • 2 
yenildiler. Maç çok sert ve heyecanh oldu. Bir çarpı,ma esnasında da bizim kaleci Avni ile 
Fransız takım1nm merkez muhaclml ağır surette yaralandılar. Dünkl maçın bütlln tatsllfttını 
8 inci sayfamızda lezzetle okuyacaksanız. 

Suç su Bini Bula 

r 

Bir Dava 

Kasaba Mllddelumumlel 
Nazll Bey 

Manisa, 3 (Hususi) - Buraya 
civar Turgutlu (Kasaba) adliye
ainde suçlularının adedi (1000) i 
bulan bir dava var. 

Bu suçlular, 11tma mücadele 
teşkilatına dalıil bir mıntakada 
oturuyorlar ve kendilerini mua· 
yeneye gelen doktora muayene 
edilmek istememekle maznun
dur)ar. Doktorun tuttuğu zabıt 
varakası ilzerine Müddeiumumilik 
maznunları mahkemeye vermiştir. 
Mahkeme de suçluları sorguya 
çekmiştir. Fakat işin garip gelen 
bir noktası vardJr ki oda şudurı 

Tanzim edilen zabıt varakala
rında kayitli bulunan suçlulardan 
bazılarının, zabıt varakalarmın 
tutuldukları tarihten çok zaman 
evvel vefat etmiş olmalarıdır. 
Bu noktadan bir hayli tuhaf bir 
manzara arzedeu dava neticesini 
Ege mıntakası halkı alaka ile 
bekJiyor. A. CelAI 

ARİ 
KONGRESİ 

- 11 -

Ankarada ,topla nan e.a.iyük 

Tarih Kongresinde dün Reşit 

G3Up Bey çok mUhim izahat 
verdi. LOtfen: 

