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Gü~r:k Müf:ttişle~.~ah~ikata Başladı ''Gazi Nadir Gördüğüm Ay· 
M uhım Bır Suııstimal Kar- dınlık Dimag"' lardan Birdir 
Qısında Mı Bulunuyoruz? '' 
V M. Herio (Son Posta ) ya Cihan meselelerlnl Anlatıyor 

20 Bin Sandık Limon Kaçırılmıı 
Mev•uk bir menbadan öğren· 

•iğimize göre gihnriik ve inhisar· 
lar müfettişlerinden bazıları mü
laim ve karanlık bir limon kaçak
çılığı tahkikatına baflamıflardır. 
Gümrükten kaçınldığı zannedilen 
limon miktarı (20) bin sandıktır. 

1 
ujraıılmaktadır. 

Hidiıe Naııl Olmuıtur 
Mevcut vaziyete röre, bir 

Ticaret e\'I limana ptirc:liii bu 
on bin sandık kadar limonu ak• 
tarma edilmek •uretile bqka ye· 

Sabık Fransız BaŞ'llekili Demokrasi
nin DaimaHikim Olacağı Kanaatinde 

Bu miktar na11l, ne •uretle ve 
kimler tarafından ve hanıi yollar
dan kaçırılmıştır? İfte bu noktalar 
üzerinde dikkatlı bir tekilde met· 
gul olunmaktadır. 

ı Ancak, bu miktardan ( 10 ) 
bini hakkında şimdilik tahkikat 
ve takibat yapılmasına imkan 
görülememektedir. Sebebi de~ bu 
kaçakçılığın müruru zamana ugra· 
mış olmasıdır. Diğer ( 10 ) bin 
sandık işi ile derinden derine 

· re sevkedilınit ri•terdiği halde 
memlekete idhll etmit bulun· 
maktadır. 

Ayni zamanda bu undıklar
dan mühim bir kısmına limon 
yerine Yafa portakallan sokul· 
muştur. Bu yUzden hazinenin mll
him miktarda zarar rördllğG tah
min edilmektedir. 

Bu münasebetle bazı memur
ların da malumatına müracaat 
edildiği ıöylenmektedir. 

""- •1 WF 5 !!il 

İstanbul Limanı Acaba Düzelebilir Mi? 

Saltalı Fra•11ı·a .... 
wektH dla ıat.aı. ~ 

tuJrul J•b Ue Çaaak• 
keteci•• set•1, iti• 
lnrl Fraaaa Kel ..... 
...... akta• •• .,, .... 
llulah•t•lurıaaa .... 
Jafetlerlade huar b .. 
1-4 ... ,.,_ ,.uı .. 
fakat at ... rata .. da--
ita Aabraye jltme· 
••• eVffl( S.. P ... 
ta ) .,. 1aptıfl n• 
laatırl•••k lltlua• 
bulundu •• bh arkaıl .. 
ımıııla uauat1 clhaa 
m•Hlelerl O.erinde lı9-
•uttu. Şladl 111Wlkab 
yapan refildalal dla· 
ı.,1nı11 

Perapalaa'm 
önünde bir oto
mobil durdu, için· 
den M. Heryo Din M. (HergoJ gq Üngon Fr•11•••"• u.rilen z.iga/ellen bir ;nti6a 
çıktı. Yüzü rüııetten yanmııtı, na baktı, birkaç danuiDİ açb, cevap verebilseydi nekadar min .. 
biraz da yorgun aörtrilyordu: sür'atle göz gezdirdi, sonra arka· nettar olurdum, dedi. 

Kapıcı elinde bir tomar mek· sandan yetiten arkadatlanna Yanlarına yaklqm11bm. Ken• 
topla seğirtti.Bir saniye M6ıy6 Her- döndü: dimi takdim ettim. 
yo'da kqlann çabldığım ı6rdüm. -MUmkün olsa da, içiniıden biri - "Son Posta,, ya bugün 
Durdu, mektuplan aldı, zarfları-- bu mektuplara benim hesabıma ( Devamı 12inci uyfada ) 

j Plijlarda Neler Gördüm? 

Kızının Dizlerini Açhrma· 
yan Ananın Plijdaki Hali 

Dün Vilageite Tepl•n•n Komiıgon 

Yeni yapılan Liman talimatname.inin tatbiki hakkıncla bazı eıa1lar ha
zırlamak Gzere tqkil edilen komisyon dGn Vali Muavini Ali Rba Beyin Ri
yaseti altında toplandı. içtimada limanla alikadar her dairenin noktainaza
nna te1bit ederek müteakip içtimada komisyona verilmeai korarlattınldı. 

Komiıyon limanda kaçakçwta maai olacak ve intizamı temia edecektir. 

Ticari Anlaşmaların ilk Neticesi 
-

Tütü·n Eken Çiftçilerimize 
Şimdiden Müjde 

Bu sene Bütün Mahsulün Satılması 
Muhakkak Gibidir 

Beygir Üzerinde 
Bir Ad~m Yere Düıerek 
Sürüklenerek Can Verdi 

İktıaat Vekaleti ıon zaman- iyi tütün alacaklardır. Avusturya Köpeklerin Marifeti 
lardarda birçok c evletlerle yap- rejisi 930 senesile daha evvelki Bağara11 (Huıusi)- Burunköy 
t. ığı ticari anlaşmalarla en mühim senelere ait tütünlerden almayı karyesinde Şükrü isminde bir 
h M 1 çoban, feci bir kazaya uğramış· 
ı racat mallarımızdan tütüne taahhüt etmişlerdir. - acar arın br. Şnkrll Sökeli Zekeriya Ef. nin 
emin mahreçler bulmuş ve bu alacağı tütünün kıymetini 1,550,000 beygir çobanıdır. 
•uretle Türk müstahsiline en far pengü, yani bugün kürayice göre Çoban, dün akşam hayvanına 
dalı bir yardımda bulunmuştur. 462,500 Türk lirası olacaktır. binerek ekmek almak üzere Sö-
Vaziyet şudur: Diğer taraftan Türkiye Bul- keye gidiyordu. Söke ile Burun-

S l köy arasındaki damlarda köpek-
on anlaşmalar mucibince Al- garistan, Yunanistan tütün erinin ler üzerine saldırmış, Şükrünü 

~an'lar Türkiye'den 1,5-2 milyon satışında nazım bir rol oynamak hayvanı köpeklerden ürkmüştür. 
kılo, Macar'lar 25 vagon, Fran· tesisi düşünülen tütün ofisi işi Bunun neticesinde hayvandan 
•ızlar (3) milyon Fransız frangı, henüz tahakkuk etmemiştir~ düşen ınkrnnün ayağı, özengiye 
Aı.vust_uralya'lılar ( 1 ) milyon kilo Bu ıene istihsal edilecek olan takılmıı, hayvan bütlln sür'atile 

veçhler (1) milyon kilo tlitnn 39 _ 40 milyon kilo Türk tütünü- bir taraftan koıar, diğer taraftan 
alacaklardır. aün tamamen uhlacam hakkında da çifte atmıya bqlamıtbr. 

•· Bu •uretle Şnkra atar •urette 
8u devletler'ıa laeme-..ıumaLJ.-11:mu.mı .. ..D1·1:...Jkyauın!9•:!!.•t~T'..!!:ar~dır!!!!:.!•~--.....L---1~.-.1........aı...a..uı.-----..L..: 





r 
Hergün 

Eğer 
Alman 
Olsaydın/ ·--------------

Türk Talebe Birliğinin çıkar
d•ğı mecmuada şöyle bir yaııya 
tesadüf ettik : 

"Bır Alman kendi&inden namu ile 
çalışmak için iş i&tiyen bfr '1'iırk evla
dına utanmadan şunları söyliiyor: 

"Brnim hiç pRram yoktu. lstaubula 
geldim, çalııtım, en ufak i§ten ba..Ja· 
dım ve bugün 200 bin liraya yakın 
aervet vücude getirdim. Eğer bir Al· 
man olsaydın sana hem yardım eder 
hem de iş verirdim.,, 

' 'Biz bu ve buna mümasil badwe· 
leri müteaddit değil pek çok defalar 
gördük Ye işittik. Yalnız anlıyalT'adı
gım bir nokta varsa o da nasıl taham• 
mül ctfgimizdir. 

"Bu vesile ile size diger bir vak'ayı 
haber vereceğim. Almanyada moda 
üzerine çalışan bir Ttlrk müessesesi 
var. Hüsnüniyet ve oamusile tanın~ıı 
ve işi de oldukça iyi gidiyor. Bu Tur~ 
ev) Adını Ilitler aımaıoı taşıl an bır 
kağıtla: 

• hy Tark, artık Almanlan ~y~u-
ğun ~ etıııir, biran evvel . ?ek!l ~ıt.,~ 
diye tebdil ediyorlar. Bu ıkı lıadıseyı 
karşı kar~ıya koyarak kararı siz veri
niz. Hunu müesseselerinde ecnebi iş· 
çiler çalışbran Türklerin bilhassa oku
malarını dilerim. 

"I te beynelmilel bir şirketin Tür-
kiye ubesinin Türk me~u:Ianna yap
tığı, ve işte Almınlann bm memleket• 
lerinde, digeri de memlcketimizdt> gös
terdikleri iki nümunc .. .,, 

Türkiye ecnebi ıennayesine 
memlekette çalışma imkanı ver
miştir. Türkiye ecnebi müesse
.elerin TOrkiyede faaliyet göster
mesine mani olmamıştır. Fakat 
ecnebi sermayeye bir şartla çalış· 
mak hakkı vermiştir: Türk me· 
mur çahşbracakbr. 

Halbuki on senedenberi hü
kiımetin bütün gayretine, bütün 
tazyikine ye biitün kontrollanna 
rağmen ecnebi müesseselerde 
Türk memurlar istihdamı temin 
edilememiıtir. 

Dünyanın hiçbir yerinde va
tandaşlann gayrısına iş verilmez. 
Değil yalnız Almanya ve ltalyada,, 
Lıgiltere ve Fransada dahi bir 
yerde çalıpbilmek için vatandaş 
olmak la2.1mdır. 

Biz, kapitülisyonlarla teeyyüt 
eden ve kapitillüyonlarm ilgasm
dan sonra da devam eden bu 
müdahaleye milsaadede devam 
edersek, yarın yeniden bir imti
yazlı vaziyetle karşılaşabiliriz. 

Unutmıyahm ki kapitülasyon· 
lar bayle teesslis etmişti. 

Ve yine unutmıyahm ki, mem· 
leket dahilinde İf bulamıyan yüz 
binlerce \fatandq nnhr. 

Gerede' de 
Belediye Çay Ve Kahveye 

Narh Koydu 
Gerede (Hususi) - Belediye 

Lhve ve gazinolara narh koy
lllaftut. Ba aarha gire birinci sı
~L kahvelerde çay ve şekerli 
-.nve 2 kul'Ufll, sade kahve 60 
l>Vaya sablacaktır. ikinci ve 
Gç&ncn amıf kahvelerde de çay 
Ye tekerli kalın 60 paraya saCle 
A~e bir laırata satılacaktır. 

":"W•q l•tlzler Az•llror 
rlba 23, - Almanya' da ipiderin 

~aı.k treçea hüacikiaundaki ea 
kiti : h lllıktara DUM'aD ı.000.000 
inm~. a az olmak bert. 4.334.158 • 

Tl~ede Yeni Bir MUze 
!, ıre, (Huauai) - Y qilimaret 

camu, Maarif V-'-•ı t' . t ·b'I çaa e mm ensı ı e 
mllze haline çevril--ktir C .. 

fı 
... _ . amuır 

etra ndaki analama iatimlikine 
bqlanmıftır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Başkalarının Gülmelerine Aldırmayınız a 

Galile ilk dtfa dünyanın yuvarlak 
oldutunu n giineı etrahnda döndü
jünü iddia ettiji zaman herkea ona 

rülmütti&. Hatta bu kadarla kalma
mıı, lddiaaında uru eden büyüle 
alimi aaarak öldürmüılerdi. 

Forn. A ueıl"a'da ilk otomobili 
ile H akta yürüdüjii zaman her
kea onunla alay etmİf ve abız 
araba filuilli ortaya attıtı için ona 
lnzmıfb. 

Her yeni fikre böyle gnlünür ve 
itiraz edilir. Fakat yenilik yaratmasını 
bilenler halrlın ve ekseriyetin alayına 
ehemmiyet vermiyerek haklarını mü
dafaa etmeaini bilmelidirler. Eğer gü
lealu pHp gelselerdi, dünyada hiç
bir yenilik •örülmezdi. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Malatya'da iki Cinayet 
Kadın Kavgası Yüzünden Bir Adam 

Öldürüldü, Bir De Ceset Bulundu 
Malatya 23 (Huıusi) - Buraya dört saat uzak- çakla vurarak öldürmüştür. Abdullah yakalanmlf, 

lıkta Hasırlı k6y6nde iki gün süren ve cinayetle adliyeye verilmiştir. 
neticelenen bir kavga olmuştur. Kavgaya ilk baş- Malatya, 23 (Hususi) - Şehre yanın !ı.aat me-
JayanJar Bekir oğlu Abdu11ah kansı Vahide ile safede Babuhtu bahçelikleri arasında bir ceset bu-
A~u~er oğl~ Kadir karısı Z.!ynep ve kaynanası lunmuştur. Ceset muayene edilince altı kurşun 
Elıftır. ~~lın ve kaynana ~le Vahide kuyudan su yarasa ile öldürüldüğü ve ölümün tam kalbine 
alm~k y~unden kavga etmışler, gelinle kaynana isabet eden kurşunlarla vukubulduğu anlaşılmışbr. 
Vahıdenın kafasını patlatıp salıverm'şlerdir. Yapılan tetkikatta bu adam öldürülürken hiç bo-

Vahide kanlar içinde eve dönmüş, hikayeyi ğuşma olmamış, evveli kurşunlar arkadn atılmış 
kocasına anlatmıı, o da ertesi gUn Z.,.elaia ko- 'SOnra kalbe tevcih edilmiftir. Ceset tefhia için 
cası Kadire ras~elip onu ve k~ muahueye ıehre getirilmitr tetlür eclilmipir. 
başlamışhr. Bir glin e••elld kadmlar Emniyet Müdüril Ekrem Bey hiuat c-.edin 
arasındaki bu kavga bu sefer de erkekler bulunduğu yere giderek tetkikat yapmıı ve bu 
arasında yeni bir kavganın sebebi olmUf, ilri erkek esrarlı cinayetin meydana çıkarılması için icap 
birbirlerile dövüşmeye başlamışlardır. Araya bir eden emirleri vermiştir. 

ayırıcı girmediği için kavga şiddetlenmİf, Abdullah Şimdilik cesedin hüviyeti gibi failin de kim ol-
bıçağım çekmiş ve Kadiri muhtelif yerlerinden bı- doğu meçhuldur. 

Bir A~ca Yeğenini\ Yedi Yaşında Bir 1 Samsun Belediye-
Oldürdü Çncuk Arkadaşını sinin Faaliyeti 

Cinay~tin _Sebebi. ~adece ·Öldürdü Bütün Mezarlıkları Parka 
Bır Mıras lhtılifı Tıre ( Hususi ) _ Tirenin Pef Tahvil Ediyor 

lzmir (Hususi) - Tire' de feci k d k nl Sams (H • 
bir cinayet olmU§ bir amca ye- refli öyün e a ı bir cinayet un ususı) - Son gün• 
ğenini öldürmüştür. oldu. Bu cinayetin katili yedi ler~e burada hummalı bir imar 

- Tıreli Mehmet 22 yaşların· yaşındadır. Maktul de aynı yaşta ve lDf8 faaliyeti bq g6stermİftİr. 
da bir gençtir. Ba ıenç bir mild- ve :;:c::e;t°k.~~!l:~l~tayım: Şehri dahilindeki bGtftn meza~ 
det sonra askere gi ecekti. Fakat • _ iki çocuk evlerinin bahçe· hklar kaldırılarak yerleri güzel 
amcası . Ve~i oğlu Ahm~tle ara- sinde bir aralık karpuz yemi•ler çiçeklerle doldurulmuş bir bahçe 
aında bır mıras meaelesı vardı. d "' h )' tirilm' • Bel eli Bu yiizden amca ile yeğen ve ondan sonra a köşede duran a ıne ge iştır. e ye şe-
arasında oldukça gürültülü vaz.i- tabancayı alarak kurcalamıya bir sokaklanna da lizımgelen 
yetler oluyordu. bqlamı§lar ... Tabanca dolu oldu- itinayı ghtenniye bqlamıfhr. 

Evvelki gece Mehmet çiftlik ğundao bir aralı~ atq almıt ve On sene evvelki Samsun'la •i -
tepede harman ba§lnda uykuya birkaç ~bırden evi telqe . . ' .. m 
dalmıştı. Bu fena maksatlı amca vermittir. . kurşunların hep- diki Samsnn arasında mukayese 
için btiytik bir fırsat~: _Veli oğl~ ai de, küç katil lbrahimin kar- kabul etmiyecek kadar büyük 
Emin derhal av tiifegmı aldı. Bir f181Dda duran amca oğlu İbrahi- farklar vardır. Son zamanlara 
hanız gibiv P~ı;m•ldarmm acuna min röğsiine ve midesine isabet kadar harap bir halde bulunu 
basarak yegemnın yanma yaldqb. etmİftİr. . . . •. 
A• tiifeğİDİ bütüa imiyle yeğeni- Ya..ah der'lıal 61m&ş; k&çük büttin. ıskeleler tamır edilmittir. 
nin başuıa indirdi. Mehmet bir katil Adliyeye . teslim ech1miştir. Belediye fmacılarla, belliHan 
kaç dakika içinde can verdi. Hadisenin Mahıyeti kazadır. da kontrola bqla••fhr. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
lzmlr'de çıkan •lzmır Ticaret poataaı" adlı ıazetede 

prdiijllmib: bir fiirdir: 
GiTTiLER ••• , iŞTELER ••• 

bdacii, akfaat. l'ece. 
Günet ihtiyarladı. 
Ghet öllyor, 
Günet aldG. 
Kim bilir kaç uırdır böyle &üyor, öldü, llecek. 
Sanydı rlaet- Gittiler. 
Kızardı, karardı, karardıkça karardı. ifteler. 
Obaah gürültü, eameli rüzgar. Oynamalı her t•J 

yerinden, birbirine jirmeli akfamlarla •eceler. 
Olmalı ,nnıitt; NaaaU Batn:malar, çatmııalar, hay-

ı1mmalar. 

Esmeli rüzpr; Madenler fırlasın toprak htiine, Ka
yalar kum olaun an.....uıı yerde- Ormanlarla tehirler, 
l'ezmeli hanlarda ... NAralu atmah karaahldara. .. 

Birbirine Jirmeli alqaalarla. pceler-
0.dan sonra gareyim a... plpmi •macla.. 
En nihayet, auamah bltila bu •lnylilar... Girmeli 

kolkola seceler akıamlar ••. 

Bir, iki, üç, dört, bet-.. Gittiler. 
Oç, altı, dokuz bir de buçuk... İtteler .. 

TAHSiN CEMAL 
Biz bu tffrden bir teY anlıyamadık. Batkalarıma 

aalıyaWlecetlae, 

/STER /NAN /STER iNANMA/ 

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

Sayfa ··, 

Sözün Kısası 

Kuşbaz/ar Da Karın 
Ağrısına Giriyorlar 

----------- E. Ş 

Koç ve horoz dövüştürme yasak 
oldu. Tulumba yarıp da kalkb. 
Eski meraklardan kala kala bir 
kutbazbk var. 

Kuşbazlık deyip geçmeyin: 
mahalle aralarında ldiçük çocuk
lann öbe ve çığırtganla kut 
tutmalanm kastetmiyorum. Y qlı 
başlı, akıllı uslu kocaman beyle-
rin kuı yarııbrma meraklarından 
bahsediyorum. 

Evvela, kuılann ve kuıbazla
rın kano ağnlannı anlatayım ki. 
bilmiyenler, meseleyi iyice anla
sınlar. 

Kafeste beslenen yabani kut
lar ağustos aymm sonlanna dot
ru kann ağrısına tutulurlar. Tıp
kı insanlar gibi, ve yaralarla içi 
dışına çıkan o küçücük mahlük
lar hastalıklarını savuşturuncıya 
kadar kabarırlar, ötemez olurlar. 
Kuılann kann ağnlanm çabuk 
geçirmek için bir çare vardır. 
Kırk gln, kırk gece karanlık bir 
aandığm içine kaparlar, gündllz 
güneş göstermezler. Kutcaju 
karanlıktan ve sıcaktan bunala
rak bütün tüylerini döker, yeni 
tüy getirir. Kırk günden sonra 
sandıktan çıkannca, ttiyleri can-
fes gibi parlar ve hemen, şakırl 
şakır! tekrar ötmiye başlar. 

Bir kuş ötmez olursa, kuşbaz 
ıatılahınca: 

Karın ağnama girdi. Derler. 
Bu kuşların kann ağrısı... Bir

de kuşbazlann karın ağrısı var
dır . 

Yaşlıbaşh, akıllı uslu beyler 
paşalar kuşbazhklanm, evlat gibi 
besledikleri kuşlan yanştırmakla 
yaparlar. 

En fazla makbul kut; uzun 
makarah Flurya dır. 