• 
Onuncu Sayfada 

Okeyunuz 

Türk Kadını ''Mühlik ,, iWidir ? 
~~~~---~~~~ 

"Her Şeyden Evvel Ter
biyede Vahdet Lazımdır.,, 

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

Muallim Niyir Fazıl Hanım, Mühim 
Noktalara Temas Ediyor 

Millet Meclisinde Maarif Bilt· 
çesi müzakere edilirken ElAziz 
Meb'usu Fazıl Ahmet Bey söz 
alan hatipler arasında ortaya bir 
mesele attı. Kısmen ikaz ve kıs
men de itham manalalarını ihtiva 
eden bu mesele şudur; 

" Türk kadını evvelce mUsteh• 
likti. Şimdi de milhlik oluyor.~,, 

Fazıl Ahmet Beyin bu sözll 
alAka ile münakaşalara sebep 
oldu. Biz bu ikaz veya 
itham üzerine milnevver ha· 
nımların ve terbiye sahasında 
mevkii olan erkeklerin fikirlerini 
almayı münasip gördük. Bugüne 
kadar verilen cevaplar, Fazıl Ah
met Beyin iddiasını ret mahiye• 
tinde idi. 

Fakat bugün cevabını neşret
tiğimiz genç muallim Niyir Fazıl 

Mualllm Nlylr f aall Hamm 
Hanım, çok mtihim noktalara, 

Deva'lu 8 inci ıayfada ) 

Musibet Ve İsabet! 1 
---------------~~;___~-----' 

- isabet oldu kocacıjım. Vallahi iıkarpinlerim çok eakimifli 1 •• 
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(Halkın Sesi 

Son Günlerdeki 
J ._G_ü_n_ün Tarihi 

İzmir İncirleri 
Ve Hastalık 

~ı ..... ..., ....................................... ._ .............. ... 

CinayetlerinSebebi 
Son aylarda kanlı birkaç 
cinıııyet yapıldı. Evvelki gün 
de '>ir 'genç üç kişiyi tehli· 
ke?i aurette yaraladı. iptidai 
insi'!nların yapacakları bu 
işleri halkımız tel'in etmekte· 
dir. Halkımız diyor ki: 

fail< Bev - (Bcya:ut Koska tramvay 
caddesi 17) 

- Son günlerde cinayetler de 
pek çoğaldı. Bir hafta evvel Gazlı· 
çeşmede bir kadını boğdular. 
Bir hamal beraat etti diye dava 
ettiği adamı öldürdü. Dün de 
bir genç bir nişan meselesi yü· 
zünden üç kişiyi tehlikeli surette 
yaraladı. lktısadl buhran galiba 
insanların sinirlerini bozdu. Baş· 
ları dara gelince, biraz sıkışınca 
hemen ellerini silahlarına atıyorlar. 

Fazilet her şeyi soğukl<anlılık
la ve kanuni cepheden muhakeme 
etmeyi emreder. Sabır biraz acıdır 
amma sonu baldan tatlıdır. Öf
kenin sonu da zehir gibi ac.1dır. 
Gençlerimiz kadın için kendile
rine ve başkalarına kıymamalıdır. 

• Hacı Ahmet B. (Erenköy lıta&l)on 
caddeıi 1 l) 

- Adam öldürmek iptidai 
insanların işidir. Beş parmak bir 
olmaz, cemiyetin her türlü sevi
yede insanları ve tab'an malul 
yaratılanlar da vardır. Fakat 
hiçbir kimse başkasını öldürmek 
hakkını haiz değildir. 

Hele kadın için katil olanlars 
acırım. Beni sevmiyen benden 
yüz gün uzak olsun. Niçin onun 
yüzünden ömrümü zindanlarda 
çürilteyim. Gençlerimiz de. böyle 
yapmalıdırlar. Zorla güzellik olmaz. 

lt 
Hüseyin Bey ( Kasımpaşa Karaman ıo· 

lı:ak 7S) 

'1Hakkın kestiği parmak acı
maz,, derler. Her suçlunun ve 
eanının cezasını ancak kanun 
verir. insanların medeniyet dere
celeri ancak bu suretle ölçülür . 
iptidai cemiyetlerde herkes kendi 
hakkını kendisi alırdı. Fakat bu· 
gün adalet huzuru vardır. Haklı 
olanlar soğukkanlılıklarını muha
faza ederek mahkemelere müra
caat etmelidirler. Herhangi bir 
bak için adam öldürmek, yara-
lamak doğru değildir. Sinirlerine 
hftkim olmıyanların Akıbeti pek 
fecidir. 

Ne Biçim İş? 
Bazı Veznedarlar Vergile
ri Ceplerinde Saklamışlar 

Bazı antrepolarda çalışan 
hamal veznedarlarının kendile· 
rinden liestikleri kazanç vergisi 
ile tarik bedellerinin bir kıs
mını 928 senesindenberi maliye 
ve belediyeye vermiyerek sak
ladıkları anlaşılmıştır. Belediye 
ve hazinenin hukukunu tcr:::ıin 
için bu gil:.iler hakkında takibata 
h el şlamıştır. 

HAMALLAR 
Beledigege Mi 
• 

lstasgonlara Mı 
Merbuttur? 

Haydarpaşa hamallannın pay 
usulünü kabul etmemeleri yeni bir 
mesele doğurmuştur. Haydarpaşa 
istasyon Müdüriyeti bu hamalla· 
rın idaresinin kendine ait f ~ldu· 
ğu, bu işe belediyenin müda
hale etmemesi icap ettiği kana· 
atindedir. Belediye de, bu hamal
ların istasyondan aldıkları eşyayı 
şehrin her semtine götürdüğünü, 
binaenaleyh şehir hamallanmn 
talimatnamesine tabi olduğunu 

ileti sürmektedir. 
Meseleyi Dahiliye ve Nafıa 

Vekaletleri halledecektir. 

Milli Emlak 
Bazıları Y ıkhrılarak 

Satılacak 

Defterdarlıkta müstakil bir 
idare halinde çalışan Milli Em
lak Müdürlüği!nün lağvedilerek 
işlerinin kaza malmüdürlüklerine 
devrine karar verilmiş ve devir 
işine de başlanılmıştı .. 

Şimdiye kadar Üsküdar ve 
Kadıköy kazalarındaki Milli em
lak mahalli malmüdürlüklerine 
tamamen devredilmiştir. Diğer 
kazalardaki emlakin devrine de· 
vam edilmektedir. 

Defterdarlık Kağıthanedeki 
imrahor köşkü gibi harap olan 
eski sarayların ve köşklerin sa
tılmasına karar vermiştir. Bunlar 
yıktırılarak ankazı satılacaktır. 

Şenrimize rweyva ithali 
Meyva Haline iki ay içinde 

(25) bin kap meyva ve sebze 
nelmiştir. Bunlardan üç bin kabı 
erik (4000) kabı sebze {15000) 
kabı da meyvadır. 

Takas Meselesi 
Tereddüt Edilen t~oktalar 
Hekkında Cevap Geldi 

Takas muamelesi hakkında 

Gümrük tarafından bazı nokta· 

larda tereddüt edildiğini ve me· 
selenin Ankaradan sorulduğunu 
yazmıştık. 

Gümrük Başnıüdiiriyetine ve
rilen cevnpta ihraç edilen kıymet· 

teki ithalat eşyasının birkaç be

yanname ile çekilebileceği bildi· 

rilmiştir. ihracat beyannameleri
nin ciro edilip editemiyeceği 

hakkında henüz bir cevap gel
memiştir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1: Komşu - Hasan 
havadisler çok mühim. 
ekadar mOhim ki. .. 

Bey, 
Hem 

2-
. . 

Dünya yerinden oynaaa, I 

l Liste OTO B O S.lER 
------en• 

ŞirketlerdeÇalışan- Bir Kısniznın 
lar T esbit Ediliyor Ruhsatiye/eri 

Haber aldığımıza göre lkbsat 
Vekaleti Ticaret Müdürlüğüne 
mühim bir tezkere göndermiştir. 
Bu tezkerede, şehrimizde bulunan 
Türk ve ecnebi şirketlerinde ça
lışan memur ve müstahdemlerin 
birer listesinin süratle hazırlanıp 
Vekalete gönderilmesi bildiril-
mektedir. 

Ticaret Müdürlüğü, bu tezkere 
fizerine hemen şirketlere müracaat 
etmiş ve birer liste yapılıp derhal 
Müdür!üğe gönderilmesini bil
dirmiştir. Müdürlük hafta sonuna 
kadar bu cetvelleri Ankaraya 
göndermiş olacaktır. 

Bize verilen malfıma1a göre 
Vekalet bu cetveller üv.rinde 
esaslı tetkikat yapacaktır. 

Halk Evinde 
Konferanslar 
Verilecek 

Şehrimizde Halk Evi faaliye
tine devam etmektedir. Şimdilik 
perşembe günleri verilmek üzere 
bir konferans serisi tertip et
miştir. 

Konferanslara 14 temmuzdan 
itibaren başlanacaktır. 

Remzi saka Bey kooperatifçilik, 
Emine Saffet H. mütevazi büt
çelere göre ev kadını, Fahrettin 
Kerim B. sinir yorgunluğunun 
sebepleri ve korunma çareleri, 
Müderris Vehbi B. kara sinek· 
!erden korunma, Cemal Zeki B. 
çocuk düşürmek iptilalan, Niza
mettin Ali B. bizde ve bütün 
cihanda iktısadi vaziyet, Ahmet 
Cevat B. kooperatifçilik ve lisan 
meseleleri hakkında birer kon
ferans vereceklerdir. 

Bira içmemiş Dayak Yemiş 
Kamyoncu Veysel Efendi, 

Fındıklıda Osman Efendinin ga· 
zinosunda haneude Anoşa bir 

duble bira ısmarlamıştır. Kadın 

birayı içmemiş, bunun Uzerine 

V ey selden temiz bir dayak ye
m istir. 

Limon Davası 
Limon kaçakçılığı ile maznun 

olarak muhakemesi yapılan ve 
beraet kararı afmış olan Diya
mandi efendinin evrakı Temyiz
den nakzen gelmiştir. Muhake
me yeniden görül~cektir. 

Geri Alındı 
-- lj 

İstanbul ve Kadıköyiinde lt
Jiyen otobüslerin senelik muaye-

ne müddetleri bittiği halde 8 l 
otobüs muayene için haJA mü· 

racat etmediğinden dün bu oto

büslerin plakalan sökülmüştür. 
Bu otobüslerin ruhsatiyeleri alın
mıştır. 

Bu vaziyeti gören otobllsçll· 

lerden 15 i dün Belediyeye mü· 
racaat ~derek otobüslerini mua· 

yene ettirmişler ve ruhsatiyelerini 
garı almışlardır. 

Kahve 
Dün 155 Kuruştan 105 
Kuruşa Kadar Düştü 

Kahvenin takas mukabili ıer
best ithali hakkındaki karar pi• 
yasaya derhal tesir etmiştir. Bir
kaç gün evvel 150-155 kuruşa 
satılan çiy kahve diln piyasaya 
yüz beş kuruştan arzedilmiştir. 

Böyle olduğu halde alıcı bu· 
lunarnamıştır. Şu halde kahve 
birkaç gün içinde elli kuruş dllf
müş oluyor. 

Fırmcrlardan Beyanname 
Alınacak 

Belediye lktısat Mildilrlnğn 
fırınlardan beyanname alma usu· 
lünün tatbikına karar vermiştir. 

Fırınlar, aldıkları buğdayın cins, 
miktar ve fiatini her hafta İktısat 
Müdürlüğüne bildirecektir. Narh 
konulurken bu beyannameler de 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Meyva İhracı 
Ambalaj Mütehassısı Şehri
mizde Tecrübeler Yapacak 

Birkaç gün evvel şehrimize 
gelen meyva ve sebze ambalAj 
mütehassısı M. Knl Tiirk me~a 
ve sebzeleri üzerinde amballj 
tecrübeleri yapacakbr. Ambalij 
yapılan meyva Ye sebzeler tecril· 
be kin Avrupaya gönderilecektir. 

Öğrendiğimize göre, bu ıe-
ne Türkiyeden Almanya Ye di· 
ğer bazı yerlerde turfanda 
üzüm ve diğer bazı meyvalar 
gönderilmesi düşfinülmektedir. 
Bu hususta ambalaj, nakliye ve 
saire Ocretleri tetkik ve tesbit 
edilmektedir. 

Dol<tor Hulusi Behçet Beyin Di· 
Kidroz isminde bir cilt hnstahj'ı 
hakkında yaptıgı tetkikat neticesinde 
bu hastalığın incır işliyenlcrde gö-
rllldüj'ü tarzında bir knnı:ıat tcsbit 
ettiji haber verilmiştir. 

Fakat Hulusi Behçet Bey bu ket· 
• fia lzmir incirlerile alakası olmadı• 

tını, hastalığın ham incir işlcnmeıl 
yüzünden zuhur ettiğini aöylemiştir. 

Şli'<rU l<aya Bey 
Ankara, 3 - Dahiliye Vekili Şllk· 

rü Kaya Bey yarın Bolu ve Adapa• 
un üzerinden otomobil ile lstanbula 
gidecekfr. 

Şükrü Kaya Bey bir ay me'iuni• 
yet almıştır. Mezuniyetini Yalovada 
l'eçirecektir. 

Mahmut Esat Beyin Evinde 
Eıki Adliye Vekili Mahmut Esat 

Beyin Ankaradaki evinden 800 lira• 
lık ena çalınmış, hırsız kı a bir 
mDddet sonra yakalanmıştır. 

Serseri Bir Torpil 
Verilen malumata göre Çanakkale 

ci.-arında serseri bir torpil görülmOf, 
Yapur kumpanyalarına tebJiğat ya• 
palmıtbr. 

Maaş Başladı 
Bazı dairelerin 932 bütçesine g6re 

maq havalelerı gclmi~ ve tevz.iata 
bqlanmışbr. 

l'urtlu Peynirfer 
Eminönü mıntakasında yapılan 

teftitler neticesinde muhtelif dük• 
lrlnlardan 32 teneke kadar kurtlu 
peynir müsadere ve imha edilmiıtlr, 

S. Şükrü Bey 
Pariste bulılnan sabık Maliye Ve• 

kili Saracoğlu Şükrü Beyden bura• 
daki dostlarından birine gelen husuat 
bir mektupta avdet edeceğinden 
biç bahsedilm~mektedlr. Şükrü Beylq 
fU aırada Pnristen ayrılmamayı mu• 
-.afak gördüğü anlaşılmaktadır. 

Tahliye Talepleri 
(Yarın) gazetesinin mes'ul mO• 

dGrlüğünü yapbkları sırada gnz:etede 
çıkan baz.ı ynzılardan hapse mahkQm 
edilen Burhaneddin Ali veSüleymaD 
Tevfik Beyler, yeni Matl:uat Kanu• 
nunda mes'ul müdürlDk oJmadığl 
için kendilerine mes'uliyet te\•cih 
edilemiyeceğini ve şu halde Ce• 
ıı:a Kanununun 2 inci maddesine 
srare tahliyeleri lazımgeldiğini ileri 
ıürmGıler, tahliyelerini istemişlerdir. 

Muhacir Afyonu 
Trakya havnlisinde 18 - 20 mor

finli afyon yetiştirilmiye başfarımıı· 
tır. Buna muhacir ı.fyonu ismi ve• 
rilmittir. Tecrübeler çok eyi netiH 
nrmiıtir. 

Yenikög 
Faciası 

Evvelki gün Yenikayde vulrnbulan 
mGthit cinayet hakkında dünki nOı• 
hamızda tafsilat vermiştik. Cinayet 
neticesinde yaralanan Recai Niizhot 
Bey, valdesi Saibe ve kerimeıl 
Neılihan Hanımlar hastahanede te• 
davi altındadır. Recai Beyin yarası 
tehlikeaizdir. Fakat kerimcainin ya• 
raıı oldukça ağırdır. Adliye tehkika· 
ıt devam etmektedir. 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 
1 

-

3 - Ekmek fiati kırk para 
ucuzlasa, 

4 - Hele baban mezardan 
çıksa bu kadar hayret etmezsin f 

5: Hasan Bey - Hiç zahmet et
me komşu. Dünkü maçta biz.im 
çocuklar yine 7enildl, diyecek.ı. 
detlJ mi? 
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.. .. 
ozun 

,, 
!!on Postanın Resimli Makalesi ısası 

ll4ünderecatzmızın Çoklu· 
ğundan Dercedilememiş-

tir. -................................................................ 

Buğday 
Yeni Layiha Dün 

Kabul Edildi ---
~n.kara, 4 (Hususi) - Millet 

Meclısı dünkü içtimaında yine 
bazı mühim kanun layibalarile 
meşgul oldu. 

Evveld buğday layihasının mü
zakeresine başlandı. Bu münase• 
betle Sırrı Bey (Kocaeli) söz 
alarnk memlekette silolar mev
cut olmadığmı söyledi. Mubayaa 
olunacak buğdayların ne suretle 
muhafaza olunanacag· ını b y d f . . , ug ay 
ıatlerınm ne şekilde tesb"t d" 

1 •. . ı e ı-
ecegını sordu. 

.. Sırrı .Beyin sualine Ziraat Ve
kıh Muhhs B. cevap verdi. Muhlis 
Bey silola · · ·ı r ışı ı e ehemmiyetli 
surette meşgul olunduğuuu, bu 
husuhta yakanda Meclise bir ka· 

f~un layihasi verileceğini bugy day 
ıatl · · ' h""k;rımn hasat zamanlarında 
u umetçe tesbit edileceğini bil· 

dirdi. 

En ~iraa~ Vek~l~nden sonra Bütçe 
Be cumenı.. ~eısı Hasan Fehmi 

Y ( Gumuşhane ) de izahat 
vkerdi. Bunu müteakip layiha 

abul olundu. 

. işgale uğrayan bazı mahallere 
aıt tasarruf muameleleri hakkın-
daki layiha da kabul edildikten 
soni"a sanayi ofisi teşkili layiha· 
sının mlizakeresine geçildi. 

kT BM münasebetle İktısat ve .. 
• 11 ustafa Şeref Bey kısaca 
•zahat d" M d \le in .hver 1• a delere geçildi 

yı a kabul olundu. 
Of ~esim Atalay Bey " Sanayi 

ısı yer· " D l S • Od " ıne ev et anayı 
ası d . . kl"f Tekl"f· ,, enmesını te ı etti. 

1 ı muvafık g·· nı· '" B or meaı. 

l 
undan sonra menkul kıymet· 

er ve k b" b na .. am ıyo orsalan kanunu-
lA • nıuzeyyel, mektep kasketleri 
yıhası, merkez bankası kanunu

n~n baazı maddelerinin tadili IA
Yıhası kabul edildi ve T .. k. 
afy t' . . . ur ıye 

on ye ıştırıcıler birliği IAyihası-
nın müzakeresine başlandı. 
~ · Sı~rı • Bey (Kocaeli) bu birli· 
g~~ ınhısar demek olduğunu, 
hoyle bi · h. r ın ısar yapılmasını 

nıuvafık görmediğini anlattı. 
Sırrı Beye encümen namına 

Sala?attin Bey (Kocaeli) cevap 
derdı. Bu işin filhakika inhisar 
ti~~n.ek ~l~uğu, fakat afyon yetiş-

ıcıler ıçın, onlarm menfaatine 
Y~pılmış bir inhisar olduuğnu en
~urn~nde bu hususta uzun uzadıya 
h~~_akat yapıldığını, ileri sürülen 

1 
~ ~un mahzurlarm izalesi için 
~ayıbaya yeni ahkam konuldu· 
Run_u, birliğin şahsiyeti hükmi· 
Yeyı h:-~z bir müessese olacağı· 
nı, b.u ıtı~~r!a mümasiHerine ben
~enııyecegmı anlattı. Ayni mes~ 
e . hakkında Hasan Fehmi v 
~rnın . (Eskişehir) Beyler de sö: 
s 

1 
yledıler. Neticede layiha kabul 

~ undu. . ve yarın toplanılmak 
ıcre ıçtımaa nihayet verildi. 

Ki!·a Ye.rina Dayak 

F 
. Şehreminiııde oturan Raif ve 

aık ev k' · · bi F ırasmı ıstıyen, ev sa!ıi-
d.. .~t1ma . Hanımı fena halde 
ovmuş erdır. 

F onerbahça Stadında 
F Eskişehir tayyare takımile 

enerbahçe takımı arasında Ka-
dıköyde hususi mahiyette bir kaç yapılmış, Fenerbahçe B ta· 
ınıı 1 e karşı 6 say! ile aali 

f elrniştir. Oyundan sonra mi;afi:. 
er şerefine kulüpte bir çay ziya· 

feti verilmiştir. 

1 • Hayat :Vferdiveni 

Deliden 
Akılltga 
!vlektup 

Aramızda bazı insanlar vardır. 

1 - B:r fi!o.rnf diyor ki: Hayatta 
hrmand ğınıız merdi veni biz kendi
mız a rnr, bir ~ene scnra buluna
c<ığınıı~ yeri, bu sen~ katedeceğimiz 
mesafeyi göster iz. 1 