Aurya cinsinin muhtelif maka
l'ahlan vardır: kaba makarab. kur 
bağa makaralı, 16JüJü makaralı 
kaba seksekli, Canelya makarab 
il "biri' • • •• 

Kuşbazlar, bu makaralann 
makamlarından, nevilerinden mu
sikiden anlıyan bir üstat gibi 
anlarlar •• 

Yarışın eaası, tatlı makarah 
bir Flurya kuşunun rakibile ma
karalan uzatmak yanpna tutuş-
masıdır. 

iyi yanşan kutların Bakımlan
m g6neniz, Jtğzınızın suya akar. 
lnHnlarm para ile içemediği ka
dar halis tafdelea aulanau der
aiııiz, eleklenmif kuş yemlerimi 
dersiniz, ceviziçi, taze badem. •• 
hisılı kuşun istediği önünde iste
mediği arkasındadır. Hele kafea
leri.. cevizden, maundan, maşal
lah kazılı ve ipek örtOlikllir. 

Yarış yerleri: Mevlinekap•, 
Muratpap camii, Çarşambapua-
rı, Pazartesi ~dar. Y &nfbn
lan bir kut geri kaldığı zaman, 
aahibi oğlu 11mh dönmllt gibi ya
nar. Merakından akşam rakıaım 
iki misline çıkarır. 

iyi JanfÇI yabani kutlann 100 
le 200 lira arasında sabldığı var-
dır. Kıymetli kuşlara her akiam 
olmturlar; haftada bir kere de na
zar için kmfUD dökerler. 

Her senenin en uzun 6ten 
~uı (batkuf) olarak ilin 
edilir. Kuşlar kanla ağnama ti
rip, 6tmez olduldan zaman, u
bipleri ötmiye bqlar. Batkutun 
birincilik unvanmı kazanmğı 
bahçe, mihim bir muharebe 
meydana pbi hikiye edilir. 

Kutlarm sandığa girmeli yak
laştı, şimdi, kuşbazların ötme 
mevaimidir. Kuşbazlann ötilm 
mevsimi kutların sandıktan çı
kacağına kadar devam eder. 

Şimdi öten kuşbazlan ve 
kut merakının delıfetini g&mek 
isterseniz, bir puarhlİ glal 
Yeni camideki kut kalıYeleriDdea 
biriae lljraJllllL 



4 Sayfa SON POSTA 
.:..-------
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HABERLERi M~mleket Manzaraları 

Artüvindeki/(ıral.,.....--------------------------------------~~· 
Ba 'ıçesinin Gıbta Edilecek Belediye 
Sahibi Kim? ___________ _ 

Artüvin(Hususi) - Daha dü- Af d B •• t •• s k ki 8 ı 
:: s::d::şki~!~ ;!~~~~:ile ":c::~~ yon a u un o a ar u var 
tahvil edilen Artüvin, halen 1852 Haıı·ne Kalbedı·ıı·yor 
nüfuslu ve 1321 evli her tarafı 
yemyeşil, bağlı bahçeli bir ka
sabadır. 

SuJarı biraz ağır ve kireçlidir. 
Maamafih, civarda çok güzel 
memba suları vardır. 

Evlerinin ekserisi kagirdir. 
Arazisi çok arızalı ve dik yo

kuşludur. 
Memurlann sakin oldukları 

evler inişli yokuşlu ve dağınık 
olduğu lÇin herkes geceleri ken
di ailesi arasında vakit geçirmek 
zaruretindedir. 

Kasabanın çarşısı fena değil
dir. iki taraflı dükkanlarında her 
türlü esnaf karışık bir vaziyette 
oturmaktadır. Belli başlı iki üç 
kahvehanesile bir lokantası bu
lunmaktadır. 

Kasabanın garp cihetinde eski 
bir kale harabesinin list tarafında 
genişçe bir meydanlıkta Ruslar
dan kalma ve Kıral kilisesi namı 
verilen çok büyük ve muhteşem 
bir kilise vardır. 

Burası elyevm hudut taburunca 
depo ittihaz edilmiştir. Kasaba
nm içinden akan nehrin öte tara
fında ve kasabanın tam karşısın
da yine Kıral bahçesi namile 
Ruslar tarafından vücude getiril
miş güzel ve muntazam bir mey
va parkı mevcuttur. Bu bahçe, 
nefis elma, armut, ağaçlan ve 
üziim asrnalarile süslenmiş ve 
bilhassa zeytin ağaçlarile bezen
miştir. Bu güzel bahçe, doksan 
üç harbindt: Türkiyeye hicret 
eden ve Türklerin işgalini müte
akip tekrar Artüvine gelerek bu 
yerin kedisine aidiyeti iddiasında 

bulunan Artüvinli iki adamın imiş. 
Kasabada Ruslardan kalma 

birkaç pavyonla diğer askeri bi
nalar halen hudut taburu tarafın
dan işgal edilmektedir. 

Dairelerin her biri emvali 
metrukeden bir bina işgal et
mektedir. Hükumet konağı ittih-ız 
edilmit olan bina dahi oldukça 
iyi ve geniştir. Bunun yanında 

yine hükumete maledilmiş güzel 
bir de posta ve telgrafhane 
vardır. Kasabada İdarei Hususi
yeye ait çok mükemmel ve ki.gir 
bir binada yirmi beş yataklı bir 
dispanser ve herşeyi bulunduran 
muntazam bir eczane, iki mektep 
ve bir merkep aygır deposu 
vardır. 

Afyon, (Husu- miş yaya kaldı-
si) - Son sene· ~ nmları vardır. İs-
ler zarfında şeh- tanbulun .Taksim, 
rimizde göze çar- Laleli, Saraç-
pan bir inkişaf ~ hanebaşı, Edime-
başlaouştır.10-12 kapı bulvarların-
sene evvel Af- dan çok daha gü-
yondan çıkmış zel, daha temiz 
bir adam bugün ve daha süslü ve 
Afyona gelse çiçekli oJan bu 
memleketini ta· bulvarlar hergün 
nımıyacak kadar 3 - 4 defa su· 
değiş bulacak- !anmaktadır. İs-
br. tanbul ve İzmir 

Belediye reısı " istasyon caddele-
Hüseyin Haşim Afyonda hükumet cadde•i ve belediye parkı ri de ayni şekil-
Bey imar işinde bizzat ·alışmak- Kasabada eski toprak sun· de yapılmaktedır. Hızırlık dağının 
ta, her yapılan işi bizzeı.. ~ tetkik durmalı evlerin kaffesi yıktınl- üzerinde bir çamlık vücude geti-
ve kontrol etmektedir. Afyon mış, sokaklar genişletilmiş, iki rilmiş ve burası kasaba için me-
Türkiyenin en güzel kasabaların- tarafına ağaçlar dikilmiş, binalar ıire olarak hazırlanm1ya başlan-
dan biri olmaktadır. ~eyaza boyablmış, yer yer park· mıştır. 

Şehirde gayet mükemmel bir lar ve zarif tarhlar yapılarak iyi Belediye hergün zevalde top 
itfaiye teşkilatı vardır. Sokakla- çalışan bir belediyenin mevcu- atark kasabada saat birliğini de 
rın temizliğine, sulanmasına ve diyetı isbat edilmiştir. temin etmiştir. Hülasa Afyon 
kaldmmlarm düzgünlüğüne bil- Sokakların ekserisi parkedir. Türkiyede gıpta edilecek kadar 
hassa itina edilmektedir. Ve ortalarında çiçeklerle bezen- eyi çalışan bir belediyeye maliktir. 

Uşak' ta 
Şeker F ahrikası Ameleyi 

8 Saat Çalıştırıyor 
Uşak (Hususi) - Şeker fab

rikası 1933 kampanya işçilerinin 
sekizer saat çalıştırılmasını ka
rarlaştmmıştır. Geçen senelerde 
gec~ ve gündüzcü işçiler 12 şer 
saat çalışıyorlardı. Bu karar işçi
leri sevindirmiş ve Anadoluda ilk 
defa olarak işçi hakkına hörmet 
edildiğini göstermiştir. 

Bu sene 1500 ze yakın amele 
çalışacaktır. Amele yevmiyeleri 
azami 75 asgari 30 kuruştur. 

Rize' de Armut 
Çok Bol _ 

Rize (Hususi) - Her sene ol
duğu gibi bu yıl da Rizede dil ile 
tarif edilemiyecek derecede bir 
armut bolluğu vardır. Batmanı, 
yani altı okkası on kuruıa satı· 
lan bu armutların bir kısmı de
nize dökillmektedir. 

Bunlar, başka memleketlerde 
olduğu gibi dört parçaya ayrılıp 
güneşte kurutulsa kış için güzel 
bir çerez teşkil eder. 

Ancak memleketin havası 
daima ratip ve rahmetli olduğu 
ve mütemadiyen keskin ve kuru-
tucu bir güneş bulunmadığı için 
halk bu armutları kurutamamak
ta ve yok pabasma satmaktadır. 

Gaziantep 'te 
Zirai Vaziyet 

Gaziantep,(Hu- ..,.,. __ ..._.,,. 
susi) - Bu sene 
vilayetimizde id
rak edilen hubu
bahn vaziyeti ev
velki senelere 
göre 1111 30 nok
aandu. Bu nok
sanlığın sebebi, 
zamanında feyi:ıli 

bir surette yağ
mur yağmama
sından ve 932 
kuraklığl neticeıi 

tohumluk nok
•anhğmdan ilui Antepziraat miidü-
gelmektedir. rü Süreyya B. 

Zeytin mahsulü, geçen senelere 
göre % 40 noksan tahmin edilmek
tedir. Fııtığm, bu ıene hasılat .enesi 
del}ildir. 

İncir, kıt v~ bahar donlarmdan 
mütee11ir olarak kısmen kurumuttur. 

Üzüm mahsulünün, en iyi s~neler
den % 10 noksan olacağı tahmin 
edilmektedir. Fakat geçen ıerfeye 

nazaran da % 50 ziyadedir. 
Deli tütün, yani Hüınü keyif 

tütünü, ıeçen senelere göre yine 
kuraklık dolayıaile % 60 noksandır. 
Ziraat Müdürlüğü haziran bidayetin• 
den beri vilayetimizde hemen hemen 

müstevli bir tekil alan Kolyaa haıere
aile mücadele yapmaktadır. Suriye-

Tokat'ta 
Bir Köylü ihtiyar Heyeti 

Azasını Yaraladı 
Tokat (Hususi ) - Boza talan 

köyünden Laz Ali oğlu İlyas ile 
Şakir arasında tarlaya hayvan 
girmesi yüzünden kavga çıkmış, 
köy ihtiyar heyetinden Ahmet 
oğlu Halim Efemli müdahale 
ederek kavgacıları ayı~mak ve 
barışhrmak istemiştir. llyas bu 
müdahaleye kızmış ve hançerle 
Halim ağayı ağır surette yarala
mışbr. Halim ağa hastaneye 
kaldırılmış, lıyas yakalanmış, 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Digarıbekir 'de 
Çekirge 

Diyanbekir (Hususi)- Silvan 
pirinçliklerinde Loküıda Mikrator
ya Danika ismini taşıyan bir nevi 
çekirgeler türemiş ve mühim 
miktarda tahribata başlamışlardı. 
Çekirge Mücadele Dairesi derhal 
faaliyete geçerek bütün araziyi 
zehirlemiş ve bu pek muzır ha
şereyi itlaf etmiştir. Gayet vasi 
olan inficar sahası yakılmak su
retile yumurtalar da imha edil
miştir. 