2 - Vücudünü israf eden, içki 

için ınhhatine bakmıyan adam, ilerde 
maruz kalaca"ı h:uialık ve felaket- 1 

3 - Hayatta büyük işler 
lar, bu merdiveni sağlam 
lardır. 

Meşrepleri, hareketleri bize ben· 
zemez. Bunlar ya çok durgun, 
çok sessiz, söyleneni işitmez, 
işittiğini anlamaz kişilerdir. Ya
hut kafası ve ağzı kalabalık, 

yap n- d 
kuran.. a ım atışı patırdılı, hareketleri 

" leri bugündcrt görebilir. 

• 
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Hükômet Çok Mühim ir Kan 
Layihası Yaptı Ve Meclise Verdi 

Ankara 3 - Hükumet, çiftçileri korumak ınak· ı beş;ne tekabül etmek üzere, 4 müsavi taksitte ve 
sa.dile mühir_n. bir kanu_n . layihası tan.zim e.tmi.ş ~e dört senede ödeyecektir. Taksitleri vadesinde te .. 
Mıllet .Mcchsıne ve~mıştır. Bu .layıha çıftçıler.ın diye etmemiş olan borçluya ait olup satış bu ka .. 
haczedılen tarla, bag ve bahçe gıbı mallarına aıt- l ··k·· ı · d · · d · b k 1 l . 

1 1 
d nun ıu um erı aıresın e gerı ıra ı mış o an 

tır ve esas arı şun ar •r: · k il · · · 
Y ı · ti l olan l'endı"sı·ne .t gayrımen u erın satışına ıcra ve ıflas kanunu hü· 
anız zıraa e meşgu ve .. aı .. l . 'b" d . . 

arazisi bizzat veya ailesi efradının yardımı vcy . kum erı mucı ın~: .. eva~ ~~ıle~ektır. 
ecirlerile işliyen çiftçilere ait ve haciz alt:nda bu- Bu kanunun hukumlerı bırıncı maddede yazılı ve 
lun'an tarla, bağ, bahçelerle bunlc:ra mi te:erri birinci arttırmaları yapılmakla beraber bu kanunun 
ve doğrudan doğruya zirai istihsalatta kullan lan mer'iyete girdiğitarihe kadar ihalesi icra edilme· 
binaların sahşı f cra ve ffıas Kanunu miş olan gayri menkullere de şamil olacaktar. 
hükümlerine tevfikan yapılan i' inci ~rttırrna Yeni kanunun neşri tarihinden evvel doğan 
bedelleri tetkik mercii taraf mdan usulü borçlara münhasır olacak ve fakat bankaları ala• 
dairesinde intihap olunacak c hli vukuf mari· caklan lıakkmda tatbik olunmaya cakt&r. 
fetile tesbit edilen kıymetin } uı:.de yetmiş beşine Devletin vergi ve rüsumdan mütevellit alacak .. 
baliğ olmadığı takdirde geri bıralulacaktır. lan hususi hilkümlere tabi olacaktır. 

Satışı geri bırak!lan gayrimenkullerin sahibi 0°< n Bu kanun neşri tarihinden itibaren dört sene 
borçlu, borcunu, her taksiti borcun yüzde yi i müddetle muteber olacaktır. 

----·--- ---- -

Facia Yo unda Bir 
Eskişehir, 4 (Hususi) - DUn gece Doğançay ve Mekece lstaslyonları arasında ve demiryolu 

ilzerlnde mUthiş bir facia oldu. Ankara ekspresi son sür'atle giderken meçhul bir şahsı ezdi 
ve parçaladı. Ceset parçalarmm Esklşehire kadar geldiği söylenmektedir. Bu feci kazanın, meç· 
hul şahsan gece karanliığında demlryolu üzerinden geçmlye taşebbUs etmesinden ileri geldlğl 
anlatıuBmı,ıu-. 

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

JMuhacir 
Geliyor 

Mebzul 
Yağmurlar 

Afyon, 4 (Hususi) - Mebzul 
miktarda yağan yağmurlar neti· 
ce.sinde bu civardaki Şuhut na· 
biyesinde seller .husule gelmiştir. 
Fakat mezruahn mutazarrır olma-
dığı bildirHrnekledir. Cama! 

Bir Hava Faciası 
Madrit, 4 ( A. A.) - Çok 

yüksekten uçan bir tayyarenin 
kanatları kırılmış ve sükut neti
cesinde üç kişi ölmüştür. 

Fransız Kabinesinde 
Paris 4 ( A.A. ) - Kabine 

dUn sabah M. Heryonun riyase· 
tinde toplanarak mi.ihim işleri 

göri.işmüştiir. 

Fransada BUtçe işleri 
Paris 4 ( A.A. ) - Hükümet 

Maliye Encümeninin teklifi üze· 
rine kazanç esasına müstenit 
vergı layihaları hazırlamaktadır. 

jr
Gazi Hz. 

• 
Reisicümhur Hz. nin ya-

. kında şehrimizi şere/lendire
cekleri anlaşılmaktadır. 

Dolmabahçe ve Beylerbeyi 
saraylarında lıazırlıklar ya
pılmakta, noksanların ikma
line çalışılmaktadır. Ertuğrul 
ve Söğütlü Y"tları da Raliç
ten çıkarak Dolmabahçe önle· 
rinde demirlemişlerdir. 

L-----------------
Lozaııda 

---
Alman Murahhasları Şid
detli Bir Teklif Serdettiler 

Lozan, 4 ( A. A. ) - Alman 
murahhsları alacaklılarm dermeyan 
ettikleri şat·tlara mukabil Alman 
bükô !net ve meclisinin çok ciddi 
ve şiddetli şartları ileti sürdü· 
ğünil bildirmiştir. 

Murahhaslar, eğer alacaklıla
rın şartlarını bugünkü hükumet 
kabul edecok olursa hükumetin 

Ankara, 3 - Ahimesut kö· 
yündeki Bulgarya muhacirlerine 
gelen mektuplara göre Bul .. 
garistanın Eskicuma ve Osman .. 
pazarı Türklerinden mürekkep 
400 hane Kesarova hadisesi 
Uzerine TUrkiyeye hicret etmek 
kararmı vermişlerdir. 

Vapur Müsademesi 
Mersin, 3 -

Ramzey vapurile 
Gerze vapurları 
mişler, Gerzenin 
olmuştur. 

Mısır bandıralı 
limanda duran 
müsademe et .. 
teknesi harap 

Balkan Maçları 
Belgrat, 3 (A. A.) - Dünkü 

futbol maçında yunanlalar Bulgar 
takımını O a karşı 2 sayı ile 
ml'lğlup etmiştir. Yunanlılar çok 
güzel bir oyun oynamışlarsa da 
pek kuvvetli olan Bulgar mU
dafaasmı kıramamışlardır. 

iktıdarı komünistler ve Hitlerciler 
elinegeçeceğini söylemişlerdir. 

lastikli kimselerdir. Hulasa ter~ 
Jelli dediğimiz cinsten... Biz bun
l<ıra kısa hesap " deli ,, der, 
geçeriz. Fakat emin olunuz ki 
haksızlık yapıyoruz. 

Bunların içinde öyle nükteli-
leri, Ciy!e üslfıplulara vardır ki .•• 
B::ızan ağızlarından kaçan bir 
cümleye meşhur edipler imlzin 
şanlı, şöhretli romanlarında bile 
tesndüf edemezsiniz. Tanıdığımız 
ve deli damgasını vurduğumuı 
birisi var. Çok zamanlar 
merhametimizi çalan bu adam
dan sıksık mektuplar alırız vo 
hiç okumadan, hatta zarfını bile 
yırtmadan sepete atarız. itiraf 
edeyim ki dün tembelliğim ilstllm· 
deydi. Yemekten sonra baaan 
uyku rahaveti içinde elime bir 
mektup tutuşturdular. Baktım. 
Yine bizim "Deli,, den. Yine se-
pete atacakbm. içimden bir 
"haydi,, esti ve okudum. 

Size yemin ediyorum ki bu 
mektubu şuraya noktası nokta
sma, bir harfini bile düzeltip de
ğiştirmeden aynen geçiriyorum. 
işte: 

"A2 iz y azıcL. 
"Artık yetişir. Bu sütundan 

boy göstermekten bıkmadm mı 
artık! Sağ cebine bir avuç leh· 
lebi, sol cebine elJi dirhem şam· 
fıstığı doldur. Eline de LAnga 
mahsulU bir salatalık tutuştur 

ve doğru Cenevreye git. Yedi 
ııesildenberi diplomat geçinen 
kart tüysüzlere bütun haşmetinle 
bir görünüver. 

Elindeki salatalığı, asayı Mu· 
sa gibi bir defa salla ve sonra 
ceplerindeki eğlencelikleri yeıil 
masanm üzerine kuşyemi gibi 
~aç. Vallahi ve billahi ortalığ.ı 
tertemiz, silt liman edersin. Tah· 
didi Teslihat dedikleri hokkabaz 
killAhı o ande sulh perısıne 
ipekten örUlmüı banyo pijaması 
olur • 

Ortalıkta ne silah kalır, ne 
cephane... Hepsi de pası döknı .. 
müş demir parçalarma döner. 
Arslanım, bu işi sen başaracak .. 
sm. Bu naneyi başkası kavura .. 
maz. Fakat benden sana akıllı 
nasihati, buradan giderken Unka· 
panı köprüsünden geçeyim deme. 
Mübarek pek cilveli, pek oynak· 
tır. Sonra seni yarı yolda bırakır. 

Şirketi Hayriye vapurlarına 
hiç te 'inanmak olmaz ha... Cüz-
danındaki üç beş papeli bilet 
parası diye alır, seni Galata ku
lesi gibi çınl çıplak ederler. 
Silihtarağa fabrikası sabah sabah 
inkıbaza uğrayıp tramvaylar du
runca Talı.simden Sultanahmede 
yayan yürüdüğün çok olmuştur. 

Yine öyle yürü. F a!<at yolda 
serinlik, yumuşaklık verir diye 
zinhar süt içeyim deme. Sonra 
işkemben Sultanahmet meyda
nında kurulan çarşamba pazarı 

İSTER /NAN, İSTER İNANMA! 
"-\ gibi perişan olur. Hele ... ,, 

Bu aabah polisten şu malumatı aldık: 1Bu sarho• denizde kt kt d •• • • Y n çı ı an sonra a a ı 
" Dun akşam saat dokuzda son derece aarhot ıçın hüviyeti tes it d"l . l y"la~adıA"ı 

olarak Köprüden geçen ( 45) yaşlarında bir adam "Hikmet yazılı :. e. hı ~memkış, ya nı5z uzerınden 
d 

· d.. ·· fa# · ·ı ~ ,JyJ. n ır mıı ur çı mıştır. ar hoş adam 
enıze uşınuş, J ~ T~ ere 

/ 
iV Jrr. 

1 
ıştır/ ı 1j1~eye gn ı;t• .M A / 

Daha bitmedi. Fakat ben bu
rada kesiyorum. Geri tarafında 
biraz sıkıntılı cümleler var. 
Dostları gücendirmek istemedim. 

Şimdi sözün kısasına gelelim: 
Şu "deli,, mektubuna "edebiyat 
nümunesi,, desem acaba bizim 
üstatlar gücenirler mi? 



• 

4 Temmuz 
' 

Kulagınızza Çalınanlar 

Biz İçtikten 
Sonra Agılırız ! 

Bir oturuşta yanın okka rakı 
içtiğini, iftiharla anlatan bir ah
baba geçen akşam Sirkecinin 
ayak meyhanelerinin birinde rast
ladım. Önünde ağzına kadar do
lu bir kadeh vardı. Fakat içmi
yordu. Dalgın ve neşesizdi. Ya
\'aşça yanma sokuldum. Seldm
leştık: 

- Hayrola hazreti Bu akşam 
pek durgunsun\ 

Hiç cevap vermedi. Ben ıor

dum: 

- Yoksa akşamki mahmur-
luk mu? 

Gnlümsedi: 
- Ne m!.inasebet? 
Dedim ki: 
- Hali ayılmamışgibiain de .• 
Başını salladı: 

- Dur bakalım, daha ikinci 
1'adehdeyim. Malfım ya.. Biz iç
tikten sonra ayılmz 1 

Sevcfah ... 
Vatman, çanmı öttürerek, bü

tan bızile tramvayı koşturuyordu. 
Salkımsöğllt dönemecinde, ansı· 
mn arabanın «Snllne biri çıktı. 
Herif, o kadar dalgındı ki, ne 
çan sesini duydu, ne vatmanın 
feryhdına kulak verdi, ne de 
yolcularm :: 

- Eyvah ezildil diye hayk1· 
nşmalarım işitti. Vatman arabayı 
durdururken kendini tutamadı: 

- Hey gidi sevdalı 1.. Amma 
ıevdalı imişsin be l 

Bir yolcu, sordu: 
- Kim ıevdalı acaba ? 
Vatman, hiddetle cevap ver-

di ı 

- Kime sevdalı olacak ... 
·Ölüme sevdalı .... 

Daha Ayıp .. 
iki kişi idiler. 
Ayakta konuşuyorlardL 
Birisi bumunu karıştırdı. Ar· 

kadaşı, istikrahla ylizllnU buruş
turarak: 

- Bak dedi, bu ayıp ftte ... 
Hem de eo ayıp ıey ... 

Anlamamış gibi göründn • 
- Nedir o ayıp olan? 
- Burun kanştırmak ! 
Bu ıefer 6teki atıldı: 
- Burun karıştırmaktan daha 

ayıp bir şey vardır l · 
- Nedir o? 
- Bunu ihtar etmek. .• 

Uzatma işareti 
Ayakkabılarmı tamir için bir 

kunduracıya bırakmış. Beni de 
beraber sürükledi: 

- Ne olur, şöyle uğrayıveririz. 
Dedim ki: 
- Hazır mı bakalım? 

- Bir hafta evvel bır"akmış-
dm. Hazır olmaz mı biç? 

- Peki öyle ise ... 
Kunduracıya uğradık. Fakat 

adamcağız, daha eline bile al
mamış: 

- Yarm akşama ancak ye
tiştiririm ! dedi, kesti. 

Bizim arkadaşın keyfi kaç-
mıştı; camekanda asılı Jevbnyı 
ııöstererek: 

- Canım dedi, tamirat "der
hal,, yapılır diyorsun, hem de 
müşterilerini böyle bekletiyorsun! 
Bari. levhayı kaldır oradan ... 
Levhada "derhal,, kelimesi "de!"" 
hani., şeklinde yazılmıştt. Ben 
dedim ki: 

- itiraz etmeğe hakkın yok. 
"DerhaaJ,, deki çifte uzatma işa· 
retini göt.nedin galiba! 

\ 
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Diyarbekir, harabiden koru· 
(Hususi ) - Bi- mak için biraz 
zim şehir7 diğer şnrk kasabaları masrafa ihtiyaç 
arasında eski ve hissedildiği görü-
tarihi kıymeti lüyor. Camiin av· 
haiz camilerile lusu çok muaz-
şöhret almışLr. zam bir yerdir, 
Burada kısmen biiyük bir bavu· 
Araplardan kal- zu vardır ki bu 
ma bin küsur se• havuzda meşhur 
nelik cami 1 er Hamrevat ıuyu 
mevcut olduğu c'cilni surette 
gibi Karakoyunlu 
ve Akkoyunlular cereyan halinde-
ınmanmdan bu- dir. Halk, bu IU· 

güne kadar ma- dan, her zaman 
muriyeti mu· Dlyarbeklrde meşhur Cam·ıkebtrln mu,ıemuatı istifade eder. 
hafaza edilen camiler de vardır. 1 bedi olarak inşa edilmiş, sonra- l Camün Şark taraftodaki kısım 
Bu camilerin bir kısmında eski 1 dan cami balı"ne konulmuştur. '11 4 k" h · h mı ı utüp ane ıtti az edilmiştir. 
Arnp ve Türk ümerasının mezar- Binanın avlu kısmını çeviren 
ları mevcuttur. in~aatın Akkoyunlular zanıaıunda içerisinde üç bin cilt kitap 

Bu tarihi abidelerin hubiri vUcude getirildiği, kaplan hey· vardır. Bu kitapların ekserisi ilmi 
birer tetkik mevzuudur. Bu ara· kellerinden anlaşılıyor. Esasen kıymeti haizdir. Bu eserler ara· 
da Camiikebiri zikredebiliriz. Bu Akkoyunlular tarafından yapılan sında lngilizcc, Fransızca ve 
eski abidenin asıl cami kısmı, bütün eserlerde bu kaplan ka· Arapça olanları çoktur. Yal-

yani namaz kılınan yeri kadim bartmaları vardır. Büyül< kapının nız kitapların iyi bir şekilde 
Güldani kiliseleri tarımda inşa etrafı kufi yazılarla \'e çok şayau.ı muhafazası için kütüphaneye bir 

edilmiştir. Bu bina çok eski de- dikkat tezyinat ile süslenmiştir. Ynl- miktar tahsisat ayırmak lazım iel-
virlertle esasen bir Güldani ma- nız bu tarihi abideyi ve diğerlerini diği anlaşılıyor. 

Bitliste 
Şoförlerin Mühim 

Bir Ricası Var 
Bitlis, ( Hususi ) - Bu hava

lide otomobillerile nakliye işlerini 
temin eden şoförlerimizin mühim 
bir dertleri var. 

Ercişin üç kilometre mesafe
sinde Ürene köprüsü el'an tamir 
edilmediğinden şoförler otomobil 
seyrüseferinde büyük milşkülata 
düşmektedirler. 

Yolculuğun bu kısmında ge
rek şoförler, gerekse yolcular 
büyük zararlara uğruyorlar. 
Köprü bozuk olduğu için otomo· 
bili bataklıktan yürütmek zaru· 
reli hasıl oluyor. Fakat derin 
sular içinde yürüyemiyen otoma· 
biller öküzler vasıtasile çekiliyor, 
Şoförler öküz masrafı olarak 
her seferinde 6 lira veriyorlar. 

Niyazi Yılmfz ----
Akhisar da 
Bir Cinayet 

t~mir ( Hususi ) - Akhisarın 
K1Z1ldamlar köyünde çok feci ve 
kanlı bir cinayet oldu. Köy hal
kından Büyükbaş oğlu Süley· 
man ve Mustafa oğlu " Ahmet 
arasında eskidenbhi bir tarla 
meselesi vardı. Bu yUzden mil· 
teaddit defalar kavga eden bu 
iki şahıs, yine bir ka\'gaya tutuş· 
muşlar; Süleyman bir fırsat bu1a
rak Ahmedin valdesini çifte tü
feğile öldürmüştür. 

Bu beklenmedik ölümden te
essüre kapılan Ahmet te Süley
manı oyni tüfekle öldürmüştür. 
Katil Ahmet zabıtaya teslim ol
muştur. Bu hadise Akhisarda 
biiyük bir teessür uyandırmıştır. 

Esnaf l{ıyafeti 
Menemen (Hususi) - Belediye 

heyetinin verdiği karar fizerin~ 
bakkallar mavi, kasaplar kırmızı, 
lcahveciler de beyaz gömlek gi-
yeceklerdir 

1 Bey pazarında 
Ceviz Ağacı 
Ticareti 

Beypazarı (Hususi) - Buglin· 
lerde kazamızda ceviz ağacı ko
misyoncuları hararetli bir muba
yaa faaliyetine girişmişlerdir. 
Bunlar mühim milctarda ağaç sa· 
tın atm1şlardır. Bu ağaçların 

hcrbiri en nz 3UOO kilo ağırlı
ğındadır. içlerinde 4000 kilodan 
faz1a olanları da vardır. Fakat 
fiatler çok ucuzdur. 3000 kil oluk 
kusursuz bir ağaç en çok 20 
Iraya satılıyor. 

ı •. 

Adanada 
Bir Cinayet Davasında 
Bir Yalancı Tevkif Edildi 

Adanada hizmetçisi Fatmayı 
döverek öldürmek suçundan maz
nun \'e mevkuf Doktor Rü~tü 
Beyin muhakemesine Ağır Ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Mahkeme, yalanct şahit Gi
ritli Selim hakkındaki tahkikatın 
ikmal edilip edilnıediğinin sorul
ması için talile edilmiştir. 

Yalancı şahit Selim istintak 
hakimi tarafından tevkif edilmit· 
tir. 

Havza HUkumel Tabibi 
Geçenlerde Havza hüktımet 

tabibi Veysi Bey hakkında Sıh
hiye Müfettişliğince tahkikat 
yapıldığını yazmıştık. Havza Be
lediye Reisi Mehmet Bey bize 
gönderdiği bir telgrafta böyfo 
hadise olmadığını ve bunun bir 
dedikodudan ibaret clduğunu 
yazmaktadır. 

Adanada Gazi Heykeli 
Adana, (Hususi) - Şehrimize 

· bir Gazi heykeli rekzi maksadile 
bir heyet teşekkül etmiştir. Hey
kel yakında münakasa ile sipariş 
edilecektir. 

Bir Firarı Yakalandı 
Geçenlerde Ber_gama hapisha

nesinden kaçan Ezineli Osman 
isminde bir mahkum berberde 
tra~ olurken yakalanmıştır. 

( T eki_~~ağda 
ı Kayısının Okkası 
' 10 Kuruşa Satılıyor 