HilyasKaplıcasıHavzayaRekabetEdiyor 
den1 Mardin ve Urfa taraflarındaki 
çekirgelerin vilayetimize reçmek 
ihtimaline binaen tedbirler abnmıf, 
ekinler bu mühim haıerenin zararın-

Silvan, Osmaniye, Lıce kaza
larında da farelerle mücadele 
edilmiş ve yüz elli bin dönüm 
arazi bu muzır mahluklardan 
temizlenmiştir. 
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Tarihi l"ıkra 
1 

Dünün 
Ve Bugünün 
Geçinmeleri 

Devletlerin iktisat Nazırları top~ 

lanıp konuşadursun, uyuşamayıp 
dağıladursun, dolar, isterlin, frank ve 
liret yükselip düşedursun.. Bugün 
bütün bu gürültülere, kulak bil~ 
vermiyen dünya milletleri, yalmz bir 
tek derde çare anyor: Yaşamak için 
para ••. 

Büyük harptenberi bütün insanlar, 
ev derdinden, çoluk ve çocuk ma!• 
rafından, bütçeden tikayetçidir. Bit 
baba, aldığı para ile ne kendini• 
ne karısını ve ne de çocuklannı 

geçindirebiJiyor.. Dert ve mihnet, 
medeniyet yükseldikçe arhyor, hergüu 
yeni bir makine icat edildikçe bir 
insan daha sıkıntı ve bütçe çaınurun. 
yuvarlanıp gidiyor .• Bunun sonu ney~ 
varacak?. Malum değil 1. İnsanlar ya
şamıya mı devam edecek, yoksa 
ölm~ye mi başhyacaklar?. Bilinemez. 

* İnsana hayvandan ayıran şuur, his, 
zeka ve hafıza, arbk pek bayağı bit 
hale gelmiye başladı. 

Dünle bugünün mukayesesini yap. 
mıya ka1kııırsanız, ben size dünü11 
bir notunu da verebilirim •• 

* İkinci Mahmut halk arasında gtzw 
meyi severdi. Ekseri günler, sabahın 
karanhtmda aaraydan çıkar. Yantnda 
bir muıahiple, derviı kıyafetinde so• 
kakları dolaıır, halk arasına girerdi. 

Sultan Mahmut yine bir sabah 
saraydan çıkmıf, Edirnekapı dışan• 
sındaki tarlalara dalmıfb. 

Bu 11rada tarlalann birinde, ihtf. 
yar bir çiftçiye rastgeldiler.. İkinol 
Mahmut uzaktan bir " Eyvallah! ,. 
buarak yaklatb ve .elim verdi: ı 

- Selamünaleyke baba kolat 
l'elsinl.. Ne var ne yok bal<ahm?. 
işler nuıl?. ' 

- Allaha çok tükür geçinip gidi1 
yoruz itte.. ne yapalım evlat ve ayaJ 
idare ediyoruz, hem ödünç veriyor, 
hem de borç ödüyoruz. ı 

Sultan Mahmut f&fırmıştı.. bu n• 
demekti? Hem ev geçindirmek, hellt 
borç ödemek hem de ödünç vermeU 
olur miydi? .• · 

- Peki baba amma, böyle şet 
olur mu? .• Bu nasıl kazanç seninlci'?ij1 
Hem borç öde, henı ödünç ver, henı 
de kendin geçin? 

İhtiyar köylü batına aalladı: 
- Var git oraamı sen dütünf 

dedi; .. 
lf 

İkinci Mahmut günlerce düşündij.., 
ğü halde bu muammayı balledemedt. 
Nihayet sadrazam Yuıuf Ziya Paşa'! 
çağırdı: Bilmeceyi ona da anlath v41 
bu meııelenin hemen halledilmesini 
istedi. 

Yuauf Ziya Pqa zeki bir adamd1.t 
Derhal o gün paditahın nerelere git., 
titini, kimlerle konuıtutunu araştırd! 
ve ihtiyar çiftçiyi buldu: İhtiyar çiftç~ 
ayni feyi ona da söyleyince, Yusuf 
Ziya Pata sordu: • 

- Peki, aen bunu nasıl yapıyor• 
sun, hele anlat bakalım?. 

Adamcağız karıııında koskoca bit 
vezir görünce dizleri çözülüvermifU., 
Ev geçindirmek, borç ödeyip, ödün9 
vermek meıelesini şöyle halletti: ı 

- Biz köylüyüz. Yer içeriz. Anam 
babam saj'.. Onlann bana verdikler~ 
borcu ödüyorum.. Birkaç çocuğullf 
var.. Onları da beslemekle ödün9 
vermiş oluyorum. , 

Eskinin bu kadar ıenif civan_t 
mertlitine kartı acaba bugün hay•I 
ve gef inme bu basit felsefenin iç.ine 
ııj'•bi ir mi?. Bunu da ıiz dü,ününüz. 

* 
dan kurtulmuttur. 

Nümune olarak açılan bir ( orus ) 
ipek böceği tohumundan 64 kilo yaf 
koza istihsal edilmittir ki bu rakam, 
Antep'te ipek böçekçilitinin atiıi 
ve inkitafa olan istidadını göstermek 

Adıyaman' da Beton Köprü Yapılıyor 

Hilgas kaplıcası 

Havza ( Hususi) - Hilyas kaplıcaları bu sene çok rağbettedir. 
Kaplıcalann sadeliği, ucuzluğu, güzel havası ziyaretçilerini hayli 
arttırdı, Otellerde yer bulamıyanlar çadır kuruyor. Hilyas kaplıcası 
Havza kaplıcalannın ehemmiyetli bir rakibi haline gelmektedir. 
Ladik belediyesine ait olan bu kaplıcanın yakın bir zamanda her 
türlü ihti aca verebilecek hale konulması dü ünUlmektedir. 

itibarile çok mühmdir. 

Muş Ovasına 
Muhacir 
Yerleştiriliyor 

Muş, (Hususi) - Dört yüz 
kilometre murabbaında olan ve 
Altın cva denilen Muş ovası is
kan mıntakası olarak ayrılmıştır. 
Buraya yüz bin nufus iskin edi· 
lecektir. iskan muamelesine baş
lanılmıştır. 

Adıgamanın umumi manzara•• 
Adıyaman (Hususi) - Adıyaınanla Besni kazası arasındaki 

Göksu nehri üzerinde kurulacak ve inşası için 66 bin lira serfedi
lecek olan betonarme köpriinün inşaeuna baslann11şbr. Köprü 
Göksunun Külafik boğazında kurulacaktır.. lnıaa) bu tene 
bitirilecektir. 
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(Siyaset Alemi 1 ı 
M~ Hergonun 
Seyahati Ve Al
man Matbuatı 

M. Heryo bir müddettenberi Şarki 
Avrupada bir seyahat yapıyor. Atina 
ve Sofyaya uğl'adıktan sonra memle
ketimize geldi, hükumet ve devlet 
reislerile görüttü ve Rusyaya hareket 
ediyor. Oradan doğru Pariııc gide
cektir. Giderken de Fransanın bathca 
müttefiki Yugoslavyaya uğrıyacaktır. 
M. Heryonun seyahatini izah eden 
resmi sözleri bütün gaxetelerde intişar 
etmiştir. Bu izahata rağmen bu seya
hatin bilhassa Almanyada uğradığı 
telakkiyi bilmek faydalıdır. . Çünk~ 
Fransa ile Almanya; beynelmılel ııı
yasetin birer mihveri addedilecek 
kadar yekdiğerinin karşısında inat ve 
tiddetle mevki almış iki zıt kutup
turlar. M. Heryo ise, Fransız radikal 
sosyalist fırkasının reisi. o!makla 
beraber ıöhret ve ehemmıreti bey
nelmilel hudutları atan bır devlet 
adamıdır. Yannm hükümet reisidir. 
Bugünün de reıımi bir mümessilidir. 
Bu itibar ile seyahati hususi bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Alman matbuatının bu seyahat 
karşısında duyduğu ihtisas budur. 

Yin~ bu matbuata göre, M. Heryo 
ltalyanm Balkanlarda yerleşmesinin 
önüne geçmek, Paristen idare olun~n 
küçük itilafın mevkiini kuvv-:tlendır
mek gayelerini de gütmekte.dı~. Bun
dan baıka Moskovayı ziya~etı dıkkatl.e 
takip edilmeye değer bır eh~m~ı: 
yettedir. Çünkü: Almanyadakı mıllı 
ıosyalist ihtililile değiten Avrupa 
vaziyeti karııaında Rusyanın alacağı 
mevki üzerinde müessir olmak arzusu 
•ardır. Hitlerin komün!z.~e kar4ı 
takındığı ıert tavırdan ınfı'!l ~uyan 
Rus z.imamdıırlarının tereddudunden 
istifade etmek lb.ımdır. 

Alman matbuatı, itte bu seb~pler
den dolayı bütün bu gayretlerı mu
•affak olamamıya mahkum addediyor. 
Çünki tabiati e9yaya, tarihi ve coA'
rafi hakikatlere :ut buluyor. - · 'üreyya 

M. Ruzveltln Rakibi 
Nevyork 23 - Amerika demokrat 

fırkası reisliği itinde bu günkü Reiıi
cümhur M. Ruzveltin rakibi olan M. 
Alfred Şmlt bir nutuk söylemiştir 

M. Alfred Şmis, M. Ruzveld'in bugün 
tatbik ettiti mali kalkınma protrammı. 
tenkit etmif, bQtün cihanın tefriki 
mesai etmesi ve mali kalkınma prot-
ramının ihliskirane tecrübe edilmesi 
lehinde bulunmuf ve bu tecrübenin 
akim kalmasından tevellüt edecek 
akibetlere na:ıarı dikkati celbetmiftlr. 
Fransada Mavnacılar Grevi 

Paria, 23 - Bet yüz.den fazla ıre
rniyi hareketsiz bir halde kalmıya 
nıahküm eden mavnacılar ihtilafının 

halli için mü:z.akerelere devam edil
mektedir. Yanyana dizilen mavna
lardan vücuda getirilen manialar yü-
zünden gemilerin itlemesine imkin 
kalınamııtır. 
c:::=:. -

SON POSTA. 

B&BICI TILGB&rLAR 

Avusturya Meselesi 
Fransız Ve Alman Gazeteleri Ne Fikir 

Ve Mütalialarda Bulunuyorlar 
earis 22 - ~vusturya Baıvekili 

M. ~olfüa ile, ltalya Baıvekili M. 
Musolini arasındaki mülakattan bah• 
aeden Pöti Parizlyen gazetesi diyor ld: 

ingiltere efkin umumiyesi Alman
yanın hattı hareketi karıısında pek 
ziyade asabiyet ıröstermt:ktedir. Lon. 
dra mahafilinde, ltalya hükumetinin 
Londra ve Pariı kabineleri ile sıkı bir 
surette tefriki mesai ederek çalııa
cağı ümit edilmektedir. Bu huıuıta 
en önde olmak Roma kabinesine 
dliımektedir. Çünkü Alman hük6metl 
ona kartı bir takım taahhütlere gir
miıtfr. 