T ekirdağı ( Hususi ) - Geçen 
haftanın son f gününde şehrimizde 

yağmur yağdı ve epey devam 
etti. Bu yağmurun bostan mahsu-

lüne ve iizüm1ere çok faydası 

dokundu ve hepimizi sevindirdi. 

Bu sene şehrimizde ve bu ha
valide şnyam dikkat bir kayısı 
bolluğu var. Bol bol kayısı yiyo
ruz. En iyi kayısının okkası 10 
kuruşa satılıyor. Bu sene bostan 
mah~'Um de çok mebzul olacaktır. 
Bazı taraflarda şimdiden kavun 
ve karpuz kesilmiye başlanmıı· 
tır. Eğer para ederse çiftçinin 
yüzü gülecektir. 

Şüpheli 
Bir Adam 

Bergamadnn yaz.ılıyor : lstan· 
buldan pasaport ile Midilliye 
giden ve motöre atlayarak Dikili 
iskelesine çıkan bir Ermeni tüpbe 
üzerine tevkif olunmuştur. Tahki
kat henüı: neticelenmemiştir. 

Gülnar Hükumet Kunağı 
Silifke ( Hususi) - Geçen 

sene bir kaza neticesinde Gfilnar 
hükumet konağı yanmıştı. Kaza 
merkezine yeni bir bükünıet ko
nağı inşasına başlanmıştır. 

Ukmektepler Sergisi 
Edirne, ( Hususi ) - Geçen 

gün şehrimizdeki bütün ilkmek
tepler bir sene içinde yaptıldan 
eserleri "lstiklfil Mektebi,, nde 
teşhir ettiler. Sergi merasimle 
küşat edildi ve çok beğenildi. 

Havatar Çof< Srnalc 
Edirne (Hususi) - Uzun za· 

mandanberi şiddetli ve bunalbcı 
mcaklar hiiküm sürmektedir. Ay-
ni zamanda havalar kurak gidi
yor. 

Sayfa __ ...-! 

1 t Tenkil 

.Bir 
Traje eli 
Tercümesi 

Nurullah Ata 
Tiyatro ile meşgul olanlat 

meşhur Fransız aktörü Mounet • 
Sully'den ve 011un tarafından 
oynanmış olduğu için "0edipus11 

trajedisinden bahsedildiğini el
bette duymuşlardır. Sofoklis'I 
bilenler daha azdır. On doku· 
zuncu asırda en yfiksek haddine 
Asıl olan romantik zihniyet kır 

metler silsilesini karıştırm•ş ve 
~? derecede olan şeyleri, bi• 
rıncı derecedekilerden üstün tut• 
mıya başlamış tı. 

Fransız tiya rosunda umumi 
harbe kadar devam eden ve hii· 
lA da birçok izleri görülen bu 
~arip zihniyete göre aktör sah• 
neye eseri deği l, kendini göster· 
mek için çıkar, muharrir eserini 
aktörün kendini göstermesin• 
veıaile olsun diye yazar. Bunun 
neticesi olarak Fransada hakiki 
btiyük edipler UZJn müddet ti· 
yatrodan yüz çe\•irdiler ve daha 
yeni yeni snn'atin o tarzını da 
canlandırmağa heves ediyorlar. 

Fransız tiyatrosunun bu bah• 
ıetliğim devirdeki aktörlerinden 
pek azını gördüm; ( Mouııet - Sul
ly ) yi, ( ~oralı Bernhard ) ı bil• 
mem, fakat görebildiklerim vo 
bilhassa bu san'atkiirlar hakkında 
okuduğum gayet medihkarane 
yazılar onlar hat...kında bir fikir 
edinmeme kafidir. Onlar gayet 
cazip, hatta bir nevi deha sabi· 
bi ıan'atkarlarmış; fakat iyi bi· 
rer aktör değil. Bu meseleden 
bqka bir sefer uzun uzadıya 
bahsedeceğim. 

Kemal Emin Bey (Sofoklis) 
in ( Oedipus) ( Türannos )unu (1) 
daha doğrusu bu trajedinin Fran• 
sızcaya adapte edilmiş bir şekli· 
ni Türkçeye manzum olarak ter
cüme etmiş. Fransızcada aslına 
daha yakın tercümeler arasay• 
~ mesela ( M. Masqueray ) nin, 
hiç olmazsa (Lcconte de Lisle) 
in tercümeleri üzerinde çalış· 
aaydı elbette daha iyi olurdlL 
Fakat yine himmeti var olsun 1 
Eaki Yunanlıları ve Latinleri ta• 
wmağa başlıyahm da isterse ev
veli böyle kusurlu şekillerde 

olsun. 
(Oedipus Türannos), (Sofoklis) 

in en meşhur trajedisidir, bence 
co iyisi degildir. ( Filolı:tetes ) i, 
(Ayas) ı, hatta (Antigone) yi ona 
tercih ederim. Fakat itiraf ede
yim ki bu trajedi, karii değilse 
de seyirciyi daha ziyade celbe
du: tile sahneden sonuna kadar 
merakımızı arhrarak idame eder. 
Ba§langıçta (Oedipus) bn.ıtiyar 
bir baha, millet tarafından sevi
len bir kraldır; fakat her sahne, 
her yeni gelenin sözleri onu f e· 
likete, göilerini oyup tahtmı ter· 
kc ıe...kedcr. Büyük bir şair olan 
(Sofoklis) bu eserinde, adeta za· 
manımızınkiler gibi bir tiyatro 
muharriri olabileceğini de isbat 
etmiştir. 

Her yeni gelen kralı, kendisi· 
ni ezen ittihamlardan kurtaracak 
haberler getirdiği ümjdiudedir. 
Fakat kral onları dinledikçe 
mücrimliğine inanmıya başlar; 
böylece (Sofoklis) eserine zahir 
baileden başka bir de dahili 
haile ilave etmiştir. Zaten tTaje· 
diyi kurtaran da budur; çiinkil 
zahiri hailenin mevzuu olan d dne 
doğrusu (Yunanistan)ın en güzel 
eserlerinden değildir. 

Kemal Emin Beyden bnşka 
trajediler tcrc"mesini, biç olmaz
sa bunun ze) li olan ''Ocd ipus 
Kolona' da,,nın tercümesini bek• 
}eriz. 

(t) Kral Ed p , . stikla1 lisesi ta• 
Jelle kooperatifi, 65 kuru:ı. 
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(siyaset HARİCİ 
lozanda 
Vaziyet 
Çok Gergin 

Almanyanın Lozandaki Cevabı, Dünya 
Berlin 3 - Siyas1 mehafil 

Lozandaki vaziyeti çok gergin 
bulmaktadır. Bu mehafil, konfe
ransın Almanya ya atfedilecek s~ 
beplerden dolayı akamete uğra· 
ması takdirinde Almanyanın mün-

• 
Mukadderatına istikamet Verecektir 

ferit bir vaziyette kalacağmı,:.} 
dOşünmektedir. 

Bu vaziyetin bilhassa iktısadi 
1ahada meş'um neticeler doğur
masından korkulmaktadır. Bir 
inkıtaın Almanyanın harici ticaret 
ve iktısadiyatmda iyi tesirler 
yapmıyacağından endişe edilmek
tedir. 

Siyasi mehafil müttefik ala
cakhlarm teklifinin Alman nok
tai nazarmı tamamen tatmin et
memekle beraber, bu teklifin 
reddi neticesi çok müthiş olan 
bir ~ıkıtaa tercih edilmektedir. 

Almanya Teklifi 
Reddecekmiş 

Berlin, 3 - Sağ cenah mat
buahnm istihbaratına inanmak 
llzım gelirse, alacakla devletlerin 
tamirat hakkindaki projesini Al
man heyeti reddedecektir. 

Btlbassa, miittefikler arasındaki 
borçlar meselesile tamirat arasın
da bir irtibat gözetilmesi, Alman
yanın mukavemetine maruz ka
lacaktır. Sol cenah gazeteleri 
müstesna olmak üzere bütün 
K&Zeteler, alacaklı devletlerin 
son tekliflerinde ileri sür
d\1kleri 4 milyarm çok yük
Hk bir rakam olduğ-unu 
yazmaktadırlar. Bu gazeteler, 
Almanyanın hususi borçlarını 
resülmal ve faizine mahsuben 
bugüne kadar 1 milyar 800 mil
yon ödendiğini ilave etmektedir
ler. 

Fransız 
Gazeteleri 
Memnun 

Paris, 3 - Paris gazetelen, 
Fransız - lngiliz itilafının sağ-
lamlaştığını yazmaktadırlar. Malen 
ve Övr gazeteleri diyor ki: 

Kazanılan netice Fransız -
İngiliz teşriki mesaisidir. 

Hem yalmz bugün için değil, 
istikbal için de .. Y almz bu netice 
blltiln masraf ve zahmetlere 
değer. 

Gazeteler, Alman heyeti kon
feransın mukadderat ve akıbetini 
elinde tutmaktadır. Neticeden 
o mes'uldftr demektedirler. 

Hitlercilerin 
Lozandaki 
Tazgikı 

Munib, 3 - Hitlercilerin bir 
gazetesi, Alman Başvekili Fon 
Papenin Loıanda Versay Muahe
desinin yeniden tetkiki içirı ileri 
sürdüğü teklifi Hitlercilerin taz
yikı altında yaptığını yazmaktadır. 

Gazete diyor ki: Almanyanın 
Lozandaki Mümessillerint, Alman
yanın hukuk itibarile miisavatı 
ve milli hürriyetinin temini için 
mücadele kuvvetini yaratan hava 
müfsit milliyetperverlerin giriştiği 

istihlAs hareketidir. 
Nazi siyaseti Lozanda Ver

say muahedesinin yeniden tet
kikini temin etmedikçe, Lozan 
Konferansını felce uğratacaktır. 
Nazirlerin siyaseti 14 senedenbe
ri diplomatların ve devlet adam
larının tahakkuk ettiremedikleri 
şeyi tahakkuk ettirmiştir. 

Murahhasların 
Temasları 

Lozan 3 - M. Mak Donald, 
M. Çemberlayn, M. Runsiman, 
M. Heryo, M. Jermen Marten ve 
M. Jorj Bonnet içtima ederek 
tamirat meselesini görüşmüşler
dir. Tetkikat pazar olmasına rağ
men bugün de devam edecektir. 

Paris 3 - M. Heryo saat 
23 te Parise hareket etmiştir. 

Lozan 3 - lngilizlerle F ran
sızlar arasındaki müzakerenin 
sonunda Fon Papen, Mak Donldı 
ziyaret etmiştir. 

Lozan 3 - M. Heriyo akşam 
yemeğini M. Grandi ile beraber 
yemiştir. 

Mak Donaldlft MUIAkatları 

Lozan 3 - M. MakDonald, sa
bah kahvaltısını M. Grandi ile bir-
likte yapmıştır. Bundan sonra 
Fon Papen ile Alman murahhasla
rını kabul etmiştir. Alman Na
zırlarile 90 dakika görüşmüştür . 

Mesai Bürosunun 
• 

Son içtimaı 
Cenevre, 3 - Beynelmilel 

mesai bürcsu idare mecJisi 59 
uncu içtima devresini kapamıştır. 
60 mcı ictima teşrinievvelde Mad-
ritte yapılacaktır. 

Son celsede cihan iktısat 
konferansı ile irtibat temini için 
bir komisyon tetkiline karar 
verilmiştir. Ayni zamanda müte
veffa reis Alber T omasm hatıra
sının tezizi için bir program ko
misyonu teşkil edilmiştir. tsd EDEBi TEFRiKAMIZ: 58============= 

VİKTOBYA 
Muharriri: Knııt Hamsu11 Nakleden: H. Ş. 

- Kazara yüzüme asit dö
küldü, dedi. llAcın tesirile yüzüm 
yanaklanm buruştu. Artık bu 
halimle sen de beni sevemezsin. 

İhtiyar kadın erkeğin ellerini 
öperek kekeledi ı 

- Ohl Ey benim sevgilim, 
ebedi nişanlım. Sen dilnya yü
zündeki en gilzel erkeklerden 
daha güzelsin. Seni ölilncive 
kadar seveceğimi hissediyorum. 

- 13 -
Y ohan, sokakta Kamil4ya rast

pldi, Ebeveyni ve genç Riımont 

ta birlikte idiler. Seyerler araba
larım durdurarak onunla nazigane 
selamlaştılar. 

Kamili gencin kolundan tuta
rak: 

- O akşam bize gelmedin. 
Bizde büyük bir müsamere vardL 
Seni son dakikaya kadar bekle-
diğimiz halde gelmedin. 

- Evet, maalesef gelemedim. 
- O gündenberi seni gör-

meye gelemediğim için beni ma
zur gör. Fakat müsterih ol. Bu
ıünlerde i eleceğim. Rişmondun 

YOLUNU ŞAŞIRAN DEV 

~t:\V rk Taymis gazetesinden • 
·~~~- -~~~~~~~~~ 

Fransada Boınhagda 
Sokak Bir Casus Şebe
Muharebeleri Var kesi Yakalandı 

Bombay, 3 - Rakip cema
atlerin tabiyeleri yoldan geçen 
silahsız insanları öldürmek gibi 
münferit vukuat şeklinden çıka
rak gruplar arasında ciddi mu
harebeler şeklini almıştır. 

Umumiyet itibarile, binlerce 
Mecusi veya Müslüman şahıstan 
mürekkep gruplar cenaze alayla-
rına iştirak etmek gibi birtakım 
bahanelerle rakiplerinin sakin 
bulunduklar mahallelerde dolaş· 
makta ve onları tahrik etmekte
dirler. 

Polis, ekseriya mfidahale et-
mek ve ateş açmak mecburiye
tinde kalmaktadır. Ancak zabı
tanın kullandığı silahlar hafif 
ceribalar açan av kurşunlarile 
doldurulmuştur. 

Dünkü arbedelerde 100 ka
dar yaralı hastahaneye kaldınl
mıştır. 

Harici Haberler 
Burada bme.di /Ut/en 9 uncıı 

, saqf ada okuganuz 

azimetinden sonra geleceğim. Ah 
yarabbi, ne güzel bir müsamere 
idi o 1 Lakin Viktorya birdenbire 
fenalaştı. Onu araba ile evine gö
türdüler. Bunu sana anlatmadılar 
mı? Onu ziyarete gideceğim. 
Şimdi biraz eyileşmiş olmalıdır, 
belki de hastalığı büsbütün geç-
miştir. Rişmc.nda seninkine ben
zer bir madalyon verdim .. Y ohan, 
odanda sobayı kurduracağım 
bana vadetmiştin. Sen yazıya 
başlarken heqeyi unutuyorsun. 
Halbuki senin odanda insan so-
ğuktan donar. Hizmetçi kızdan 
sobayı iste, olmaz mı? 

- Evet, evet, isteyeceğim. 
Madam . Seyer de ona bitap 

ederek esermden malumat sordu. 
O tenasül hikayesi acaba ilerli
yor muydu ?Bu yeni eseri görmek ı 
için istical ediyordu • 

Paris 3 - Hiimanite gazetesi 
muharrirlerinden M. Filip casus
lukla maznun olarak tevkif edil
miştir. 6 kişi daha ayni cllrme 
iştiraklerinden dolayı tevkif edil· 
miştir. 

Ca!lur ıebekesinin elebaşısı 
Polonyalı Bis Suajadır. Bu adam 
Fantoma namı milslearile tanın
mıştır. Taharriyat neticesinde 
Fantomanm evinde müdafaai milli· 
yeye ait bazı evrak ve vesaik 
bulunmuştur. Casusların iki ecnebi 
devlet Jıesabına çalıştıkları zanne
dilmektedir . 

TAKViM== 
PAZARTESi 

31 cu. - 4 TE~DlUZ • 932 bınr 60 
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28 • Sefer • 1351 1-Haıiran·Hne• 13.&S 

Vakit Ez:ant ~au_ Vakit ~/~ 

Gllnet 8 49 4. 34 Aktam 12. -ı 19. 46 
Öğ'le 4. 34 il. 18 Yatıı 2 C2 21 44 
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Bütün ~u suallere Y ohan cid
di bir tavırla cevap -verdi. Biraz 
sonra ayrıldılar. Genç şair dalgın 
bir nazarla arabanın uzaklaşı~ını 
seyretti. Bu araba, içindekiler ve 
bu gevezelikler onu pek az ala
kadar ediyorlardı. Dımağı bom
boş, adeta uyuşmuş gibi, eve 
doğru ylirümiye başladı. Evinin 
kapısı önünde eski bir aşinası, 
şatonun sabık hocası, dolaşıyordu. 

Y ohan ihtiyarı selamladı. 
Üzerinde uzun, kalın ve te

mizce bir pıılto vardı. Tavrında 
azimkar bir hal, mnhim bir şeye 
karar vermiş gibi bir şey görü
lüyordu. 

- Eski bir dostunuzu, bir 
meslektaşınızı karımızda görmek
le taaccüp ediyorsunuz. Bana eli
nizi uzatsanıza, delikanlı! Sizi son 
defa gördüiümdenberi Allah beni 

Gönül işleri 

Kızlarımıza 
Musallat Olan 
Bir Milyoner 

Kandilliden İnayet imzasile 
aldığım bir mektuptur. Karileri· 
min ve kız babalarının dikkat ve 
ehemmiyetle okumalarını tavsiye 
ederim: 

" Hammteyzeciğim; 
" Şimdi İstanbulda kadınlar ara

sında yeni bir ticaret yolu keş• 
fedilmiş~ Kız kılavuzluğu. Belli, 
belirsiz birtakım kadınlar bu 
ticaretle geçindikleri gibi Beyoğlu 
ve Maçkanın bazı tanınmış, kibar 
tabakasına mensup hanımefendi
leri de paçaları sıvayarak geceli 
gündüzlü bu ticaret ile meşgul 
oluyorlarımş. ParasiJe kendine 
kıymet verdirmiye uğraşan iki 
karılı, altı çocuklu bir Arap 
milyonerinin, Mısırdan kalka
rak. üçüncü bir defa bir Türk 
kızı ile evlenmek üzere 
lstanbula geldiğini duyan bu 
kadın tüccarlar, adamın etrafını 
alıp yirmi gündenberi ona yüz 
kırk Türk kızı gösteriyorlar. Bu 
vasıta ile milyoner Arap memle· 
k :.timizde tek başına hakem ke
silerek hususi bir güzellik müsa
bakası açıp Cümhuriyet gazetesi 
hakem heyetine taş çıkartıyor. 

Adi, kibar bu ticaretle meşgul 
biliımuuı tüccar hanımlar kız ko
kusu aldıkları her evin kapısını 
çalarak İstanbul içinde arap mil• 
yonlere çıkarmadık kız bırakmı• 
yorlar. Kılavuz hammların bu 
derece hararet ve rekabetlerine 
sebep her kız gösterişlerinde 
aldıkları elli lira imiş. Bundan 
başka bu müsabakada arap 
afendinin güzellik hususunda tam 
numara vereceği kaz hangi 
kılavuz tarafından gösterilmişse 
o kılavuza ayrıca bin İngiliz lirası 
hediye edilecekmiş. Bu sözleri 
dinlerken bir efsane sanmıştım, 
fakat araştırıp sorduktan sonra 
hakikat olduğunu anlayınca siz• 
den ıu suallere cevap rica etme
ği düşlindüm. 

1-Karakteri belirsiz, alb çocult 
lu, iki karılı b6yle bir adama pan 
mukabilinde esir olacak yüksek bt 
Türk kızı tasavvur olunur mu ? 

2- Hftr bir toprakta esir satın 
almak isteyen bu zengin arabın 
lstan bul içinde görmediği kıı 
halmadığı halde hail tam not 
verememesine ne dersiniz? 

3 - Bu iş uğrunda tabanı 
kaldırıp ta nefes nefese koıan 
tüccar hanımların hüsnll niyetle-
rine emniyet olur mu? • Bu kariin aorduğu sllalluden 
ziyade verdiği havadis mllhimdir. 
Bu dejenere milyonerler dllnyanın 
her tarafında ayni suretle hareket 
ederler, ailelerin harimine girerek 
masum aile kızlannı boı hayalleri« 
aldatırlar. Yine dünyanın her 
yerinde zengin olmak hulyasile 

kızlarını feda eden aileler vardır. 
Bizde de bunlar bulunabilir. 

Fakat eğer haber doğru ise, 
hem kız sahibi aileleri ikaza, 
hem de hükumetin nazan dikka
tini celbe lllzum g~rllrüm. 

HANIMTEY~ 

hayırlı bir yola sevketti. Evlen• 
dim. Artık şimdi bir yuvam, bir 
bahçem, bir karım var. Görüyor 
musunuz? Dünyad3 el'an mecize
ler oluyormuş. Buna siz de şaşı
yorsunuz değil mi? 

Y c han hayretle ona bakı
yordu. 

Demek, fikrimi siz de kabul 
ediyorsunuz. Bakın nasıl _oldu 