Pöti Pariziyen gazetesi, son 24 
saat zarfında bu mesele hakkında 
endişeleri izale eder mahiyette Pariae 
teminat verilmiı olduğunu ilave et
mektedir. 

Berlin 23 - Korespondan Politik 
gazetesi diyor ki: 

Avusturya ile Macaristan arasında
ki ikbsadi münasebetleri çoğaltmak 
maksadını gözeten ltalyan planı Av· 
rupanın garhindeki devletlerin Avuı
turyaya mali yardımda bulunmağı 
düşündükleri şu sırada daha büyük 
bir ehemmiyet kazanmaktadır. Avuı
turyaya yeniden ödünç para vermekle 
bir yardım yapılmıı olmıyacağını 
söylemek bu memleket hakkında ya
pılan beynelmilel müzakerelerde her 
vakıt ileri sürülen idi mütalealar 
arasına geçmiftir. 

Fransız ve İnriliz gazetelerinin bu 
itte aldıkları vaziyeti birbirini tutmu
yor. Bir taraftan Avusturyaya siyasi 
maksatlar l'iz.liyen mali yardımlar 
mahiyetinde ödünç para vermek ilti
zam olunarak bu devletin istiklilini 
baltalamak dütüncelerine kapılınıyor, 
diter taraftan Avusturyanın istikliline 
halel getirilmemesi lüzumundan iararla 
bahsolunuyor. 

İtalya, milletler cemiyeti nudinde 
- Almanya aleyhinde bir tezahür 
manasına relecek - müıterek bir 
tefebbüste bulunmak niyetinde detil
dir. İtalyanın bu vaziyeti, Anupanın 
- bugünkü l'erginlij'i akla uypa bir 
surette halletmeği arzu etmeıi halinde
ergeç ittirak edeceği realist çerçeve
ıinde yer bulmaktadır. 

Bir Kalpazan Kumpanyası 
Filadelfiya, 23 - Geçen senenin 

baılangıcındanberi faaliyette bulunan 
bir kalpazan kumpanyası, Filadelfiya 
tacirlerini 60.000 dolar dolandırmııtır. 
Bu çetenin 99 kişiyi bulan efradın
dan şimdiye kadar 69 u mahkum 
edilmişlerdir. 

Diınya rekorunu kıran fransız tayyarecileri Jlosl ve Kodos Paris'te ''J.14 
Bourget,, tayyare istaayonunda büyük bir halk kütlesi tarafından kabul edildi 
ler. Resmimiz soldan iıibaren tayyareci Roei, Bleryo, Kodos ve Bosutroy'r 
göstermektedir. 

Gandi Kayıtsız Şai'tsız 
Serbest Bırakıldı 

Puna 23 - Sivil itaatsizlik yüzün
den Gandi ve kanıı tevkif edilmitti. 
Gandi bu tevkifi protesto için gayri 
muayyen bir müddetle oruç tutmıya 
batlamıftı. Bu vaziyet karııaıoda ko
caaaoa bakması için Gandinin karısı-

nın hapis cezası bir müddet için tehir 
edilmittir. Gandinin bu son nihayet
aiı oruç kararı muhitte büyük aksül
ameller uyandırmıtbr. 

Puna 23 - Gandi bilikaydü tart 
serbest barakılmıtbr. ...... _. ... _.~--~~~ 

Alman Martı Her Yerde 
Hylenmlyecek 

Berlln 23- - Gelecek eylülün 
birinden itibaren milli marf1D ve ırk
çılar fırkasına mahıu• martın kahve
lerde ve etlence yerlerinde •Öylenip 
çahnma11 yasak eclllmiftir. Bu itin 
ait oldutu nezaret tarafından çıka
rıaln emirnamede deniyor ki: 

- vatan tilrküleri areliıi güzel 
her yerde vakıtlı vakıtaız çahnıp söy
lenecek olursa onlann kutsi mahiyeti 
tehlikeye düfDlilf olur. 

Milli mart çalındığı zaman ecne
biler de ayata kalkmaya mecbur tu
tulmuılardar. Bununla beraber ecne
biler sat ellerin~ uzatarak ~elim ver
mek mecburiyetınde detildırler. 

Bir YUzgeç Rekor K1rarken 
ÖldU 

Eaaen, 23 - Geçen pazar l'ÜDÜ 

yeni bir dünya mukaYemet rekoru 
kırmıya teıebbüa eden ve bayırın bir 
halde denizden çıkarılan yüzl'eç Ruht 
Lıtxıg kendisine gelmeden hastahane-

de ölmü4tür. Ruht Lıtzıl' seksen sa
ate yakın bir müddet suyun içinde 

kalmıfbr. Maksadı bu müddeti yüz 
saate çıkarmakb. 

Uyku Hastahğı 
Sen Luiz 23 - Salgın bir tekilde 

hüküm •Ürmekte olan uyku hastalığı 
on kişinin ölümüne ııebep olmuıtur. 

Bir taraftan yavaş yavaı kar 
yağıyordu. 

Dünkfll erin Bom anı 
ilk geceyi seyahat yorgunlu

ğunun derin uykus'! içinde pek 
rahat geçirdi. Ecnebilerde adettir. 
Rasgele evlerine misafir davet 
etmezler. Hele ne hısım ne akraba 
Şarkta olduğu gibi kapıyı çalıp 
gece yabsına gelmez. 

Gretta haykırdı: 
- Çabuk Reşit, çabuk, he

men yola çıkacağız. l:ılebi !foı.crn 

6 ur han Cehit =---ımaıııi-- sa--

içinde... Çayırların rengi o kadar ı 
koyu ki taze boyanmış, vernisi 
"1rulmuş bir tablo gibi görünü- ı 
Yor. 

Hava cildi ısırır gibi sert ve 
~ğuk. Fakat buna rağmen halk 
•çeriye yalnız uyumak için giriyor. 
· Mösyö Kolmodin mütema
diyen: 

- Bu sene kar çok yağma
dı. Bekliyoruz. 

Diyip duruyordu. 
Gretta Ahmet Reıide müte

Dıadiyen izahat veriyor. 
Delikanhya Villanın göle ba

kan odalarından birini hazırla
Dıışlardı. 

Yemekten sonra bahçeye çık-
tılar. 

Ahmet Reşit üşüyordu. 
Genç kız: 

- Üşürsün. Fakat hasta ol-
nıazm n. Diye onu te . d' p . mın e ıyor. 
arıs havasının rutub ti' ld v e 1 o ugu-

llu söylüyordu. 

B~hçe çok genişti. 
Bır kötesinde tem. kortu, 

muhtelif idman tesisetı vardı. 
Ahmet Reşit civardaki bütün 

Villaların bu haşin tabiatin ren
gine zıt renklerle yamaçlara ser
pildiklerini görüyordu. 

Koyu, ideta siyaha yakın bir 
yeıil ağaç kümesinin içinde me
seli nar çiçeği renginde bir köşk. 
Bembeyaz bir villi. Açık sarı 
bir çab göze çarpıyordu. Bu te
zatlar içinde manzara n•~ güzeldi. 

Genç kız mlitemadiyen anla
tıyor: 

- Burada çok iyi dinlenecek-
sin Reşit, diyordu. Seninle yann
dan sonra hep gezeceğiz. Fakat 
seni şehre çok indirmiyeceğim. 
Biraz spor yapacağız. 

Yılbaşı tatilleri başlamıştı. 

Ahmet Reşit dağlarının her 
parçası insan elinin ~htima.mmı 
görmüş olan bu vahşı tabıabn 
'koynunda dolaşırken hep memle
keti gözünün önüne geliyor, (Ce
mil Hakkı) nm mektuplarında 
bahsettiği Anadolu köyleril\İ dü
şünerek içioin sıdadığmı hissedi
yordu. 

Fakat evi ve hayatı bir mi
safiri kendi evindeki kadar rahat 
ettirmiye müsait olanlar eğer 
bir dostlannı davet ederlerse 
onun istirahatini her şekilde 
temin etmişler demektir. 

Kibar ailelerin şatolannda, 
villilannda böyle yalnız misafir
ler için hazırlanmıı daireler 
vardır. 

Ahmet Reşit bu vaziyette 
idi. Yatak odası ve banyosu, 
yanında bir de küçük çalışma 
odası yalnız kendisine ayrılmıştı. 

Delikanlı burada kendine 
lazım olan herşeyi buldu. 

Villada her türlü konfor vardı. 
Ertesi gün uyandığı zaman 

pençerelerin karla Örtüldüğünü 
gördü. 

Titredi. 
Fakat dışannm soğuk manza

rasından içeride eser yoktu. 
Giyinip aşağıya indiği vakit 

salonda kimseyi bulamadı. 
Hepisi yine verandaya toplan

mqlard1. 

Genç kız Ski elbiselerini giy
miş, başına kırmızı yün bir kü
lah geçirmişti. 

Ahmet Reşit: 
- Şehre inmeliyim. Takım 

lazım! 

Diye kekeledi. 
Madam Kolmodin zayif fran .. 

sızcasile onu temin etti: 
- Her şeyiniz hazır. Dün 

akşam Gretta telefonla siparişler 
vermişti. Bu sabah geldi. 

Ahmet Reşit misafirperverli
ğin bu derecesinden sıkılmıftı. 

Kızardı. 
Genç kız. onun tabiatını bil

diği için hemen müdahale etti: 
- Reşit biliyorsun ya, Paris

ten çıktıktan sonra bir şeye ka-
rışacak değilsin. Söı verdin! 

Kuvvetli bir kahvaltıdan son-
ra Ski takımlarını alıp villa
dan çıktılar. Herkes yollara dö-
külmüştü. 

Beş alb yaşlarında çocuklar 
bile renk renk yünler içinde 
dağlara doğru tırmanıyorlardt. 

Mösyö Kolmodin demir gibi 
dimdik vücudile bir delikanlı 
gibi yürüyord\L 

Sayfa 5 

Gönül lılerl 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Ankara'da S. B. Beye! 
Sorduğun sualin cevabını ta· 

biat verir. Gönülden gönüle yol 
vardır. Seven ve sevilen insanlar 
birbirlerini bulup anlaşmakta güç
lük çekmezler. Siz beceriksizlik 
gösteriyorsanız, bunu henüz mü
nasip bir fırsatın çıkmamasına 

hamletmek lizımgelir. Elbet bir 
gün beklediğiniz fırsat ayağıruza 
gelir. 

* Ztileyha Hanıma: 
Dul ve çocuk sahibi olmak 

ne sevişmiye, ne de evlenmiye 
mani değildir. Sizi seven adam 
bekarsa, sevgisinde aamimi ise 
onunla evlenmiye çalışınız. Fakat 
çocuk sahibi olduğunuz için ser
best aşk hayatı yaşamak onlan 
bozabilir. Siz biraz da çocukları· 
zın malısınız. Onlar hesabına 
biraz fedakirlık yapmıya mecbu .... 
sunuz. Sevdiğiniz erkekle müna· 
sebetinizi ona göre tanzim ediniz. 

lf 
Sıvaata A. Hamdi Beye: 

Alacağınız kızın ailesine vazi
yeti açıkça izah ediniz. Parayı 
sarfetmek iatemiyoraanız, yarın 
kannız olacak olan kızlannı da 
mahrumiyete dütllrmemek için
dir. Bugün elinizde avucunuzda 
olan birkaç parayı da ıuraya 
buraya urfetmek nihayet kız 
için de feliketi mucip olur. Bu 
manbktan anlamıyan insanlarsa 
mutlaka elinizdeki paramn sar
fında ısrar ederlerse, bu izdivaç~ 
tan vazgeçersiniz. 

-tc 1 
J F aaabada H. Nuri Efendiye: 
On aekiı: lira aylak kazançla 

bir ev idare edilemez.. Evlenmek 
için acele etmeyiniz. 

HANlMTEYZE -----Almanyada Casusluk ' 
Königıberg 23 - Almanyada o

turmakta olan iki ecnebi casusluk 
suçundan •ekizer sene kürek cez.ası
na çarptanlmıtlardır. 

Bir Deniz Kazası 
Bılbao, 23 - Aranl'azu •apurunun 

kazanı Avılcı'in bef mil açığında 

patlamıttır. iki atcıçi ölmüttür. 

Gretta yolu işaret etti: 
- Aşağıya, göle kadar ine

cegız. Sonra karşıda görünen 
dağlara çıkacağıı. Orada çok 
güzel ski yeri var. 

"Sonra babasına döndü. 
- Yeni bir yer yapıldı ıru 

baba?. 
Cevabı yine genç kız Ahmet 

Reşide tercüme etti: 
- Karşıda bir otel görünü

yor. Oradan göle doğru bir yer 
daha yapılmıt· 

Küçük kafile karlar üzerinde 
göle doğru inmiye bqladı. 

Göl kurıuni, gök kurtuni ve 
her taraf bembeyaz. Gözlerinde 
siyah kar g6zlüklerile kız, erkek 
çocuklar kllçük kızaklarla yıldı-
rım gibi tepel~rd~n iniyorlar. 

Ahmet Reşıt ılk defa yaptığı 
bu kar sporunda acemilik etme
mek için çok çalıştı. 

Bütün yıl masa başında id
mansız geçen vücudu okadar 
hamlamıştı ki bu yorucu sporun 
ilk ~ününde iyi terledi. 

Oğleye doğru villaya döndük
leri zaman kemikleri kırılacak 
kadar ağrıyordu. Vücudu turşu 
gibi olmuştu. 

Genç kız da ıyı yorgundu: 
Buna rağmen babası ve annesı 
biç yorgunluktan şikiyet etme
diler. 

( Awkua var) 



Dünya Hddiselerl 

Romanya'da 
Feci Bir Kaza 

Bükreş (Hususi) - Romanya
Egi Bfr Şe- da bir talebe 

k "ld N'lı grupu, geçenlerde 
l e I a- K d vl arpat ag annın 

yet Buldu Bucegi kısmında 
bir gezinti tertip etmişlerdi. 

Gençler yüksek bir tepeye çık
bkları vakit, etrah bir kara sis 
basmış ve bu sırada talebeleriİı 
karşısına kocanıan ve korkunç 
bir ayı çıkmışbr. Korkudan her 
biri bir tarafa kotmıya başlıyan 
talebeden genç bir kız bu esnada 
yolunu şaşırarak karanlık bir 
ormana girmiş. Kurtulmak için 
yol ararken yanıbaşında başka 
bir ayı g<Srmüş. Genç kız ayının 
korkusundan koprken bir uçu
ruma yuvarlanmışbr. On bet 
metre kadar diiftükten sonra 
uçurumun kenanndaki ağaçlardan 
birinin kalın dalına kuşağı takılan 
genç kız on beş saat müddetle 
üç yiiz metre derinliğindeki uçu
rumun kenarında asılı kalmıştır. 

Nihayet o tarafta gezmekte 
olan bir seyyah kafilesi, feryat 
eden .kızcağzın feci vaziyetini 
görüp kurtarmışlardır. 

11-

Bükreş (Hususi) - 931 se
nesinde Romanya Harbiye 

.. R_o_m_a_n_g_a_d_a-· Nezareti, Çekos--
Güriiltülü lovakyadaki "Sko

da., fabrikasına 
Bir Rezalet on dört milyar 

ley harp levazımı ısmarlamıştı. 

Fakat o tarihte bu mesele gayet 
pli tutulmuştu. 

iki aene geçtikten sonra Ro
manya meclisinde bir mebusun 
istizah takriri bu meseleyi ortaya 
atmıştır. Takrir münasebetile 
mesele kurcalanmış ve Romanya 
hliktimetinin Skoda firketine si
pariş için on dört milyar ley ver
diği halde şirketin bir tek silih 
bile teslim etmediği göriilmüştür. 
Mukavele ahkamına muvafık ol
mıyan bu netice üzerine Romanya 
Harbiye Nezaretinin hiç bir te
tebbOs yapmadığı da tesbit edil
miştir. Bunun üzerine mesele 
ukeri mahkemeye intikal etmiş 
ve Skoda şirketinin Romanya 
mümessili Seletzki tevkif edilmiş
tir. Vaktile Son Postanın mevzu· 
bahsettiği bu mesele münase· 
betile matbuat ve efkin umu
miye, askeri mahkemenin karanın 
derin bir alaka ile bekliyor. Mev
kuf Seletzki kendisini müdafaa 
için Romanyanın en meşhur avu
katlanm vekil tayin etmiştir. 

Sabık nazır ve cenerallardan 
mühim bir kısmı, mahkemeye 
phit olarak çağrılmışlardır. 

Romanya askeri mahkemesi 
bu miihim davayı bu hafta içinde 
neticelenditecektir. 

A. Abdurrahman 

* Dalmaçya aalıillerinde Senj 
isminde g&zel bir Yugoe

-8-,-.r-D_e_Iİ,..iz-. lav plajı vardır. 
Geçen hafta bir-

&ra6ı çok kimseler plAj 
da yıkanırlarken sahilden otuz 
kilometre kadar uzaklarda, çok 
güzel bir şehrin kendilerine doğru 
yüzerek yaklaştığını gönn~rdir. 
O civar halkından olanlar, bir 
nevi deniz serabı demek olan bu 
manzaranın, yine Dalmaçya sahil
lerindeki Novi şehri olduğunu 
tanımışlardır. Son zamanda hüküm 
süren fazla sıcakların bu seraba 
aebep olduğu zannolunuyor. Se
rap, beş dakika kadar göze görün
dükten sonra silinip kaybolmuştur • 

• 

Dünyada Olup Bitenler , Kari Mektupları J: 

Hindistana yeni ayak basmış 

bir yabancının nazan dikkat:ni 
celbeden hidiselerden biri de 
her tarafta göze çarpan sığır 
cinsinden hayvanatbr. En bU
yük şehirlerin en mutena 
caddelerinde bile öknz ve 
ineklerin dolaşbklarım gorur
sünüı. Bu hayvanlann yanından 

Hintli ve Onun 
..... 

Mukaddes 
•• 

Oküzü 

Cebren iane 
Toplanır Mı 

Evvelki gün pek yakından 
görüştüğüm Samatyada bir Rum 
ailesi nezdinde oturuyordum.. Bir 
papaz Ef. gelerek aile reisinden 
iane istedi. Aldığı parayı çok az 
görerek münasebetsiz bazı sözler 
IÖyledikten sonra çıkıp gitti. 

Bu nihani adamın cebren ia
ne toplaması doğru mudur? AIA
kadar makamların nazan dikka
tini celbederim. 

Lniga Hadım Odalar sokak N. 44 
Sip.ıt Boyacıyan 

Viranşehir Postası 
Haftada iki defa gelen kaza

mız postasının yeniden bir müte
ahhide ihalesi münakasaya çıka
nlmıfb. Taliplerin münakasa ka
imesinin yüz liradan aşağı indir
mesi dolayısile Diyanbekir Posta 
Bqmüdüriyetince kazamız posta
sının bundan böyle hayvanla 
nakli tesbit edilmiştir. Bu karar 
halkı çok müteessir bırakmıştır. 
Postamızın hayvanla nakledilme
sini Diyanbekir Telgraf Başmti
diriyetinden rica ederiz. 

Virnnşehir 

Hintlinin hagatında mukadd •• ökiiziin nwokii- [ Cavaplar;mız l 
geçen Hintliler hayvanlara yak.. hem odun yerinde kuUanılır. -------=--------
laşır, ellerini üzerlerine sürer, idrarına sürtünen insan fena Nazilliden M. S. ve I{. R. i are eri 
sonra dua eder gibi yüzlerini hastalıklardan kendini korumuş ile mektup gönderen okuyuculamaızn: 
sıvazlarlar. Çünkü Hint elini, bu olur. Hintli, sığır cinsinden hay- Mektubunuz hıfzedilmiştir. Sa-
hayvanları mukaddes telakki eder, vanabn etini yemez, yene en rih adresiniz ve imzanız olmadığı 
herkes bu hayvanlan beslemiye bilyilk günahı işlemiı olur. Buna için neşrine imkan görülememiftir 
mecburdur. Mabetlerin kapıları mukabil gerek Müslilman, gerek efendim. 
onlara açık olduğu kadar evler- lngiliz hergün dana pirzolasam 
de de hususi bir mevkileri var- bliyiik bir lezzetle yer, Hindistan, 
dır. Kurutulan pisliği hem iliç, işte b&yle bir garibeler diyandır. * Nezipte Vehbi Yunus Beye: 

Mektubunuzu, bahsettiğiniz 

Meşhur Bir lngiliz Muharriri Meğer 
Eski Bir Sabıkalı imiş 

mektubu nqreden gazeteye gön
dermeniz daha muvafıktır. Der
cedemediğimiz için biıi muur 
görünüz efendim. 

Genç lngiliz edipleri içinde 
Eftlyn Grabam isminde bilytlk 
f6hret kazanmıt bir muharrir var
dır. Yaşı henüz otuzu geçmemiş
tir. Hem intihap ettiği bibliyog
rafi - terctlmei hal yazıcılığı ... 
vadisinde büyiik bir ıöhret ka
zanmış, hem de bnyük b~ servet 
yapmıştır. Evelyn Graham her 
sene on bin lngiliz lirasından 
aşağı para kazanmıyan bir mu
harrirdir. Yazdığı tercümei haller 
arasında lngiliz veliahtı, prenses 
Mari, bir takım ecnebi kıral ve 
kraliçaların, maruf hakimlerin 
bayatları vardır. Demek oluyorki 
Evelyn Graham mes'ut ve muvaf
fak olmuş bir muharrirdir. Fakat 
günün birinde, en yüksek İngiliz 
sosyetelerine giren, yazıcılık ha
yabnda kuvvetli bir mevki sahibi 
olan bu adamın eski bir sahtekar 
ve hırsız olduğu iddia edilmiştir. 
Bu iddia, maalesef bir hakikatb ve 
Evelyn Graham'ın, Evelyn Lucas 
isminde bir ıabıkah olduğu artık 
tahakkuk ve t:ı,eyyün etmiıtir. 
Esasen muharririn bizzat kendisi 
bile bu hakikati saklamıya lüzum 
görmüyor. 