size anlatayım: Kadının ogluna 
ders veriyordum. Onun ilk izdi-. 
vacından kalma bir çocuk. Anla
dığınız gibi kadın dul kalmıştL 
Hiç ben bir gün başıma böyle 
bir halin geleceğini tahmin ede
bilir mi idim. Evet işte çocuklu 
bir dulla evlendim. Bir gün kadı
nın evini ve bahçesini seyrederek 
dolaş.yordum. Biribirine zıt bir
çok fikirler zihnimde çarpışıyordu. 

l Arkaaı var j 
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Afacanın Ablası - Kın11l
damaym muallime Hanım... Bakın 
resminizi ne güzel çıkaracağım! 

Muallime Hanım - Aman 
dikkat et... Çjrkin çıkarsa fena 
halde kızarım ha .... 

Kurnazhk ! 
Afacan annesine sordu: 

f\fac:aum Ab!ası - Atac:rn, 
fotoğraf makinesine sakın iliş
me.. MuaHime Hanımın resmini 
aldım, sonra bozarsın, karışmam! 

Afacan -merak etme abla ... 

At.ac..111 - A..;ı:ı .ı t\. mu,h '-"' t 
amm::ı... Ben de şu eşcğ n res
mini alsam ne çdrnr sanki ... Ko
ca kulaklı, k m:ldama bakayım! 

Abc ıı.:u Abl sı - tiocauır: , 
size tesadüf ettiğim iyi old ı. 
Fotoğrafçı, resminizi bugiln v1::
recekti. Gidip beraber alalım ... 

Muallime Hanım - Gidelim , 
ben de merak ediyorum zaten .. 

Afacan Son Maçlarda 

Muallime Hanım - " aaa ı' 
Bu ne rcı..aiet kızı, ı ı mo 
karan değilim anlıyor musl' 
Ben seni mektep müdürleri• 
~i'~Ayet edeyim de, hocasile e 
lenmek ne imiş anlarsın .•. 

Paylaşma! 
Afacana annesi sordu: 
- Afacan, demin verditim - Anne, dolaptaki pastalar

dan birini alayım mı ? 
- Hayır Afacan, bugün ol

maz, yarın alırsın ... 

Yaşasın futbolcular! Top ayaktan ayağa... Yam anız billah yaman! ' elmayı kardeşinle paylaştın mı? 
Bakın yine gol yaptık... sarılır sonra ağa. Koşarız yorulmadan! I' Afacan cevap verdi: 

Afacan bir kurnazlık dU-
- Elbette anneciğim... Elma· 

f/lillet te bunu ister... Başlarız bağırma ğa... Vermeyiz asla aman... nın içinden beş çekerdek çıkb. 

tündü: Bakın yıne gol yaptık! Bakın yine gol yaptık! Bakın yine gol yaptık! i Beşini de kardeşime verdim. 

L.------·-----------------·----~-------------' Şimdi onları bahçeye ekecek. - iyi ya anne ... Dün bugilne 
yarın diyorduk... Onun ıçın pas
tayı bugün alsam yine yarın al-

ı y ' mı~ o acagım ... 

----
Pazar Ola Aı:acau, 

.. 
L.-U 

sabah verdiğim bir kutu şekerin 

hepsini yedin mi ? 

Afacan - Ne gezer baba . .1 
iki tanesini yere düşürüp kay· 

bettiml 

Al Sana Sual!.. 
Muallim - Çocuklar, Afrika 

kıtasını da bitirdik. içinizde sual 
sornljlk istiyen var mı? 

Afacan parmağım kaldırdı. 
- Söyle bakalım Afacan? 
- Efendim, yemek paydosu-

na kaç dakika kaldı söyler mısı· 
niz ?. 

O Da Bir Şeydir ! 
Muallim - Afacan, "Kablet

tarih zamanlar ,, diye ne zamana 
denilir? 

Afacan - T aribten evvelki 
zamanlara.. Efendim. 

Muallim - Af erin Afacan ..• 
Peki, söyle bakalım: sen kablet
tarih zamanlarda yaşamak ister 
miydin? 

Afacan - Elbet yaşamak 
isterdian efendim. istemez olur 
muyum hiç .. 

Muallim - Niçin o kadar çok 
isterdin? 

Afacan - Aman efendim, 
biç olmazsa mekteplerden tarih 
dersi eksik olurdu ! 

AFACANIN 

DEVRİALEM SEYAHATİ 
Afacanırı Tefrikası: 15 

HULASA - Arkadaşı Cingözle beraber devrialem aeya~atine çıkan 
Afacan Amerikada hendine Türkiye çocuk sinema yıldızı 

ıilsü veriyor. Bu sayede para ve şöhret kazanarak Holivuda 
kadar geliyor. Orada Amerikanın en meşhur yıldızlarile 

tanıiıyor. 

Meşhur sözdiir: Yalancının J 
mumu yatsıya kadar yanar, der
ler. Her ne hikmetse, bir mUd
dettenberi, bilhassa Holivuda 
geldikten sonra bu darbımesel 
arsız bir sinek gibi zihnime 
musallat oldu. Ben kovuyorum, 
o geliyor! Acaba cesaretim mi 
kırıhyor dersiniz? VakıA şimdiye 
kadar sinema yıldızlığı palavra
aında hiçbir falsom olmadı. Fa
kat ben de pek ileri gittim. 

Ben... Kiiiim. Holivutta filim 
çevirmek kim 1 -

lstaobulda gazetelerin sinema 
ıahifelerindeki resimlere bakar· 
'ılım da yazılarını okumıya üşenir-

dim. Keşki onlan da okumuş ol
saydım... Hiç değilse, stüdyo ne
dir? Rejisör nedir? Fil~n nasıl 
çevrilir.? Az çok bir fikrim olur
duf 

Doğrusunu isterseniz kendi
me bu kadar paye verdirdikten 
sonra bu yabancı memlekette 
maskara olmak ta hiç işime gel-
miyor... Maamafih ok bir kere 
yayından fırladı. Afacan Holivuda 
dUştu! Artık geri dönmiye imkln 
yok ... 

Bu sabah saat onda Mister 
jefson ve rejisdr Makmikle 
stüdyoda buluşacağız. Si:ı; bu 

-==--==="====================== Her çekerdekten bir elma ağacı 

Bu Da Bir Fikir! 
Tarih <lersinde muallim anla

tıyordu. 
- Çocuklar, Büyük İskender 

ta Hinclistana kadar gitti. Bütün 
oralarını zaptetli. Fakat bu mu
zafferiye t.ine sevindi zannetmeyin. 
Bilakis Hindistana gittikten son
ra oturup ağladı! Niçin ağladı 
biliyor musunuz? 

Afacan parmağını kaldırdı. 
- Söyle Afacan ... 
- Efendim, mutlaka yolu 

kaybetmiştir de memleketime na• 
sıl döneceğim diye ağlamıştır!... 

Bilin Bakalım ... 
Bir şey vardır ki hem sizde 

bulunmasını istersiniz, heın de 
bir ayak evvel geçmesini ..• 

Cevabı: İştah! 

• Sizin olduğu halde ekseriya 
bc:şkaları kullanır. Nedir? Bilin 
bakalım ... 

Cevap: 

Daima 
şey nedir? 

isminizi 

• tepetaklak 

Cevap: Kundurnızın 
deki çivileri 

yürüyen 

ökçesin-

\ söylediklerime bakmayın. Cesa- l 
retim yerinde... Nefsime her za
mandan ziyade itimadım var. 
Hasılı, Afacan, hep bildiğiniz 
Afacan! 

Mister Makmik bizi stüdyonun 
bahçesinde karşıladı. 

Good Morning, Mister Afa
can ... Dün gece iyi uyudunuz mu? 

- Teşekkür ederim, Mister 
Makmik... Biz Türklerin bir sözü
müz vardır: Yalancının mumu gu

ruptan iki saat sonra söner, derizl 
- Ya.... Çok güzel... Çok 

güzel ..• 
Mister Makmik bu sözü niçin 

sarfettiğimi bittabi anlamadı, öyle 
olmakla beraber onu derhal 
defterine kaydetmeyi de unut
madı. Benim~. i de münasebetsiz
lik değil mi? Fakat ne yapayım, 
stlidyodan içeri girerken musallat 
sinek zihnime bir kere daha sal
dırdı. Kış be hayvan, kış!.. 

Bahçede yürüyoruz. O sırada 
gökte bUyUcek kırmızı bir balon 
gözüme ilişti. Gülerek: 

- Tuhaf! dedim. Galiba sizin 
çocuk sinema yıldızlarından biri 
balonunu uçurmuş •• 

Mister Makmik hayretle bir 

Onu Okur Mu? ... 
Afacan koşarak bakkal diik

kanma girdi. Fakat orada durup 
düşünmeğe başladı. 

- Annem bana şu yirmi beş 
kuruşu verip birşey ısmarladı 

amma ne olduğunu unuttum gitti .. 

Sonra kararını verip bakkala 
dedi ki: 

- Annem "paranın üstli se- ı 
nin olsun ... Kendine çikolata alır· 

sın 11 demişti. Sen evvela bana 
şuradan bir yüzlük çikolata ver 

de... Annemin ne istediğini son
ra gidip sorarım r 

Ne Anlamış!.. 
Afacan amcasının köşkUne 

gitmişti. Amcasile bahçede ge
zerken bir armut ağacını göste
rerek sordu: 

- Bütün ağaçlarınızda bu 
kadar armut var mı, amca? 

Amcası cevap verdı: 

- Her ağaçta armut olur 
mu, oğlum... Yalnız armut ağaç
larında var! 

çıkacak. Kardeşimin beş tane 
elma ağacı olacak.. Daha ne 
ister!.. 

Af .1<a ıın Annesi - Acayip! 
Bu makas ne fena olmuş... Hiç 
kesmiyor ... 

Afacan Tuhaf şey ••• Ben 
bu sabah bahçenin bütlln otla· 
rını onunla kestim. Mükemmel 
kesiyordu ... 

balona, bir de bana baktı. Sonra 
birdenbire kahkahc1 ile gülmeğe 
başladı. 

1 
nema müdürü: 

- Şimdi başlıyacaklar, dedi. 
Operatörü bekliyorlar. 

- Aman, ne hoş litife... Ne 
hoş latife... Sesli filim çevirece
ğimiz zaman tayyarelere uzaktan 
uçmaları için bir işaret olmak 
lizere sutdyonun üstüne salıver· 
diğimiz bu kırmızı balon.... Hah 
hah hah .... 

Selamün aleyküm, kırdığım 
potu gördüniiz mü? ... Mister Ma\c
mik biraz daha güldiikten sonra 
sözünü tamamladı: 

- . . . Bu kırmızı balon cid
den b t çocuk sinema yıldızının 
elindtn kaçırdığı oyuncak balona 
benziyor !. . Hah hah hah... Cid
den hoş bir latife .. 

O latife hoş mu, değil mi, 
sen bir kere de onu bana sor 1 
Ben de zoraki biraz gülmiye 
çalışbm. Stüdyoya girdik.. Mister 
Makmik: 

- Affedersiniz, dedi. Ben 
bir prova idare ediyorum. Siz 
buradan seyredebilirsiniz. 

Rejisör yliksek bir yere çık· 
tı. Aktörler de karşısındaki de
korun önllne toplandılar. Biz de 
Mister Jefsonla konuşuyoruz. Si· 

- Hastahanede yapılan bir 
ameliyat sahnesini filme çeke· 
cekler, galiba ..• 

- Hayır... Neden? .. 
- Şey ... Bilmem... Operatörü 

bekliyorlar dediniz de .• . 
Mister Jefson hayretle yü

ziime baktı ve asıl fenası Misler 
Makmik gibi kırdığım potu latife 
teklinde kabul etmiye hiç yanaş .. 
madı. Bilakis ciddi bir tavırla: 

- Pekala bilirsiniz ki filmi 
çeken fotoğrafçıya operatör deni• 
lir... Zaten benim pot kırdığım 
herifin halinden belli idi. Bu se• 
fer ben pişkinliğe vurdum: 

- Evet, dedim. Ben Türkiye .. 
de olmadığımı unuttum. Sizin ope .. 
ratör dediğiniz kimseye biz Tür• 
kiyede doktor deriz. 

Çtınki bahsettiğiniz sinema 
fotoğrafçıları mutlaka sinema 
mektebi alisinde ikmali tahsil et• 
miş sinema doktorları arasından 
intibap olum\r... Onun için siz 
operatör diyince .•• 

Yahu, bu adamlar da her şeye 
ne kolay inanıyorlar!... 

(Bitmedi) 



.. Son Pe1ta,, haftada iki defa ıincına 

sayıfası yapar. Bu L 1.yfalard dünyanın 

en yeni ıinema haberleri, •• "stlerin 

bayatı ve fiİnema ilemindeki sanat 

cereyanlarından bahsedilir. 

1 
Gr ta Garho A e 
Ayr l ıy arar 

ikada 
Verdi 

ıAnitagı Kızdırıp 
Ağlattılar 

----·~ 
Esrarengi~ Yıldız Herkese Kızmış! 

.~- -- -~ 

l . 

( 

Garbonun aon re 
Holivut (Hususi) - Burada 1 

en yUksek yıldız hiç şUphesiz 
Garbodur. Mensup olduğu kum
panya ona haftada bu buhrana 
rağmen 12,500 dolAr verir. 

Şimdi Garbonun bu kumpan-
ya ile imzaladığı kontrat bitmiş
tir. Kumpanya tekrar bir yeni 
kontrat imzalathrmak için bütün 
kuvvetile çalışmış, fakat muvaf-
fak olamamıştır. 

Garbo teklif edilen her-
şeyi reddetmiş ve: " Ben birkaç 
hafta içinde lsveçe döneceğim. 
Orada kendime bir (Garbo-filim) 
şirketi tcıkil edeceğim,, demiştir. 

Garbonun hususi kAtibi Mr. 
Harri Edington bundan birkaç 
hafta evvel lsveçe hareket etmiş 
ve orada güzel yıldıza bir ev 
hazırlamaya başlamıştır. 

Holivudun bi tip tükenmeyen 
dedikodularına nazaran, Garbo 
Holivuttan, ortada dönen dedi
kodulara artık tahammtil ede
miyerek kaçmaktadır. Bu, doğru 
bir şey olabilir. ÇUnki hakikaten 
hergün lrnlaklarımiza Garbo hak
kında bin türlü yeni şeyler geli· 
yor. Artistin son ikmal ettiği 
filmin ismi: "Arzu ettiğiniz gibi,, 
dir. Bu filim Nevyorkta gösteril· 
miye başlanın:ştır. Halk bilet 
almak için gişe öniinde saatlerce 
Lek1emektedir. Bu filimde de 
Garbo yine büyüklüğilnü ispat 
etmiş oluyor. 

Şunu da söylemek lazımdır 
ki Garba tam manasile, huysuz 
bir kızdır. Holivudun dedilrndu
l:ırından bıkmasına hak verme
mek mümkün olmamakla beraber 
0 ?un huysuıluğunu, geçimsiı.liği
nı de kaydetmeliyiz. 

Bu esrarengiz yıldız geçen
lerde (Mata-Harri) filmini çevir· 

imlerinden biri 
miş, bu filim bUyUk bir muvaff a
kiyet "tnmıştı. Garbo en bU
yUk hu; :,uzluğunu bu filim çev
rilirken göstermittir. 

Sebebi şudur: Filmin bir aah• 
nesinde Garbonun, diz kapakla
rına kadar çıplak kalmaaı lazım 
gelmiştir. GUzel yıldız buna itiraz 
etmiş ve bu rolün başka bir 
yıldız tarafından yapılmasını ileri 
sürmüştür. Rejisör Garbonun 
Arzusunu yerine getirmiı, fakat 
bu suretle filimde ekleme bir 
vaziyet hasıl olmuştur. 

İşte bu hAdise kumpanya ile 
Garbo arasında derin bir ihtillfa 
sebep olmuıtur. Meselenin asıl 

garip ciheti şudur: 
Gaı·L ,. 1 · ı filimde bacaklarını 

göstere • , J1uı n resim ve isminin 
duvar ilan .ıda kendi isim ve 
resminin yanına konulmasını is
temiştir. 

Gretanın bu garip arzusu 
kumpanya direktörünü fena hal
de sinirlendirmiş, fakat güzel 
yıldızın ısrarı karşısında duvar 
ilfınlarma öteki yıldızın ismi de 
yazılmıştır. 

İşte bu hadise kumpanya ile 
Garbonun arasını hayli açmıştır. Fa
kat kumpanya esrarengİ7. Gar
boyu elinden kaçırmamak ıçın 
sesini kısmaya ve Garboya yal· 
varmıya mecbur kalmıştır. 

Fakat Greta İsveçe gitmek 
hususunda ısrar göstermektedir. 
Tahmin edildiğine göre Garbo, 
memleketi olan lsveçte bırkaç 
ay kaldıktan sonra tekrar Ame· 
rikaya dönecektir. Fakat buradaki 
bütün y!ldızlar Greta Garbonun 
buradan gitmesine sevinmekte, 
bir daha Amerikaya dönmemesi 
için dua elmekledirler. 

Turan 

Artık plaj mevsimi başladı. 
Bütün artistler Kalifroniya sahille
rine taşınıyorlar. Anita Paj da 
son filmini bitirmiş ve plAja 
gitmiştir • 

Fakat geçenlerde bir dedf.. 
kodu yüzünden zavallı Anita biç· 
kıra hıçkıra ağlamıştır. Sevimli 

kızın hiçbir şeyden haberi yokken 
kıskanç yıldızlardan birisi ortaya 

bir dedikodu· atnıııtır. Güya 
Anita ile Con Cilbert sevişiyor-

larmıı. Halbuki Anita Cilbertten 
hiç hoşlanmaz. 

Bu yalan Anit&nın da kulağı· 
na gelmiş ve fena halde hiddet-

lenmiştir. Anita husuıt kitibini 
derhal Cilberto göndermiş ve bu 

uydurma haberi ·,:dp elmesw 
blldirmiıtir. Fakat Con Cilbert 

bu tirin yıldıza şöyle bir cevap 
aöndermlştir: 

"Bon Mis Anitanın aevgisile 
dalma iftihar ederim. Böyle 

bir tekzip yapmıya dilim var

maz." 

Bu küstahça cevap Anitayı 

çok sinirlendirmİf ve zaYalh k•ı
cağız saatlerce ağlamıttır. Bu 

hAdise Holivutta günün en hara• 
retli dedikodusudur. 

Yeni Moda 
Mayolar 

"'\ 

Size güzel yıldız Adriyen 
Doreyi yeni yaptırdığı bir mayo 
ile takdim ediyoruz. Güzel Ad
riyeıı son ıenelerin en parlak 
yıldızlarından biridir. 

NSon Posta,, Holivutta hususi muhabiri 

bulunan ycgAn~ Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve sinema ilcminia lçyiixünü 

anlatır. 

1 Sarışın Hedda Hoper e: 
vilmek Rekorunu Kırdı 

c~--,1·-

Bu Şirin Kız Herkesle Güzel Geçiniyor 

H•uaa lı'foperln Son Po 
Holivut, (Hususi) - Ameri· 

kadaki yıldızlar içinde en sevim
lilerinden ve en çok ıevllenler
den biri de gllı:el ve ıirin yıldız 
Hedda Hoperdir. 

Size cici Heddanın güzel bir 
resmini gönderiyorum. Bu resmi 
şıran yıldız bizzat imzalayarak 
(Son Posta) karilerine hediye 
etmiıtir. 

Yukarda Heddanın çok sevil
diğinden babsetmittim. Derhal 
haber vereyım ki koca Ho
livulta bu cici yıldızdan da
ha uysal ve daha hatırnaz kim
ıe yoktur. Kuçnk veya büyük, 
kim ne söylerse derhal yapar, 
kimsenin ricasını ihmal veya red
detmez. Kalbi çok ıaf ve çok 
temizdir. Vaktile ciddi bir ter
biye ile büyüdüğü anlaşılmakta-

Lili Da ita ı 
Önümüzdeki Sene Dört 
Tane Yeni Filim Çevirecek 

Şuh ve dilber yıldız Lili Da
mita en yeni filmini geçenlerde 
ikmal ederek istirahate çekil-
miştir. Güzel Lili bütün yaz 
mevsimini istirahatle geçirecek 
ve kış gelince tekrar stüdyoya 
dönerek faaliyete başlıyacaktır. 
Meşhur bir Alman müellifi Lili 
için dört tane filim senaryosu yaz
mıştır. Damita kış mevsiminde bu 
filmlerden ikisine başlayacak ve 
sadece bu iki filimle meşgul ola
caktır. Amerikanın meşhur mu· 
aikişinaslarmdan biri bu filimle-
rin sesli kısımlarının notalarını 
hazırlamakla meşguldür. Lili bu 
dörl filmi bitirdikten sonra Av· 
rupaya dönecek ve vatam olan 
Pariıte uzun müddet istirahat 
edecektir. 

ta kerllerlne hediyesi 
dır. F arzediniz ki küçUk bir terz 
ç.ırağ ı ona bir hizmet söylemiş 