Evelyn Graham daha doğrusu 
Evelyn Lucas bir kitap yaz .. 
mıştır. Bu kitabın adı "Benn dir. 
Eserin isminden de anlaşılacağı 
üzere sabıkalı muharrir, kitapta 
kendi hayabnı mevzubahs et
mektedir. Bu kitabı bastırmak 

için hangi tibie müracaat etmiş· 
se tel cevabı almışbr. Tabiler, 
kendisine makul ve mantıki hiç· 
birşey aCiylemiye lüzum görmeden: 

- Basamayız! Demektedirler. 

Evelgn uru.~am 

Bir lngiliz gazetecisi, dünya
mn en hür memleketlerinden bi
ri olan lngilterede, eserini bas-
brmıya muvaffak olamayan mu
harriri bulmuş, kitap hakkında 
izahat almıştır. Evelyn Lucas 
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1- tt.Bnın tek sütun t satırı gazetenin 
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' 
istenen izahatı memnuniyetle ver
miş ve kitabının ima bir hulisa-
11nı yapmıştır. Muharrir, kendi-
sinin eski bir sabıkah olduğunu 
inkir etmemektedir. Vaktile Jobn 
Bali isimli mgiliz gazetesini çıka
ran ve sonralan iti 11&htekirlığa 
d6ken... bir arkadaşla beraber 
hapiste yattığım, ötedenberi 
hayatını dolandıncılıkla geçir-
diğini ve sonra bir gün, be-

• raber iş yapbğı eski bir cürüm 
arkadaşının hayabnı yazma
yı merak edip yazdığına ve 
çok muvaffak olduğunu söyledik
ten sonra eliyor ki: 

" - Eserim okadar çok satıl
dı ki bu muvaffakiyet yolu üze
rinde yürümemek cidden buda
labk olurdu. Kitap yazmıya ka
rar verdim. bk yazdığım kitabın 
gördüğü rağbet, kalemimi hangi 
vadide yürütmem lizun geldiğini 
bana öğretmİfti Muhtelif yükaek 
zevata müracaat ederek hayat
larını yazmak iateclijimi bildir
dim. Her defumda muvafık ce
vaplar alcbm. Bu IUl'etle saraylara 
kadar girdim. Yüksek sosyete
lerde dolaştım ve sonra birgilıı, 
bilinmez nasıl oldu? eski hiiviye
timi meydana çıkardılar. Ben, 
geçmişe ait vukuab inkir etmi
yorum. Fakat Bugtın hiç bir cür-
mün töhmeti albnda da deği
lim. Serbestim, eski hayabma 
avdet mevzubahs değildir. Bilakis, 
muvaffak olduğum yeni hayatta 
yürüyeceğim ve manasız bir 
dedikodu yilzünden, yiizüme ka-
panan kapılan zorlayacağım. 
Geçmiş zamana ait muvaffaki
yetlerimi clüşünüraeniz, bu zorla
ma ifinde de muvaffak olacağımı 
fimdiden testim edeniniz.,, 

lf. 
Edirne mnallimlerinden Salim Deye: 
Maarif V ekAleti tarafından 

Edime hususi maha1ebuine ya
plma• tekarrlr eden 12 bin 
liralık yardım havalesi yakında 
g&nderilecektir efendim. 

. Malatya'da 
Bir Abdesthane Yüzünden 

Üç Kişi Yaralandı 
Malatya, (Hususi) - Çarşıda 

üç kişinin ya!"alanması ile netice
lenen bir kavga olmuştur. 

Çarşı ortaS1nda Bayrambaba 
oğlu ağanın bir bam vardır. Bu 
hanın apteshaneleri pek pistir. 
Ve sokak· üzerinde olduğu için 
tiaaffün etmektedir, bütün ma
halle halkı ağaya bu apteshane
leri ya temiz tutmasım veyahut 
kaldırmasını söylemişlerdir. KaT
ga bu yüzden çıkmış, Ağa aptes
hanelere kimsenin karışamıyaca
ğım söyliyerek mahalle halkına 
manen tecaviizatta bulunmuflUI'. 
Bu tecavüz üzerine bafhyan kav
pda mahalleliden Hwr tabanca
sma sanlmıJ, Ağayı ve kavgaya 
iştirak etmiş olan 8fÇ1 Hakla ile 
tntün inhisar amelesinden Meh
medi yaralamıfbr. Yaralılar has
tahaneye kaldınlmıflarc:hr. Hızır 
yakalanmıştır· 

Akhisar' da 
Bir Adam Kadın Yüzünden 

Arkadaşını Yaraladı 
Akhisar (Hususi) - Demirci

ler çarşısında Efendinin Arif 
isminde bir adam, arabacı Hüse
yini dükkanın önünde yaralamış
tır. Hadisenin sebebi, iki adamın 
da ayni kadını sevmeleridir. 

Arif evveli tabancasını çıka
rarak bir el ateş etmiş; kurşunun 
isabet etmediğini görünce belin
den bıçağını çıkararak Hüseyinin 
arkasından saplamıştır. 

Carih firar etmiftir · 
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Ada Gençler Birliği Koca- Ankara 

ı• Ş . Qld Futbolcülerinin 
e ı ampıyonu u Hazırlığı 

$ampigon/ap lca.ı•n•11 Adapazor Gençl•r 6irlili takımı 
Kocaeli vilayet mmtaka tam- vaffak olmutlırdır. İ~inci hafta 

piyonluk maçlan bu cuma yine ise lzmit lttibatspor kulübü an-
İzmitte yapllmıştır. Kasabamız cak bir gol yapmışlardır. Neti-
Gençlerbirliği takımile lzmit İt- cede (1-2)Ada Gençlerbirliği galip· 

ti'ha'--po k ıu·· b- d gelerek 933 senesi mm taka şam-
UI r u u arasın a ce- . d . pıyonu olmuşlar ır. A 

reyan eden eden şampıyonluk Maçı İstanbuldan gelen Adil 
maçına pek ço ehemmiyet veril- Giray B. idare etmiştir. Bunun 
miş~ir. Birinci haftayimde 12in~i için kasabamız gençleri Adil Giray 
dakıkada geçler penaltıdan bır beyi hakemliğini çok dürüst yap· 
gol yapmışlar ve yirminci daki- tığından dolayı alenen tebrik 
kada ikinci golü yapmıya mu- ediyorlar. 

Ada pazar 
Spor 
Kongresi 

Adapazarı ( Hususi ) - Dün 
İzmitte Mıntaka senelik kongresi 
toplanmış ve hayli münakaşalardan 
sonra intihaba geçildiği ve reis
lerin intihabı kat'ileştiği sırada 

intihabı kaybettiklerini hisseden 
sabık heyet bazı murahhasları 

rey vermekten istinkaf ettirerek 
kongrenin tekrar haftaya toplan
ması emri vakiini ihdas etmiş

lerdir. Keyfiyet Ankaraya umumi 
merkeze protesto edilmiştir. 

* 
Yeşil Yuva ile Sabanca da 

maç yapan Y eşilhilftl takımı 2-0 
maçı kazanmış ve her iki galip 
dün gece memleket bandosa ve 
binden fazla spor mL:ıihbi tara-

.. fından karşılanmışbr. 

Spor 
Ha·berleri 

Uşak - T. 1. C. t. Uşak 
merkeL mmtakasında müseccel 
bulunan Afyon spor kulübü mın
takamızdan çekilerek Afyonda 
ayn bir mıntak.a teşekkül etmiş
lerdir. Bu kararları T. İ. C. İ. 
Umumi merkezi tarafından da 
tasdik edilmiştir. 

1f.. Uşak - Uşak Gençler 
birliğinin bugün cereyan eden 

Gönen 
Sporcuları 
Bandlrmada 

Bandırma (Hususi) - Dosta
ne bir maç yapmak üzere Ban
dırmaya gelen Gönen İdman 
yurdu takımı ile Bandırma birlik 
spor takımı arasında Cuma günü 
hakem Hayati Beyin idaresinde 
yapılan maç ilk dakikalarda sa
mimi ve muntazam bir surette 
devam etmekte idi. Sekizinci da
kikada Birlik sporlular güzel bir 
pasla, alkışlar arasında birinci 
sayıyı kaydetmiye muvaffak oldu
lar. 

Nihayet on beşinci daki!cada 
hakemin Birlik spora penalb 
cezası vermesi üzerine Birlik spo
run bir kısım oyuccuları bu ce
zaya itiraz ederek penaltıyı ka
bul etmediler. Diğer bir kısmı 
ise arkadaşlarının hakeme karşı 

yaptıkları itirazı usulsüz bulduk
larından oyundan çekildiler. 

Birlik sporun bu haksız hare
ketinden müteessir olan misafir 
takım otomobillerine binerek sa
hayı ter kettiler. 

heyeti umumiye içtimalannda 
yeni idare heyetini seçmişlerdir. 

Reisliğe Haşim U. Katipliğe 
Fehmi ve idare heyeti azalığına 

da Hak~·U, Ahmet ~ İsmail Bey
ler seçilmişlerdir. 

Keşen lı!n arı }'r . rı/11 iltı !/tı/'t•i• mcıçı ( 4-1) kazanan 1·rakyanın kuuuetli 
io.İ<u.ılarwdan Erzr!nesporlulorua Keş an ~ahu .. uıda alınmış resimleri 

Ankara, (Hususi) - Şehrimiz
deki Karadeniz havuzunda yüz
me müsabakaları yapılmadığından 
bu hafta cansız geçmiştir. Yalnız 
mıntakamız kulüplerinden bazıları 
yaklaşmakta olan son bahar lik 
maçlarına hazırlanmak üzere ker.
di aralarında ekzersizler yapmak• 
tadırlaı-.. Hatta bu münasebetle 
önümüzdeki cuma günü gençler 
birliğinin; Çankaya spor kulübti 
ile bir kupa maçı yapacağı söy
lenilmektedir. Bu seneki lik maç
larına yeni bir teşekkül olan itti
fak sporun da girmesi mev:ıubaba 
olmaktadır. 