Kibirsiz ve gurursuz Hedda 
derhal harekete gelir ve onun 
emrini yerine getirir. Bu sebeple 
bu kadını herkes sever. Kendisi
nin en çok sevdiği yıldız · meşhu1 
cici kız Nansi Karoldür. 

Nansi ile Hedda Adeta kar
deı gibi yaşarlar. Suvarelerde 

J 

plajlarda, teniste ve hep berabeı 
Yakit geçirirler. Hedda e\inde 
hiç oturmaz. 

Boş vakitlerinde dalma te· 
nezzüh yapar. Onun güzel bir 
kotrası vardır. Tatil mevsimlerin· 
de Heddanm bu kotra ile sakin 
Kalifurniya sahillerinde bir martı 
gibi uçtuğunu görürsUnUz. 

Turan 

Güze Kuş 
Lilyan Harveyin Ameri

kadaki İsmi Budur 
Sevimli İngiliz yıldızı Lilyan 

Har\'eyin yakında Avrupadan 
Amerikaya gideceğini, orada 

Foks stüdyosu hesabına birkaç 
filim çevireceğini yazmışt ı k. 

Son gelen sinema mecmuaları 
bu hususta tafsilat ile doludur. 
Bu haberlere r, öre Amerikadaki 
sinema meraklıları Lilye.n Har
veyi dörtgöz!e beklemektedirler. 

Amerikalılar bu güzel Avru· 
pa yıldızına de.ha şimdiden caz.ip 
bir isim takmış1 ardır. Ona ••Gü
zel Kuş,, isn-ini vermişi< r ir. 

Yeni Bir sHidyo 
Fransızların meşhur Gomon 

kumpanyası 23 milyon frank 
sarf ederek Londrada bir ı;tüdyo 
vilcude ~etirmistir. 



M Sayfa 

ın Hidematı Sadıkanesi 
Paşanın Veliahta Görünmemek İçin 

Abdülhamidin Pek Hoşuna 
Yaptığı 
Gitmişti 

Şeyler, 

Muharriri 'f. 
Her Hakkı Mahfuzdur 
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Zavallı Süreyya Paşa, bir an
da vücudu ateş kesilerek sağına 
soluna bakınıp kaçacak bir yer 
arar 'en, orad-ı gfü.üne bir hallaç 
dlikkanı ilişti. Hallaç, yere diz 
çökmüş, kirişini germiş, munta
zam bir eda ile tokmağmJ kirişe 
ı.:arpıyor, önünde büyük bir ~ ığın 

teşkil eden pamuklan atıyordu. 
ağır geçiyor ve bu komik sah
neden uzaklaşıyordu. 

Veliaht geçer ~ "c-neı:, paşa-
" nın ağasile at uc gı dük-
kana koştular. Daha fmla pamuk
lar içinde boylu boyuna yatan 
Paşama kollanna girerek !kaldır· 
dılar. O mntaauım Süreyya P . 
nın simsiyah elbisesine sarılan 
pamuk parçalarını ayıkladılar. 
Fakat tabii, tamamen temizlemi
ye rnuvaff ak olamadılar. ~aşa, 
pek ziyade korkan hallaca bir 

ey hissettirmemek için : 
- Birdenbire üzerime bir fe

'nalık geldi. Galiba, seni de !kor
kuttum. J§inden alakoydum.. Al 
şunu da bir kahve içersin ... 

Diye birkaç mecidiye bahşişle 
nazikane bir tarziye verdikten 
aonra, ·kimse görmeden arabasına 
hindi. O halde saraya geldi. 

Paşa saraya giderken, at uşa· 
ğı da başka bir talcım elbise ge· 
tirmek için konağa koşmuştu. 

Paşa, saray lrnpısına gelip te 
arabadan inerken, kapıda bulu
nanların nazarı dikkat ve hayre· 
tini celbetti. Şimdiye kadar üze· 
rinde en kilçük bir iplik parçası 
bile görülmemif olan temiz, titiz 
Başkatip Paşanın, böyle pamuk 
parçalarile mülemma bir halde 
saraya gelmesi gayritabii görül· 
dU ve bu garip vaziyeti, derhal 
Abdiilhamide arzedildi. 

Süreyya paşa, bu halde gö
rünmekten sıkılarak acele acele 
dairesine gitti. O esnada, uşak ta 
koşa koşa gelerek paşaya bir ta
kun temiz elbise getirmişti. Paşa 
derhal elbise değiştirdi. Tam ------.. ~SON POSTA 
,.._~.~----------~~------·~ 

Yonııt, Siy asl, lla' a flı:ı vıı llaL, 
gJ1.2.otcıi 

ıdare: lstanbul: E ki Zaptlve 
Çatalı;oşmıı soka~ı 25 

'f<>lofon lstaııbul - ~n::?03 

J'osta kutusu: ı~ta.nbul - 741 

'lclgrar: lstanbul :--0:-1 l'0.5TA 

ABONE FiATl 

T:C R K 1 Y f<~ Ecneb· 

1400 Kr. 1 <::ene ~7U) Kr. 
750 ,. 6 Ay ] .l(J;) > 

4 ) > 3 • 80U • 
l5U > 1 > :JUll • 

Gel on evr:4k geri veril ınoı. 

lla•ılardan mes'uliyet alınm:u 

iı;in mektuplara. 6 kurutlu:L 

Pul illv031 lıhıru lır. 

do~i,tlrilınosl ( 20) kıırıııtur. 

------

1 
o anda da ( Mabeyinci Arif bey) 
gelerek, kendisini ( huzuru şaha
ne ) yo davet etti. 

Süreyya paşa, huzura girdiği 
zaman Abdülbamidi - bermutat -
ayakta buldu. Hünkar, Süreyya 
paşayı beşuş ve mültefit bir 
çehre ile karşılayarak yazıhane
s.ın:n karşısındaki sandalyeye 
oturttu. Hiçbir mukaddemeye 
~üzum görme-den şu sözleri söy
ledi: 

- Hidemab sadıkan1zdan pek 
memnunum. Bu yolda 1 v3m ede
ceğinizrien ree emini ... Birkaç 
Ç'lcuğunuz olduğunu bi i~ orum. 
Vakıa, aldığıL z parn idarenize 
kafi • eliyorsa da.. biraz müsrif 

olduğunuzu.. ailenizin istikbalini 
temin edecek surette idareli ha
reket etmediğinizi de haber alı
yorum.. Halbuki, bu cihetleri 
düşünmek lazım... Beyoğlunda 
Caddeikebirde iyi bir arsa var
mış. [Şimdi, Karlman mağazasının 
yeri ] O arsayı size ihsan ettim. 
Şunu da alınız, o arsanın Ustftne 
iyi bir bina yapımz. 

Abdülhamit, son sözleri söy
lereken, Süreyya Paşaya bir de 
uzunca zarf uzatmıştı. Süreyya 
Paşa derhal ayağa kalktı. Bu 
!iilfundan dolayı Abdülhamide 
teşekkür ederek uzattığı zarfı 
aldı. 

( Arkası vu ) 

Türk Kadını ''Mühlik ,-;-Midir?==

'' vvel Terbi-
A 

er Şeyde 
yede Vahde zm ır.,, 

Muallim Niyir Fazıi Hanım, Mühim 
Noktalara Temas Ediyor 

( Baı brafı 1 inci sayfada ) 

bilhassa terbiye vahdetine temas 
ediyor: Niyir Hanım şunları 
söylüyor: 

-
4

' Soruyorsunüz: Türk ka ~'ını 
mühlil,midir? 

Evet teessüfle itiraf etmeli· 
yim ki; bugünkü hayalin Türk 
kadını mühliktir.. Yalnız, Elaıiz 
Meb'usu Fazlı Ahmet Bey 
Türk kadını hakkındaki bu 
ithamlarmı ileri sürmeden evvel 
kadının içtiıni mevkiini mühlik 
vaziyete düşüren sebebin mevcu
diyetini tahattur zahmetini de 
ihtiyar etmiş olsaydı fikirlerinde 
itiraz olunacak hiçbir cihet bu
lunamazdı. 

Bugün herhangi bir terbiye 
mimakaşasında kadın zevkinde 
erkegin ve erkek zevkinde kadı· 
nın mütehakkim olduğu nasıl 

unutulabilir ? Eğer erkekler 
zevklerini ve bu zevklerden 
doğan itiyatlarını makul bir 
hedefe çevirmek kabjl:) e-
tini gösteremez ve göstere:neye· 
cek olursa yalnız kadın değil, 

heyet! umumiye ebediyen miihlik 
vaıiyyetle kalacaklar. 

Bu miinak'1şaya dahil olan 
haııimefendilerden Lamia Refik 
lfanımın dlişiiııdükle•·i gibi, Türk 
kadını bugün tamamen cidal sa· 
hasına dahil olmuştur. Kadını 
mühlik mevkie düşüren zihniyet 
ve ihtirasıdır. 

Kadın biitiio içtimai şerefini 
poker masasındaki şöbi·etile öl· 
çer ve biitün gururunu sefihauc 
bir israfm hazırladığı kılık ve 
kıyafeti!e arttıracağını zanneder· 
se pek tabiidir ki mühlik olmak·· 
tan kurtulamaz. 

O zaman erkek te kadındaki 
bu zihniyeti teşvik edici görüş
lerine tahakküm edemezse o da 
ayni ithamm manasındaki he· 
defte yaşıyor demektir. 

Bütün içtimai terbiyemize 
bükmeden bu kusurlu anlayış ve 
inanışın iktısat hayatımızı kemi· 
ren bir mikrop olduğunu müdrik 
isek elele vererek makul istika· 
mete dönüp kurtulut aebepleri· 
mizi arıyalım. 

"Türk kadını zariftir ve israfı 
sevmez.,, Bu sözdeki manayı ek
seriyete teşmili doğru bulacak 
kadar hodperest olmıyahm. Bu
gün yüksek zevkin telakkisine 
göre sade ve zarif giyinebilmek 
değme kesenin kudretine dahil 
olamaz. Ben fikir ve terbiye sa
hasında çalışan bir kadınım. 

Ayni zamanda evim, çocuk
larım ve kocam var. Mutavassıt 
fakat müsterih yaşıyorum. Haya
tımı makul görüyor ve kendimi 
faziletli buluyorum. .Llikin ayni 
hayat seviyesini takip eden bir 
kaç zevkperest dostların tenki
dinden pel{ çek defa bunaldığımı 
saklamayı bu münakaşa dahilinde 
lüzumsuz görüyorum. 

Yukarda söylediğim gibi, ka· 
dm kanaatini ve erkek te görü
şunu değiştirmezse iktısattaki 
düşüncelerimizin ciddiyetine ne 
dereceye kadar inanılması l;izım
g eleceğini . bilmiyorum. Bugiinkü 
meslek tei·biyesi bu mesele 
ile en ziyade alakadar 
olanları şaşkm bir hale getirmiştir. 

1 erbiyemiz, pedagok bir ifade 
ile değil, sadece bir düşünce ile 
diyebilirim ki; biribirini tutmıyan 
telakkilerJe çok karışık bir şebeke 
halini almıştır. Bu ciheti daha 
ziyade tamik etmek istemiyorum. 

Yalnız şunıı il av... edeyim ı 
bugün terbiyemize musallat olan, 
güzel ruhumuza hükmetmek isti
yen sinemalar ve tuhaf mevzulu 
romanlarla mücadele vaziyetin-
deyiz. Acaba kabahat yalnız 
sinema romanlarında mıdır ? 
Miicadele edecek başka mikrop
lar yok mudur?,, 

Anketimize cevap veren bu 
S?enç muallim Hanım, şu sözle
rinde biç şüpkesiz cemiyet için
de istisna teşkil eden bu zilm· 
reyi ve o zümreyi şuursuzca tak
lide yeltenenleri kastediyor. Genç 
muaHimin burada işaret etmek 
istediği en ınllbim şey de Tiirk 
içtimai terbiyesinde vahdet te· 
minidir. 

Galatasaray 2 -1 Mağlup 
----~·--

o··nkü Müsabaka Çok 
Sert e Heyecanlı Oldu ----· 
Rasing Takımı Dün, 

O·p~nunu İdame 
Cuma Günkü 

Ettiremedi 

Raslng - Galatasaray maçından bir intiba 
Rasing klüp, ikinci m çını Galatasaraym ikinci golünU ya-

dUn Tak im stadyomunda Gala- pabilecek mükemmel bir fırsat 
tasarayla yapb. Dün de. ilk gil- elde ettiği hald~ böy e mühim 
ne yakın bir kalabalık vardı. bir maçta ilk defa oynamanın 

Fenerbabçenin güzel bir oyun- verdiği heyecanla bu hrsah heba 
dan sonra kuvvetli bir rakiple etti. Bu fırsat kaybedilir edilmez, 
3 • 3 berabere kalması, Frans z Fransızlar mukabil ve seri bir 
fubolcularımn ilk maçta iyi bir akına geçerek uzaktan sıkı bir 
sempati bırakmaları, dün merak- şütle ikinci sayılarını yaphlar, 
lılann erkenden stadyomu dol- Bir z sonra da ilk devre bitti. 
durmasına sebep olmuştu. ikinci devre daha sert oldu. 

Saat beş buçukta evvela mi- Bu devreye Galat saraylıların 
safirler, biraz sonra da Galata- daba canlı başladıklun görülü-
saıaylılar alkışlar aras nda sahaya yordu.Misafirlerin kalecisi Menard 
çıktılar. bir iki tehlikeli ütü kurtarmaya 

Mutat merasim, Galatasaray· muv,affak oldu. Maamafih bu sı· 
lıların misafirler~ güzel bir buket ralarda, yine Galatasaray lehine 
hediyesinden, sarı kırmızılıların bir fır~at zuhuı· etti ve Fransız\ar 
yaşasına mukabil FransJlarm o.ı'İ· bir penaltıya sebebiyet verdiler. 
jinal bağırışlarından sonra oyuna Penaltıyı çeken Rasih sıkı bir 
Milli takımın antrenörli Mister şüt çekmekle beraber plase ede-
Pağnamm idaresi altında baş· nıediği için Menard bunu da kur-
landı. tarmağa muvaffal{ oldu. 

F rans ı zl takım nda bu sefer Oyun gittikçe sürat ve sertlik 
Vehaba yer verilmemiş, bir iki aldı. On beşinci dakil~ada Fransız 
oyuncu değiştirilmiş, buna maka- merkez muhacimi tam gol yaparkeı 
bil Galatasaray takımında sakat Avninin tam yerinde müdahale-
olan bazı oyuncular yerine genç sile iki oyuncu gayrikasti olarak 
ve tecr'i\besiz futbolcüter ikame çarpıştılar ve derhal bayılarak 
edilmişti. yere düştüler. 

Galatasaray takım şöyle te- Maamafih, lop fedaidir Avr l· 
şekkül etmişti: nin elleri arasında kalmıştı. Bu 

\.' u i vaziyette oyun bir müddet fası-
'l'c'\ fi k Bu r lı:m laya uğradı. Nihayet an1aşı1dı ki 

t\uphi A.vninin burnu ve Fransızın kulak Hnlcııt N itı,ı t 
Robii l\l·ıııal F:ı.r ıki 
ıt:ısi lı ı 'ecdet 

Melınıot · alim arkası fena halde yarılmıştı. Avni 

Oyun saat tam alhda Gala
tasarayın hücumile başladı. Bu 
hücum üç dakika kadar devam 
etti. Fransızların, buna yapbğı 
tehlikeli bir mukabeleleri müda· 
faanın gayretile defedildi. 

Maamafih hemen akabinde 
Galatas•ray aleyhine bir korner 
oldu. Çok güzel atılan bu kor
neri Delez kafa ile gole tahvil 
etti. 

Oyunun ilk dakikalarında ya· 
pıl.rn bu gol Fransızların sayı 
adetlerini arthracaklarını zannet
tirirken Ga!atasaray hemen bir 
hiicum yaptı ve sağ açıktan 
Necdet güzel bir sürüşle Fransız 
müdafiini atlatarak sarı kırmızı
hlaruı beraberlik sayısmı temin 
etti. Bundan sonra umumiyetle 
Fransızlar ağır bastılar. 

Fakat bazan Galatasaray mü
dafaasının, misafirleri ofsayt va
ziyetinde bırakmaları ve bazan da 
Galatasaray kalecisi Avninin çok 
güzel kurtarışları misafirlerin gol 
yapmasına mani oldu. Hatta 
bir aralık Avninin feda karane 

bir şekilde Delfurun ayağına ya
tarak kurtardığı gol uzun uzu n 
alkışlandı. 

Bundan sonra da Galatasara· 
yın Ustüste, fakat semeresiz lı.a· 
lan akınları teakup etti. Yalnız 
bir aralık yine sağaçık Necdet, 

derhal hastahaneye kaldırıldı. 
Oyuna tekrar Galatasarın akı

uile başlandı. Fransız kalecisi, 
mütemadi tehlike halinde dola
şan topu üç beş defa hava
lanarak ve birdenbire yatarak 
kurtardı. 

iki taraf mütemadi gayret• 
sarfediyor, bir taraf beraberliğ 
temin, diğer taraf galibiyeti tah.i 
kim için uğraşıyorlardı. 

Avninin yerine geçen Ulvi, 
Fransızların ümit edilmiyen şilt
lerini kurtarmak muvaffakiyetinl 
gösterdi. Bu suretle bu devrededc 
iki taraf ta sayı kaydina muvaffak 
olamadılar. 

Oyun 2-1 F ransız.larm galibiye
tile neticelendi. Dünki oyunda bil
hassa temayüz edenler Fransızlar
dan kaleci Menard. muavin Şarvart 
muhacim Delfur Venaııt, Gabi 
Veysat, Galatasaraydan da sağ 
açık Necdet, Kemal Faruki, Ni
hat, Bülent, bilhassa kaleciler 
Avni ve Ulvi temayüz ettiler. 

Şunu da kaydedelim ki gerek 
Avni ve gerek Ulvinin netice 
Uzerinde çok müessir oldukları 
muhakkaktır. 

Oyun fevkalade seri, heye
canlı, zevkli, fakat hayli sert 
oldu. Fransızlar teknik itibarile 
tamamile faik bir oyun göster
diler. Galatasaraylılar ise gayret 
cihetinden mükemmel idiler. 



.C Teummuz 

TİMURLENK 
·SON POSTA 

Muhrriri : 1'-1'
t 2 -

l{ızım Öldü, Eğer Oğl m Da Ölürse 
Seni Diri Diri Yakarım 

Hintli, Katil Oluyorsun, Ceza Göreceksin ! Dedi 
Timur, ağlamakta ve ordu, 

hUkUmdara uyup matemini hay
kırmakta haklı idi. Lakin bu yü
rüyüş, tevkif edilemezdi. Yüı bin 
muharip, günlerce atıl vaziyette 
bırakılamazdı. Birçok zahmetler 
ihtiyar olunarak, dağlar ve ne
hirler aşılarak oraya kadar ge· 
lişle askeri, siyasi ve hatta mali 
maksatlar vnrdı. Bu maksatlar 
temin olunmak lazımdı. 

Kumandanlar, nihayet bu lü
mmu Timura hat rlattılar, elini 
dizini öpüp yalvardılar, diişman 
6nilnde ordunun perişan olmama
ıı iç.in lütufkar olmasmı istediler. 
Ayni zamanda esirler meselesini 
de ileri sürdüler, ne yapılmak 
lizımgeldiğini sordular. 

TeseJiyete dair sözler, Timu
run kulağına girmiyordu. Lakin 
esirler meselesi, matemli hül<i.im
darı birdenbire canlandırdı: 

- Ha, evet - dedi - ben on
lan unutmuştum. 

Ve cevap beklemeden şu em
ri verdi. 

- Aka Beykümün ruhunu 
pdetmek için bütün esirleri 

. kurban ediniz, bilaistisna kesiniz. 
Bu emrin nekadar ağır ve 

infaz edilmesinin nekadar müşkül 
olduğunu batırlıyan cihangir, 
lJAveye lüzum gördü: 

- Herkes, kendi esirini ken
di cliJe kesecektir. Tereddüt 
eden mutlaka öldürülecektir. [1) 

Başka bir vakitte böyle bir 
emir. büyük bir kılükal doğurabi

llirdi. Ukin Timunın o andaki 
1 

hususi vaziyeti, bütün orduyu 
müteessir ettiği için kimse dedi
kodu yapmadı, birçok menfaat
leri ihlal eden kahir İradenin 
hemen infazma girişildi. 

Timur, matemli Timur, ota
ğmm önüne çıkmışh, meş'um 

haberi haykırdıktan sonra kırılan 
büyük davulun enkazı önünde 
bir iskemleye oturmuştu, gözü
nün alabildiği bir mesafede bo
iazlanan esirlerin ölümüni sey
rediyordu. Ansmn batırma çıp

lak Hintli gef di ve onu huzuruna 
ıetirtti. 

Kıunın ölümil hasebile ona 
kızgın ve kırgm olması icap 
ederdi. Fakat ne tehevvür, ne 
lgbirar gösterdi. Yalnız bir hınç 
alır gibi ateşli bir sesle fU söz
leri söyledi: 

- Bak, Karaoğlan 1 Senin 
hüdalanna yine senin hemşerile
rini kurban ediyoruz. 

Hintli, omuzlarını silkti: 
- Katil oluyorsunuz, cezaya 

liyakat kazanıyorsunuz. 
Timur mühimsemedi. Bahsi 

kendi matemine çevirdi: 
- Kızım öldü. Eğer oğlum 

da ölürse seni sağ komam, diri 
diri yakarım. 

Hintli elile göğü gösterdi : 
- Y nma, ( 2 ) seni de, beni 

de görüyor. Ben onun yanına 
kokulu ağa~ların gölgelediği yol
lardana, nilüferlerin içinden, serin 
ırmakların arayından geçerek gi
deceğim. Fakat sen ?. 

(1) Zaf rname - Şerefeddin • bap: 
18 - S: 89. Hammer: C: H - S: 34 

(2) Yama, Hirıdu!er dininde ölüm 
Y• cehennem ilihıdır. 

Timur, Yamayı bilmiyordu. 
Lakin Hintlinin uhrevi hayattaıı 
bahsettiğini anlıyordu. Binlerce 
adamın harıl harıl boğazlandı~ ı 

bir demde onun yine tecellüt 
gösterdiğini, tehditler savurduğu
nu görünce iideta mütehayyir 
oldu. 

Habis, dedi, senin Yaman da 
nihayet şu kesilen uyuzlar kadar 
kavidir. Bütün bem.şehrilerin öyle 
kıymetsiz. Hudalara bel bağlayıp 
yaşıyorlarsa vay hallerine! 

- Yama büyüktür, ve onu 
bir gfin sen de anlıyacaksın. 

Timur, şu adama nazik görü-

nüp gönlünü almak, Prens Ömer 
Şeyh hal<kmdaki istihracı hüküm
den iskat etmek istiyordu. Heri
fin ağır sözlerine tahammül gös
termesi de bu emelden ileri ge
liyordu. Binaenaleyh ses.ine müm
kün mertebe halavet verdi : 

- Kara oğlan, dedi, boş lafı 
bırak. Bana oğlumun akıbetini 
müjdele. Eğer bunu yaparsan 
henüz kesilmiyen esirleri affede
rim, yurtlarma gönderirim. 

Çıplak adam, başını salladı : 
- Ben oğlunu bilmem, tanı

mam. Onu sana gösteren "Sh-a,, 
(J) dır. Elinden geliyorsa Sivayı 
bul, oğlunun bahtını değiştir. 

Timurun dudaktan titredi: 

- Demek ki sihrinde ısrar 
ediyorsun. Oğlumun da kızım gibi 
öleceğini söylüyorsun. 

- Ben bir şey sölemiyorum. 
Bilmek e bildirıvek ilah!arın 
hakkıdır. 

(3) Siva, harap edici kudret ve 
en büyük ilabl 

= 

Almanya da 
Çıkan Gazeteler 

Berlin, 3 - Alınan gaz.ete

cilik enstitüsünün istatistiklerine 
göre, Almanyada 4, 703 gazele 

mevcut ve bunun 976tsı siyasidir. 
En yüksek tiraj 559,950 ve 

en aşağı tirajda 55 bindir. 

Fransız HUkümetile Maliye 
Encumeni Arasında:,1 lhtHaf 

Paris, a - Kahve ve sair rü
ıumların ilgası hakkında teklifi 

lizerine maliye encümeni ile hü
kumet arasında bir ihtilaf çık
nııştır. M. Palmad, kendi proje
lerile encümenin metinleri ara
sında büyük farklar olduğunu, 
hükilmetin bu hususta bir karar 
vermesi için vaziyeti M. Heryo
ya bildireceğini söylemiştir. 

Hogenbergin Bir Beyannamesi 
Birlin 3 - Rayiştag intihaba

b dolayısile Hügenberg bir be-
yanname neş\'etmiştir. Beyanna
mesinde, Parlimentoda mutlak 

bir muhalefet ekseriyetinin tet· 
kilini borçların bilakaydUşart il
gasını ileri sürmekte ve Almanya
nm askeri sahada hukuk 
bükümranisini yeniden tesiı için 

milcndeleye girişilmesini iste

mektedir. 

Sabık Kral Manel Oldu 
Londra, 3 - Sabık Portekiz 

Kıralı Manel vefat etmiıtir. 

- Senin ilAhlarm yerin dibi~ 
ne geçsin. Ben yalnız. bir şey 
öğrenmek isterim: Oğlum öle
cek mi, ölmiyecek mi? 

- Siv.ının dediği olut'. 

- Bu mel'un Siva, hiç mı 
sözünden dönmez? 

- Dönmezi 
Timur, elini hançerinin kab-

ı.asma götürdü. Oğlunun da kızı 
gibi yakın bir ölüme mahküm 
olduğunu yüzüne karşı tekrar 
etmekten çekinmeyen çıplak he
rifi yüreğinden vurup öldürmek 
istiyordu. Hintli, onun bu kor

kunç hareketinden ürkmedi, aar• 
sılmadı. Yalnıı. elini ileriye, elli 
adım kadar uzaktaki bir çadıra 
doğru uzattı: 

- Bak, siJAbşor 1 -dedi• dos
tun ne yapıyor? 

Mütehevvir Timur, bilaihtiyar, 
işaret olunan noktaya baktı ve 

orada Umur Hoca}1 gördü. Ker
li ferli Molla, yan soyunmuş va-

ziyette idi, ayakları çıplaktı, kol
ları sıvalı idi, başı açıkb, elinde 
buyük bir bıçak vardı, adam bo
ğazlamıya savaşıyordu. 

Mollayı o 11azi)1ette kendisine 
göstermekle Hintlinin neyi lrns
dcttiğini Timur anl:ımıştı. Şüphe 
yok ki o, vukua geleceği evvelce 
haber verilen bu hadiseye ken
di inin şahit olmasını istiyordu. 

Cilıangir bu seziş ve bu anla
yış iızerioe Hintliyi öldürmekten 
vazgeçti, beş on adım daha ileri 

gitti, olanca dikkatile Umur Ho
canın hareketlerini takibe ko
yuldu. 

[ Arkası var! 

Müthiş Bir 
Treıı Kazası 

Prağ 3 - Pazar gecesi Be· 
neson ile Dolni Kralaviç arasında 
müthiş bir tren kaza~ı. olmuştur. 
9 kişi öhnüştür. 32 kişi yaralan· 
mrştır. Fırtına yfizünden hasara 
oğnyan işaretlerin işlememesi 
keıaya sebep olmuştur. 

Briyanın Cenaze Merasimi 
Paris, J - Dahiliye Nazırı 

ve hükumet m'!murlarmm buzurile 
Briyamn cenaze merasimi yapıl
mışhr. Cenaze Koşerele nakle
dilecek ve orada resmi merasım 
yapılacaktır. 

Kadınların 

İntihap Hakkı ~· 
Ve Mizah 

Pari.s (Hususi) Ayanda 
kadınların intihap hakkı meselesi 
göriişillürken Ayandan M. dil Plan· 
tiyer kadınlann intihap hakkı 
aleyhinde iki buçuk saat devam 
eden bir nutuk söylemiştir. 

Bunun llzerine blltUn matbu
at bu zatla alay etmekte, muzik 
hoUerde dü Plantiye hakkında 
birtakım ıarkılar söylenmektedir. 

Lindbergin Çocuğunun 
Kaçakcısı Mı ? 

Neljerıey, 3 - Llndbergin 
çocuğunu kaçırmakla mamun Ame· 
rlkalı milyoner Kurtı. hakkında 
federal mahkemHİ mtıcrimiyet 
kararı Yermiştiı:. 

-RADYO 
4 Temmuz Pazartesi 

l&tanbul -(1200metre)18 grıımofon, 
ı •, > alaturka saz Belkıs Hanıınıu 'o 
Y c1>,lri A ıın Beyin iıtir:ı.kilo :.!0,5 
stüdyo Trio hoyoti,Ajana baborlori, saat 
ayarı, 21 alaturka saz Safiye Hanım 
ve arkdarl:ı.rı tarafından 22 orl,cstra. 

Bukreş - ( 394 metre ) 20 Saloıı 
orke trası, 20,45 Hart konseri' 21 
J\U\nrtot. 

Belgrat - ( 420 motre) 20 Konser, 
20,50 9arkı1 21,30 Pragdan naklen 
senfoni . 

Roma - ( 441 metre) 21,45 Hafif 
kon er. 

Prağ - ( 498 nıetre) 20 .Memleket 
h:ı.bl'rleri 1 20,50 gramofon, 21,10 ı:ı.rl:.ı 
konseri. 21,30 Lmetod salonunda '"e
rilecek olan tem il hakkında birkaç 
soz ve senfoni • 

Viyana - ( 517 metre ) 21 Halk 
2:3, 15 dans ha·rnl:ı.rı. 

Peşte - ( 550 metre ) 20, 15 ir:ı.· 
mofon, 21,30 operanın orkestra ı. 

Var.şova - ( 1411 metro ) 19,20 
hafif konser, 20,45mueahabe, 21 Ame· 
rikn. gecesi, 24 dans havaları. 

Berlin - ( 168:> metre) Bu hafta· 
nın programı gelmemiıtir. 

5 Temmuz Salı 
l.tanbul - ( 1200 metre ) 18 gra· 

mofon, l D,5 alaturka. uz, 20,5 gram o· 
fon, Ajans haberleri, saat ayarı, 21 
alaturka eaz Kemal Niyazi Bey ile 
arkadaşları, 22 orkest.r&f!ı. 

Bilkref - ( S04 metre ) 20 orkestra 
20,!l konferans, ~0,45 ıarkı gc~esi, 
21,05 orkestra.. 

Relgrad - (4.~9 metre) 20 Konferaııe, 
20,40 konsor, 21,SO Zagraptan nakil 
23,üO akş:ım konecri. 

Roma - ( 441 metre) 20,16 Ajans 
lı:ılıerleri, 21,45 ( La Rondin ) isimli 
operet. 

PraA" - ( 4.88 metre ) 20 Şarkı 
kons<.'ri, 20,45 Atelye tiyatrosundan 
ıwJ,Jon bir komedi, 22146 konser . 

Viyana - ( 517 metre) 10,20 llml 
nücuın dersleri, ~I senfoni. 

Peşte -(550 metre) 20116 Korıferanı, 
21,15 cazbant, 22.30 piyano kenseri. 

V arıova - (1411 metre) 20,85 Kon
ferans, 21 konser, 22 edebiyat bahis
leri, 22,10 konser. 

6 Temmuz Çartampa 
lstanbul - ( 1200 metre ) 18 Gra· 

mofoıı, 19,5 Bedayi muıfld heyeti uf' 
rafıııd:ın alaturka. saz, 20,~ gramofe~ 
Ajans haberleri, s:ı.at ayarı, il Kanii 
Nurettin Bey ile arkada9ları tarafından 
konsf'r1 22 cazbant. 

Askerlik 
Yoklaması 

Üsküdar askerlik ıubeti riya• 
setinden: 328 doğumluların ıon 
yoklamasına 3 Memmuz 032 cu
martesi gUnfinden itibaren bq· 
lamlncaktır. 

Yoklama cumarteai, puarteal, 
ıah günleri ıaat birden 6 ya ka· 
dar şube dairesinde yapılacaktır. 

Hangi mahalle veya köyün 
hangi gün yoklamaları yapılacaaı 
ihtiyar heyetlerince malümdur. 
Bugülerde mezkür mahalle veya 
köydeki doğumlulann mutlak 
yeni nüfus cUı.danlarile beraber 
gelmeleri. 

ÜskOdar nüfusunda kayıtlı 
olmayıp ilk yoklamalarını şu
bemizde yaptıran yabancılar 
hangi mahalle veya köyde otu
ruyorlarsa o mahalle veya köy 
ihtiyar heyeti ve mOkelleflerile 
beraber gelmeleri. .. 

Beyoğlu askerlik ~ubesinden: 
Beyoğlu kazası dahilinde yer

li ve yabanci 328 doğumluların 
behemehal mahalleleri muhtarn
nı veya azadan birisi ile birlikte 
aşağıda yazılı tarihlerde heVim 
muayenesi için şubeye mürncrı
atlan lüzumu. 

Temmuz .5. d~n 12. ye ka
dar.. Şişli nahiyesi mahal'eleri. 

- • 13. ten. 20. ye kad.u· .. 

Sayfa 9 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * 
Size Tabiatinizi Söyliyelim 

1 M. Fuat e. : vak urdur. KPndİ'-1• 

ıfi Sa)dırına· 
sını bilir. Bir 
işte baş olar.ık 
çalrşnınk ister, 
'-Cref ıııac.ıiliıı
de ınüendt'lel'İ 

olur. 1'..1Jı n 

bahsinde kı:r 

kançlık gô ... tc· 
rir. İğlıiı .ırını 
"":buk unut-

maz, devam edebilir. 

• 
2 M. Cevat B.: lııtizaınpenı ı<lir. 

Jşleriııde <I<.:e· 
leyi ilıti) ar 
eder, lıcrke..,e 

kolayhkla hağ· 
lanın az, iti nıat 
göstermez, ku
surları goı iir, 
işlerinin lıila 

arıza de\ ::ıını· 

nı i ter. ıııii~
külat k,lr~ı-

11nda asabi olur. 

• 3 Asım B.: Uysal ve samimidir. 
Vili m iıcade-

. le, giirııltü 

• 

ı-e kavga) ı İl'ap 

~ttireıı i~ler· 

n bazzı t mez. 
ıı c s'uli) et t 'H 

çekinir. kadın 
ve se•·gi ha
diselerinr la
kayit kalmak 
~temez. 

.- Trabzonda Zeki B. ı Zekidir, 
menfaat lf'ı ine 
uygun gı·len 

kararları ür"
stle verir. Pek 
ııkıntıyn gele· 
mez, §ıklığı, 

mizahı EC\ er, 

nadiren ll". P

ıini za) i eder. 
Taıarrufa pek 

1 riayetkar de-

Fotofro/ Tdlll Kuponuna 

ı ı inci Sayfamızda bulacaksınıı. 

Beyoğlu merkez ve Taksim Na
hiyesi. 
. - .21. den. 28. ıe kadar •• 

Galata nahiyesi mahalleleri. 
- .29 dan. 7 ağustosa ka

dar. Hasköy Nahiyesi mahalle

leri. 
- .8 ağustostan. 15. ağus

tosa kadar Kasımpasa nahiye
leri. 

* F atib askerlik ıubesindcn : 
328 doğumlularla geçen se

ne son yoklamaları neticesinde 
gerek sıhhi ahvalden gerekse 
tahsilde bulunmalarından dolayı 
ertesi sen~ye bırakılmış bulu
nanların son yoldomalarma 9 
temmuz {132 Cumnrteı;i gnnun
den itibaren başlana.-:aktır. 

Hergün ö l den sonra saat 
on dörlte mekt be devam <"<len-
)erin devam 'e · 'l ı 

olanlar şeha 
dikna'll ,feri 

cc. • c l; 

ve n ezun 
ve n as

te · re-
m . ıat 

nıa• 
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4 Temmuz SON POSTA 

Hırsızın Hatıraları: 

gar r M'uharrfrl : 
Arnold Golopen 
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lsticvaptan Çıkan Netice - Beşten Dört Çıkınca Geriye Kaç Kalır? • Hırsız 
Mutlaka Evdedir - Sizinle Hususi Bir Mülakat Yapmak isterim 1 -

Gece Dışardan Bu Pencereye Baktınız Mı ? 

- Gard&nb mu?. Demek 
lursız el'an evin içindedir. 

Polis uıiifettişinin kulapa 
eğilerek ima ettim: 

- Sakın bu meflüç görünen 
adam olmasın, dedim, bazı hırsız• 
tarın zabıtayı daha iyi aldatmak 
için kendilerini malül gösterdik· 
leri sıksık görnlen ıeylerdendir. 

- Belki 6yledirl Eakat şimdiki 
halde bu sahada yapılacak bir 
ıey görmiiyorum. Yarın sabah 
düşünüriiz. Maamafih Mister Pip 
bana bazı hususlarda yardımını· 
zın dokunacağanı zannediyorum. 
Birkaç dakika başbqa konuşa· 
bilir miyiz? 

- Hayhay 1 Fakat nerede 
istersiniz? 

- Eğer mahzur görmezseniz 
ıizin dairenize çıkalım 1 

- Başüstilne, fakat müsaade 
ederseniz evvelemirde zevcemi 
haberdar edeyim, malüm ya, ge· 
cenin bu saatinde uykudadır. 

- Tabii, tabii! •• 
Merdivenleri dörder dörder 

pkhm, derecesini kolaylıkla tah
min edebileceğiniz bir heyecan 
içindeydim. Kendi kendimi mab
YOlmuı telAkki ediyordum. (Allen 
Dlluon)an tereddntleri ve bilhassa 
benimle hususi ıurette konuşmak 
istemesi tabii değildi. Muhakkak 
benden ftlphe ediyordu ve benim 
odama gelmek iatemeai de ara
claja izlerj burada........._ lllllit 
. ..._. saiteriyor&'L"' Bana ge-
lince bu dakikadal herşeye, hat· 
ta icabmda üçüncü kalın pence
resinden atlamaya bile karar 
•ermiştim. 

Edith beni çok telaşlı gö-
rllnce: 

- Ne oluyor Edgar? diye 
ıordu. 

- Hiç, biç 1 Cümlesile mu
kabelede bulundum. Mis Mellisin 
imdadına koşmakla hata ettiğimi 
anlıyorum. Aşağıda bir polis mü
fettiıi varmıı, hL. Şu karakolda 
aizin de gördüğünüz genç 
tentilmen.. Evet o adam •• 
Beni isticYap etti. Şimdi bi
raz daha konuımak için bura· 
ya gelecek.. Yatağın perdelerini 
çekinizi Bari sizi yançıplak g6r
mesin •• 

Ve hem söylüyor, hem de 
topuklannm birinde büyUk bir 
defineyi ihtiva eden f otinlerimi 
çekiyordum. Habrlarda olduğu 
lzere arkamda yalnız bir pijama 
vardı, fakat aamleğimin altındaki 
fanili yeleği muhafaza etmiştim. 
Edith perdeleri çeker çekmez 
ilk itim aşağı inerken ihtiyaten 
yatağuı albna saklamıı olduğum 

Fotol,a/ ı alılili Kupona 

Ta.biatinlıf Gltronmek istlyorsaıuz 
lotofr&fınızı 5 adet kupon ile bir· 

likte glınderlnlı. Fotoğrafınız sıraya 
tAb.'1ir ve fade edilmez. 

laim, meslek 
veya 1an'at? 

llangı ıuallerlıı 
cevabı? 

Fotoğraf lntiıar 
edecek mi? 

J'etotrafın kllt.ı 90 bruf1* 
pul mukabilind• gö"derilebl&S.ı:· 

banknotları cebime indirmek 
oldu. 

Tam bu dakikada kapı vurul
madan açdcla ve içeriye Ailen 
Dikson airdi. Böyle nezaket kai
delerine riayet etmeden içeriye 
garışı bile arbk beni sadece 
bir ıahıt olarak talikki etmedi· 
ğini gösteriyordu. 

- Mister Pip sizinle ciddi 
surette konuşmak lazım, dedi ve 
derhal odamızı tezyin eden biri· 
cik koltuğa yerleşti, ayni zaman· 
da da sözilne devam etti : 

- Lütfen bana söyleyiniz! Bu 
odaya bitişik başka bir odanız 
daha var mı! 

- Evet, fakat oda değil, kü-
çük bir tuvalet yeridir. 

- Penceresi sokağa mı 6akar? 
- Eveti 
- Peki bu odada Madam 

Pip ile birlikte mi ikamet edi
yorsunuz? 

- Eveti 
- Sizi bu akşam ziyarete 

selen oldu IDU 1 
- Hayır! 
- işte bu garip! Zira ben 

sokakta beklerken b.ırada bir 
adamın miitemadiyen gidip gel
diğini g6rdüm. 

- Şilphesiz ben olacağım! 
- O halde pencereyi açarak 

şu bir avuç siyah kılı aokağa 
atan da siz olacaksınız? 

Ailen Dikson hu elmleyi 
.aylerkea cebinden benim 8oka· 
ğa atmış olduğum siyah kanape 
kılını çıkarmış gösteriyordu. Fa
kat bu nokta üzerinde fazla 
durmayarak devam etti: 

- Siz üzarinde oturduğum 

koltufu ı6kerek içinden ılyah 
kıllarım çıkarmak nereden aklı
nıza geleli bilmem ki.. Bakınız 
koltukta çakı ile açhğınız yara 
tam elimin albna geldi.. 

Mahvolmuştum, bunu görOyor• 
dum, fakat buna rağmen aoğuk
kanlıhğımı muhafaza etmiye 
çalıştım. 

Ailen Dikson çelik bakışlı 
gözlerini bana dikmişti, ruhumu 
okumak ister gibiydi: 

- Hata etmiısiniz, diye de
vam etti. Ev aahibi bu ıiyam 
size mutlaka adetecektir. 

Cevap verecek bir kelime 
bulamadım. Muhakkak polis mtı
fettiıi benimle alay ediyordu. Bir 
aralık kendimi topbyarak : 

- Bu muhavere sıkı bir is
ticvaba benziyor, dedim. 

- Olabilir! cevabını verdi. Be· 
nim vazifem ihtiyacım olan bnttın 
malümatı toplamakbr. Mister Pip, 
sizin kurnaz ve üstat bir adam 
olduğunuzu göriiyorum. Fakat 
maalesef bu kuroazhja ve lstat
lığa rağmen ufak tefek birkaç 
ihtiyatsızlık yaptınız... Size bu 
sualleri sormamdan memnun ol
malısımz, zira adliyeye hesap 
vermek mecburiyetinde kalırsanız 
timdiden bazırlanmıı olursunuz? 

- Adliyeye neden hesap ve
recekmitim? Canım istene bu 
koltuktan bir avuç kıl çekip çı
karmak benim baldnm değil 
midir? 

- Şlplaem ki hakkınızdır, fa
kat bu bir avuç kıl ile takma bir 
saç sakal yapup yapmadığımzı 
sormak ta adliyenin vazifesidir? 

[Arltuı var! 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhaminesi 
Lira K. 

2681 78 Tamamı 2J83 &rflll 80 santim terbiinde bulunan Hoca
pap mahallesinde Demirkapı caddesinde atik 3 .cedit 
9 - 11 No. h evvelce konak halen irada aranın 14400 
lıiaıede 1620 hissesi. 

168 61 Tamamı 12 metre 28 santim terbünde bulunan Dayeha• 
tun mahallesinde Tığcılar cadd~iinde atik 67 cedit 69 
No. lı dükkinm süliis hissesi. 

46 88 Tamamı tahminen 125 arşın terbiinde bulunan Kocamua
tafapaf& mahalle ve caddesinde atik 328 cedit 352 No. lı 
mukaddema dilkkin elJevm ananın 30-120 hiueaL 

150 00 Tama-. 6 arşm 21 santim terbiinde bulunan ÇUfıyıkebir
de atik Batpazan caddesinde Çadırcılar sokağında 113 

No. lı dükkanın nısıf hissesi. 

1500 Tamamı 3 ~ arşın 32 santim terbünde bulanan Bahçeka
pısmda Hobyar mahallesinde Hamidiye caddesinde atik 
28 cedit 77 No. h dükklmn 1 - 8 hissesi. 

H 12 50 Temamı tahminen 1225 arşın terbiinde Çengelköyllnde 
ve caddesinde atik 157 No. lı harap hamamı müştemil 
atik 159 No. h harap enkaz halinde bir bap hanenin 
nısıf hissesi. 

BalAdaki emlaki mahlUle dört hafta mllddetle ıatılmak Ozere 
mllzayedeye konmuştur. Milzayedesi temmuzun yirmi birinci per• 
ıembe günü saat on beştedir. Talip olmak isteyenler kıymet 
muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile bei 
raber Çemberlitaşta lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlülit 
Kalemine muracaatleri ilin olunur. 

Miktarı 

kilo 
19000 

Cinsi 
Et 

* Pey akçesı 
lira 
855 

Guraba hastanesine lüzumu olan balida muharrer ( 19000 ) bin 
kilo etin '21·6- "12 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile mlinaka· 
saya yazedilerek Temmuna oa Bçlloetl çaqamba günll ... t oa 
altıda ihaleıi icra edileceilnden talip olanların ıeraitl anlamak tlzere 
Levazım kalemine ve ihale ltlnll de usule tevfikan pey akçesi •• 
teklif mektubaa mli.taalaibea idare EDClmeaiiıe mlracutlua. 

r MAHKEME ve 
7 

Keskin icra Memurıuınun
den : Keskin Hamitli Hacı Beye 278 
lira itasma borçlu, Keskinde Ali oğlu 
Abdurrahman ef. gayri menkııl!lrıden 
tarlalarınm açık arttırma ile paraya 
çevrilmesine karar verilen Keskinin 
timalinde ve akpmar movkiinde 17 
dönümden ibaret olan ve beher 
döııürnil 25 lira kıymeti edor oldu
kundan ve itbu tarlada borçlunun 
üç sehiınde bir sebimi bulunan ıarkan 
taıik, garlta.ıı yar ve Ali ı:r. ıimalen 
Sckit ağa conuhen Osman kavas tar
laları ile mahdut olduğu \ o ceın an 
42;; lira kıyııati eder oldıı ı diı,eri 
70 döniiındeıı ibaret olup it 11 tarla
nın beher rlöniiıııü 10 lira kıymeti 

eder oldugu ve borçlunun 14 solıimc.le 
bir schiıııi bulunduğu ve h.llcn tar
kında Ali ef. garbında. denek yolu 
9inıaleıı tarik cenuben değirmen ocağı 
He mahdut bulunduğu ve ceman 700 
lira kıymeti olup borçlunun hissesin o 
00 lira isabet eder bulundugu anla
tılını!Jhr. Arttırma birincidir, talip 
olanların Yo 10 depozito akçala.rile 
Keskin lcra Dairesinin 992 47 numa· 
ralı dosyesine müracaat etmeleri ve 
ye\ mi ihale 8 8 932 çarşamba günü 
Keskin lcra Dairesine müracaat etme
leri il&n olunur. 

Keskin icra Memurlulundan: 
Kırşchirdo Ali Cengiz Ef. maa masraf 
105 lira. itasına borçlu Keskinde Hacı 
Mustafa. ağa zade Abdurrahman ağa· 
nın gayri menkulünden hanesinin 
açık arttırma. ile satılma.sına karar 
verilmiştir. lıbu hane 800 lira kıyme
ti olup farkında tarik timalen emvali 
metruke arsaaı, garben Beypazarlı kü
çük hacı, cenuben yol ile mahdut 
olup otuz gtin müddetle mana.kasaya 
vazedilmiıtir, arttırma birincidir. Ta· 
lip olanların tarihi tl&oından itibaren 
bir ay içinde Keskin icra dairesinin 
982 84 num11.ralı doa1eaine mOraeaat 
etmeleri ve yevmi ihale S 8 982 çar
ıam ba günü olduğu ilt.n olunur. ----

letanbul Aellya mahkemesi 
e lnCI Hukuk dalraelnden: Top· 
kapıda Beyazıtağa mahalleıinde KO.rk· 
çü ba91 çıkmazında Dullar sokağında 
6 No Iı hanede sakin Kavi H. tarafın· 
dan lçerenköyOnde Hamam soka.tında 
4 No lı hanede sakin Sadık efendi 
aleyhine açmıt olduğu bo9anma davası 
tızerine Sadık efendi nı.mına borayı 
tebliğ gönderilen arzuhal mumalleyhfn 
hanei mezktlru terk ile bir semti meç
hule gittiği müba9irl tarafından ıerh 

verilerek bil& tebliğ iade kılınmıt ve 
olbapta. mflttehıı.z karara tevfikan Ut.
nen vaki tebligat Uzerine gıyaben 

tahkikat icra edijerek ıuhut dahi fs
tima. edilerek tahkikata nihayet Terli· 
mit iıbu muameleden bahisle gıyap 

kararının ilAnen tebliği karargir olmq 
bulunduğundan tarihi ilAnın ferdasın

dan itibaren on gün zarfında itiraz 
dermeyan edilmediği ve yevmü muha
keme olarak tayin olunan 18 9 932 
tarihine müsadif ıalı günO ıaat 10, 80 
da Asliye mahkemeei Altınca Hukuk 
dairesinde Heyeti hl.kime huzuruna 
gelmediği takdirde mahkemeye kabul 
edilmiyeceği gibi mtıddeiyenin der
meyan eyledif,ri vakıaları ikrar ve 
kabul etmif addedilerek hakkında gı

yaben muhakeme icra olunacağı teblig 
makamına kaim olmak. Uzere ilA.n 
olunur. 

Suttanehmet 3 Unca Sulh Hu
kun HlklmllAlnden: Kadırga lima· 
nında Bostaniali mahallesinde mukim 
iken el~ evm ikametglhı meçhul Mer· 
zuka Hanıma: 

Topkapı ıarayında. Salon memuru 
Akdülkadir Efendinin aleyhinize açtığı 
izaleışuyu davasmdan dolayı ikametgA.· 
bınızın ıneçhuliyeti hasebile HA.nen 
yapılan tebligata rağmen yevmU mu• 
ayyende tekrar ispatı vücut etmediği
nizden hakkınızda gıyap taran veril
mit ve bu bapta. tuyuunun izalesi ta
lep olunan mezkur mahalledekı arsaya 
gidilerek keşfi icra ve bu bapta bu 
yerin kabili taksim olmadığına dair 
Ehlivukuf rapor vermit olmakla buna 
karıı bir itirazınız varsa tarihi il&udan 
itibaren 15 gün zarfında dermeyan 
aksi takdirde mahkemeye kabul olvn .. 
oııyacağınız gibi muhakeme gftnflnün
do 17 9 932 tarihine mflsadif cuma.rtell 
günü ıaat 15 te olduğuna dair itbll 
muameleli gıyap kararı Hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 402 ve son· 
rald maddeleri ile' 141 ınct maddelerine 
tevfikan il&aa telit olunur. 

Sayfa 11 

iCRA iL.ANLARI 1 

' 

Sekizinci icra memurlulun
dan: Bir lıorcun t mini için ınabeuı 
ve paraya tevrılmesi muk rrer lkt 
saıı<lal, bir kal ık, lıh: ko11ıı11ol 'e saire 
7 7 9:12 tarthine müsldif per'•' nbo gU• 
nU saat dokuzdan on ikiJ o kadar 
Hcyl>eliada iskt'!le civannda : ~·ık art· 
tırıııa suretile satılacağından talipleritı 

) e\ ııı ve saat ıııczldlrde mahallinde 
hazır ltuluııacak memura nıiır.ıcaatlan 
illln olunur. 

lstanbul 3 Unca lcrasmdan: 
B'r borcun t<•ın ni itin ııı. 1 · ız Yt 

p.tra) :ı. çevril nı • i mukarrer 31 modeli 
sek z silindirli kap ı.lı Buik m:ır ah 'bir 
otoınohi in Tak ·imde eski Eld• radu 
elycvın Krayesl r otomobilleri acente: 
si iiııunde 12 Temmuz 932 t r ı hindt 

saat 10,30 da birinci açık ar tırma 
ile satılacaktır. Taliplerin mahallinde 
memurine müracaatları il.An olunur. 

lstanbul il inci len Memur
lulundan: Mahcuz ve paraya. vril• 
me i mukarrer ev eşyasının 10 temmus 
93ı tarihine miisadif pazar güııh saat 
14 ten itibaren lst'nyede Nesli ahaul
tan mahallesi Değirmen eokağı 17 ) 
No. Jı hane önünde birinci arttırmaeı 
yapılacağından istiyenlerin nı h, ilinde 
ha.zır bulunacak mzmura müracaatlan 
illln olunur. 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
Sllr.., intizam, ahvenlyet 

--. ~ -.......... __________ _ 
DiKKAT-
Her ilaç müessir değildir. 

GLANDOKRATIN 
Alelide bir llAç olmayıp meı• 

har Prof. B. Sequart ve Schetl• 
nscb'm keıfidir. Genç ve dinç 
haJTanlann taze ve zihayat bor
monlarilo iJazar eclılmİftİI'. 

ADEMi iKTIDAR 
BELGEVŞEKLiDiNE 

Karıı kat'i tesirli devadır. Er
kek, kadın farkı yoktur. Her ec• 
zancde bulunur. Kutu•• SJO lra· 
ruıtur. Umumi deposu latanbul 

ZAMAN ecza deposudur. 

Dr. Beylere: tesirini qa l ları 
tizerinde tecrübe için bir kutu 

- makbuz mukabilinde gönderilir. 

Devren Kiralık Odalar 
Bir salon ftzerinde birinden di

0
eri

ne geçilir her türlü konforu havi ve 
E\.kaf ida.resile alakası bulunınıyan 
birinci Vakıf Hanında gayet ucus , 
fiatle ve bir seneden üç seneye kadar 
devren kiralık odalar ,·ardıi'. Meıktr 
handa 11 numarada Adil H&llt Beye 
mil raca.at. 

Muhterem Müşteril~mizia ! 
Nazan Dikkatlerine: : 
Meşhur Mehmet Tahir marka ıaç 

boyosı yalnız Mahmutpap.da ısı · 186 

numarada satılır. Hiçbir yerde ıulıe ve 
satıt acentamız yoktur. Mukaddema 
ticarethanemizee infikAkine Ulzum bA.sıl 

olan itçiın'zin piyasaya ayni marka ılt 
mühim miktarda taklit saç boyası sili"' 
mekte bulunduğa anlatıldıtından bak
krnda muamelei kanuniyeye tev sUl 
edilmekle beraber mutterilerı iz n 
sihhat ve menfaatleri icabı bu bo -
lardan içtinap etm l ri ilin oluııur. 

Mehmet Kazam 

------------ . 
MDflle Ala zade HulOsl BeJ 

m•-• JUi Komısarlıllndem 
Ağa zade HulUsi Beyin alaeakl la

rıle uyutmak üzere eYVelce yapılaa 
alacaklılar toplanmasının 14 t mmu 
932 tarihine m&eadif perfembe gflnl 
ıaat on beıte Adan Baroeunda devam 
ve tntaeı tekarrur etmft o!dufundaa 
alaea\tlılann mesktr gtın •e ıaatte 
Baroda hazır lJuluDm.ıarı llb ohmu. 



12 Sayf• SON POSTA 

Mecburi Tasfiye " 
Tasarruf devrinin yegane fırsatını kaçırmayınız: 

Eyi cins ve ucuz eşya almak birinci şartıdır. 

( Soryano ve Hananel) 
Sultrın Hamamındaki büyük tuhafiye mağazalarının terki dolayısile görülmemiş ve birinci 

defa olarak umum dairelerde 

BÜYÜK VE HAI<İKI TENZİLAT 
Nadiren tesadüf edilen bu mühim tenziliitlı satıştan istifade fırsatını kaçırmayız. 
Buhran zamanmda ucuz mal almak yegane ve mUhlm b~r fırsattu·. 

Sahş 16 Temmuza kadar devam edecektir. 

YALNIZ 
KİRE 

KÜTAHY 
ULLA 1 

FABRİKANiı 
ACENT ALARI 

ISTAHBUl. 
IZMIR 
Af"b\.A 
KCHJY 
AKŞEHiR 
ÇAt-"f{(RI 

Ucuz, Sağlam 
Evsa/ça Emsaliııe F aikfir 

5Al.U<ESh1 
BArıj lffı.,A 

AEtHISAR 
MANiSA 
'ASABA 

S!.LIHLI 
MENErı EN 

s 
TeJ. 21128 YEDİKULE 

YÜN PAMUK 

- -

Ltd Şirket 

iSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş pilikte 

boyar 

biiker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Grizet Yapar. 

büker 

hogar 

Pamuk 

BOYAR 

lvek 
KASARLAR 

Yün 
ÜTÜLER 

Blezeri 

GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

S A N T R A L T A M A M L A R. l. Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
. ·.~ " .. , .. ·-. •. .. . ..__ ~ •. !. ~-. -:- ·.: , •.. ' '.' 

Yüksek Ticaret Mektebi Müdür
lüğünden : 

Serbest daktilo kursları 16 Temmuzl932 cumartesi gUnil açıla· 

caktır. Üç ay devam edecektir. 
Öğrenmek istiyenlerin Sultanahmette mektep müdürlüğüne 

müracaatları. 

,PERTEVNİY AL Vakfından: 
" · Köprübaşında Valde hanı derununda 16· 17 No. lu olup 3 sene 
müddet ve şehri 59 • 60 lira ecri misli olan mağaza yirmi gün müd· 
detle mUzayedeye vazedilmiştir. 1sticara talip olanlar yevmi müzayede 
olan temmuzun 7 inci perşembe günii saat on altıya kadar İstanbul Evkaf 
Müdiriyetindr: Pertevniyal İdaresine veya Encümene müracaat etmeleri. 

w •• Kadıköy'ilnde 

Hahili lı:ıstahklar ınlitch:ı~ı-ısı 

Dr. ESA T RAŞIT 
:{uğUt111 t.'otınc caddrsi, llayramycri 
sokak l>r. lb."Jit 'fahsiıı bey hanesi 

Telefon : 4J7 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGEC O 
18 ay vade ile 

SATİE ...... 

ven; f'oc Değirn1en Taşı 
r;ok it çıkarır, 
\o\ dayanır, 

ı haıı, tuz, kah· 

'e 'o s::ı.iro 
1aşları dıı ya.
pıiır. Hirkcci 
ı:blı. ımut cad
d" i Xo. : üO 1. 
Garbis vo B. lcr. 

İZ MİR 
Tilrkoca§ı bahçesine 

füitün dil n~·ac:L maruf 

ZIJANEL 
lt nl) aıı t·aınbazları ve 

1 
' ':tr) oto i gelmiştir. 

Koşunuz! 

KARA CABEY 
Harası Müdürlüğünden: 

4020 okka Merinos yapağısı 
ile 3959 okka yarımkan Merinos 
ve 1638 okka kıvırcık yapağıları 
iki kısım olarak ayrı ayrı aleni 
milzayede ile satılacağmdan ta
liplerin pey akçelerile birlikte 
18 temmuz 932 pazartesi günü 
Hara merkezinde hazır bulunma· 
ları. 

Dr. A. KUT aEL 
Cilt n zührcvl hastahidar teda-

vihaneıi Karakay Börekçi fırını 

ııruında 3.S 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali l.k.rem, Soliro. Ra11p 

Neplyat Müdlr• Halil Lcltft 

- ~,- . ---
Teır.muz 4 

FORD V-8 
8 Slllndhii F O R D otomobUlerl 

Taksimdeki salonumuzda teşhir edilmektedir. 

Umumi Ford Acentalığı OT OM OT ÖR 
T t C A R E T T. A. Ş. 

Efv1LAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Adalarda Ta/,sitle Satılık Arsalar 
Esrıs 
270-281 
303 
304 
305 
306 
325 
335 
336 
338 

Mevki ve nevi 
Heybeliada Değirmen sokak arsalar. 

,, Tur yolu l, 2, 3 No. 5398 m. tarla. 

• ,, ,, 8 N o. 15905 m. tarla 

" ,, ,, 6 No. 3777 m. tarla 
u Bayır sokak 2 No. 182 m. arsa 
., Şadiye sokak 4 - 6 No. hane 

Burgazadnsı Kalp:ızankaya l Ho. fundalık 

" " 
2 No. ., 

Kınalıada Yalı sokak 57 No. 4796 m. arsa 

Teminat 
Muhtelif 

170 
400 
80 
ıs 

25 
36 
33 
~ 

359 ,, Liman çıkmazı 3 No. 3525 m. arsa 35 
340 ,, ,, ,, 1 No. ~ 763 m. ,, 20 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle bilmüzayede satılacağından 
taliplerin 25-7-932 Pazartesi günü saat 16 da Şubemize müra
caatleri. ( 24) 

------

MUtehessıe Alman doktorların 
k'ontrolU altındadır. 

Ecıahanelerdcn 15rarla doktor Sandow's markasını ıırııyını:r:. 

NAİM VAPUR iDARESİ 

lzmir sürat Postası 
( 20 saat ) 

Lüks 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: l{aradeniz Postası . 

1 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gUnleri Galata 
haft rıhtımından 

Saat tnm IS de harcltetlc doğru 

i Z !vJ 1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1 ı2 da hareketle İstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karş sında Site Franscz Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

• 
ızaf§mail 

f 5TAHr>Ut. 

Ankara codd.o~ 
THEfOl't ı 1lS9 9t.I 

MICC.Mİ 
il Ti/ADI 

AK ARYA 
4 Temmuz 

Vapuru Pazartesi günil 
akşamı saat 18 de Sirkeci rıh· 
tımmdan hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, ve Rize) 
ye azimet ve avdette ayni 
iskdelerle Göreleye uğrıyarak 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat iç.in Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
talığına mürac:ıat. Tel. 22 i 34 

---• En Kuvvetli Gıda - -• 
ET T 1 R. 

Tasarrufa riayet ne derece farz 
ise iyi ıııda almak ta mutlaka 
lıiı:ımdır. O da ettir. PENDİK'te 
vapur iskelesi yanında 64 numaralı 
dükkanda çolt nefis ve ucuı her 1 nevi et vardır. Oraya mutlftkA 

uğrayınız. 
ı~ ~~~. 

....... 111111 .. !lllllmllll!'lllllll~l.~miiiiiiiiiiiüiiiim~llİillili--~~ 
Susuz, sabunsuz, fırçasız M AZ ON M Ey VA TUZU 
Seri tıraş olmak, yüıünüıün teravetlnl 
muhafaxa, kırmnulık ve çıbanların zail Kolay bir Hazım temin eder 

o!mıını ı5tıyoraanı:r:. mide ve barsakları temlıler. 

' 

Basuru kökUnden keser. 

4z~liliE 
Taamı lı1tif vo zevklo lçileb!llr 
Mezon ismine dikkat odiniJ.. 

BUyllk tlteml ıoo kuruı. 
Depoau: it BaakHı ukuında MAZOI\ 

__ .._ Bott- ecıı.a d epe•udur. ,,., 