Geçen yıl kuvvetleri nisbetinde 
derece alamıyan kulüplerimiz ça
lı.şmalarına ehemmiyet vermekte
dirler. Bu meyanda Ankara gücü 
en ileride görünmektedir. Fakat 
Ankara muhtelitine birçok oyuncu 
veren bu kulübün kalecisi Muhar
rem Bey Urfaya vazife ile gide
ceğinden takımında, geçen seneki 
gibi, yerini başka bir arkadaşına 
emanet edecektir. Kendisile görüş
tüm söylediklerini yazıyorum; Milli 
takıma namzet olan bu kıymetli 
kaleci diyor ki : 

- Maalesef geçen sene mın· 
takanın vermiş olduğu haksız altı 

aylık bir ceza yüzünden takımım
da oynayamadım. Hatta bu yüz-

den Rusyaya yapılan seyahate 
de iştirak edemedim. Burada ku-

lübümün mağlubiyetlerine ş3.hit 
oldum. Ne çareki bu sefer cezam 

hitam bulduğu halde vuife icabı 
Urlaya gideceğimden kulübümden 

o 
''" 

• 
Kaleci Muharrem B. 

ve sevgili mıntakamdan ayrılmak 
mecburiyetindeyim. 

- Orada hangi kulüplerden 
birine intisap edeceksiniz ? .. 

- Federe edilmiş kulüplere 
girmiyecegım. Gayriresmi takim
larda antrenmanlarıma devam 
maksadile yer alacağım ki ileride 
kulUbümün herhangi bir daveti 
vukuunda serbestçe gelebileyim. 

N. K. 

Boluda Spor 
Bolu (Hususi) - Dün Kara

gözler çayınnda Halkevi ile Alay 
spor takımları arasında bir futbol 
maçı yapılmıştır. Birinci haftaymde 
sıfıra sıfır beraber kahnmış, ikinci 
haftaymde ı;ıfıra karşı birle Alay 
spor takımı kazanmı~tır. Maç 
epeyce heyecanh olmuş kesif bir 
kalabalık tarafmdao seyredilmiş
tir. - \. ıılwp 

Ajustos 24 

Çanali:kale - Balıkesir 
Halkevleri Maçı 

Bahkeair Halkevinin Çanakkale seyahati münuebetile her iki 
vilayetin Halkevi takımlan karplqmışlarcbr. 

Babkesir Halkevi t•k•mı neticede 1 - 5 ealip gelmiftir. 
... Ç>yun .sa~i!ll! olmuştur .. Balıkesir Halke~nin 2 goliirıti Seref, 
ıkıaım Sadı, bınnı de Hiiaeyın atmıştır. Reıımde Halkevi futbol 
takımı göriilmektedir. 

Andifili Sporcuları Fethigede 

Fethiye ve Andifiii g11nç/eri maçtan evvel 
Andifli (Hususi) - Kazamız- ................................ ·-·······-· .............. ... 

daki Gençler birliği kulübünün Bursalı/ar 
futbolcu lan ilk defa olarak, F et-
hiyede Ege Gençler birliği ile /zmife 
ka.rşılaşmak ürere 18 kişilik bir 
kafile halinde Fethiyeye hareket Gelmiyor 
etmişlerdir. 

Kararlaşbrılan birinci maça İzmit, ( Hususi ) Bur(" a 
saat beş buçukta hakem Fethi sanatkarar · Futbol takımının 
beyin idaresinde başlandı. Saha 30 Ağusos zafer bayramın-
800-1000 kişilik bir halk kütlesi da şehrimize gelerek İdm<ın 
tarafından çevrilmişti. yurdu ile bir maç yapacağı ya-

Oyuna başlandı. İlk akını Fet- zılmıştı. Bursa takımı şimdilık 
hiyeliler yaptı. Top avuta kaçtı. gelmiyeceğini ileride ilk fırsatta 
oyun Fethiyelilerin hakimiyeti al- lzmit sporculariyle temas ede-
tmda devam etmekteydi. 17 inci ceklerin~ bildirmişlerdir. Söylen-
dakikaya doğru, Fethiye sağ açı- diğine göre zafer bayramı güni.i 

' ğma havale edilen top, kalemiz 200 sporcu ile lzmitte büyük te-
ağlarına takllmıştı. Fakat Fet- . zahurat yapılacaktır. 
biye sağ açığı topu ofsayt Edirnede Spor 
va.ziyetinde iken alınış ve golü de Edirne, (Hususi) - Cuma gü-
bu suretle yapmış olduğundan bu 

nü şehir stadında şehrimiz jan-
gol sayılmamıştır. darma mektebinin A ve B futbol 

Buna mukabil gençlerimiz de takımlarile Edirnespor Birliği ara-
var kuvvetile çalışmıya başladılar. 
Artık haftayım bitmek üzere idi. smda 2 maç yapılmıttır. B. ta-

kımlara maçında 1-1 beraber ka-
Sol açığımız Yaşardan gelen bir lmmıştır. Bu oyun A takımları 
pası Merkez muhacim Selahaddin maçından heyecanlı olmuş, zevkle 
Bey iyi kullandı ve gol yaptı. seyredilmiştir. Spor Birliğinin go-

Birinci haftayım, kulübümüz lünü oyunun sonlarına doğru kü-
gençleri 1-0 galip vaziyette iken çük Nizarnettinden eşape bir pas 
bitti. alan Necati hafif bir burun dar-

İkinci haftayimde Fethiye besile yapmıştır. Bu iki oyuncu 
oyuncuları da çalıştılar: Kalemizi o giin herkesten çok takdir edil-
tehdide başladılar. Nıhayet 35 mişlerdir. 
inci dakikada bir gol yaptılar. A takımları maçı da hcyecan-
Vaziyet 1 - 1 beraberlikle devam lı olmuş, fakat jandarma mekte-
ederken oyun bitti. binin :~ı galip vaziyetinde, bir 

Ak~am, gençler bir müsamere hadise yüzünden oyun yarıda 
verdiler ve muvaffak oldular. kalmıştır. 
İkinci maç bazı sebeplerden 
dolayı yapılamamışbr. 

Kafilemiz 7 ağustos gecesi 
sporcular ve halk tarafından pek 
aamimi bir surette teşyi edildi. 

ı\l. n. 

Şehrimizde bir de Avcılar 
kulübü tesis edilmiştir. Bu kuliip 
çok rağbet görmüş, azaları yüz
lere baliğ olmuştur. Kulüp Halk
evi himayesindedir. - B. 
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- Şey Hanımefendi sizmiıiniz?., 
- Benim efendim, ben de g8rür 

rörmez tanımışbm; Siz 9ey Bey de
tilmisiniz? .. . 

-r-· ,.;;;b··~·~i.;~ . . .~ .... -~ ........... 
-ı -·. . . ".... _... t 

yeni zengin bir tablo ala
cakb. Meşhur ressamlardan biri
nin tablosunu istiyordu. Antikacı 
aradı, buldu. 

- Tam, dedi, beş yüz sene
lik bir tablodur, en meşhur ltal
yan ressamlarından biri yapmıştır .• 
Size altı bin liraya- veririm .. 

Yeni zengin tabloyu evirdi 
çevirdi, baktı: 

- Parasının ehemmiyeti yok 
amma, çok eski sakın arkasında 
tahtakurusu yuvası bulunmasın .. 
yatak odama asacağım da~ .. 

Ağır yemek 
Lokantada karşılıklı oturmuş

lardı. 

- Sen ne yiyeceksin? 
- Ben bir dana yemek 

İstiyorum .. 
Ben yemem, ağırdır .. 

- Canım dananın da neresi 
v ' agır ... 

-Daha ağır bir şey varmı da?. 
Var ya .. fil!. 

Bilmem 
Dostum bir otomobil almıştı •• 
- Nasıl, otomobilin sağlam 

mı? Diye sordum 
- Bilmem dedi, henüz bir 

yere çarpmadım ki anlıyayım ... 

Ödemiyecek miydi 
Kadın kocasına darıldı: 

- Bugün maaş aldın, cebin
de yine beş para yok. Kim bilir, 
bütün param ne lüzumsuz yerlere 
aarfetmişsindir. 

- Vallahi karıcığım, hepsini 
ıenin terzi borcuna verdim. 

- Ben demedim mi işte lil
zumsuz yere sarfetmişsin. 

- Kelebek avlamağa çığacağımııa 
erkek avlamağa çıkaa~ dık, •imdiye 
kadar kaç tane yakalanntbk!.. 

Düşündüm 

lliiküm<lar has
talanmıştı. En meş
hur doktor geldi; 
muayene etti: 

- Ameliyat la
:ımı.. 

Ba~ku lrnrlulıış 

çnesi yok1u. lıii· 
kiimrJur ı:·ır nAç<ır 
amrliyt:thl razı oldu. 
Doktor llmt>liyg,tı 
mu \•aff akiyelle ba
şardı. 

Bir kaç gün 
g~çti. BaşmabP:vo
ci dok t.orun ev.ine 
gitti: 

- Efendimiz ~o
nıyorlar, hizmeti
nize mııkııbil bir 
ni~an mı i~tersiniz, 
yoksa bin lira mıL 

1 >ok tor <1il~iin
meye daldı: 

- Yarın cevap 
versem olmAz mı?. 

- Hey hay!.. 
Ertesi glin ma

beynci tekrar geldi. 
- 1 lii~iinüp ka

ral' vr>r<liniz mi?. 
- Dü şün diim 

karar ver :lim. 1 T e 
nişan i.cıteriın ne de 
bin lira!.. 

. . . . . . ! .. 
- iki bin lira 

iFtcrim. 

r 

' 

- Saatlerdir peşinizden sizi kovalıyorum .. 
- Beyhude yorulmuşsunuz? Ben kaçmıyordum ki 

Mendil 
Kadın ağlıyor

du, ıordular: 

- Nen var da 
ağlıyorsun~,. 

- Kocam beni 
döğdü .. 

Kocaııını buldu
lar ... 

- Kannı niye 
döğdün? 

Dediler.. adam
cağız şaşırdı .. 

- Döğmedim .. 
- Döğmeaen 

bu kadın döğdü 
der mi? .. 

~ Döğmedim. 
yalnız §öyle D}en
dilimle yüzüne vur· 
dum .. 

Kadına döndü
ler .. 

- Sen de fazla 
ileri gidi yor sun, 
mendille vurulunca 
insanın ağlayacak 

kadar cam acımaz •. 
Kadın yine ağlı

yordu: 

- Onun mendil 
dediğini siz biliyor 
musunuz.. Herke
sin mendili gilıi 
mendil kullıııımıız, 
maz burnunu ehle 
siler 1.. 

Hele Şu Yaz Geçmeden 
-------

Ne olıır heni dinle, 
Bele :;11 yaz geçmeden .. 
Ayrılmal'lak senini•!; 
Hele şu yaz geçmeden .. 

Gezsek Kalomış, Moda, 
Heybeli, Büyi.ikada; 
D..=ıima sen kolumda, 
Uele şu yaz geçmedt>n .. 

BBkaalar herkes bize, 
.Uayılaıı. keyfimize, 
Giriversek denize; 
Hele şu yaz geçmf'den •. 

Kim karışir kim ne der' 
Birleşince gönüller .. 
Yaşayalım beraber. 
Hele şu yaz geçmeden .. 

L 

- Söyle bakalım oğlum, Fatih 

gemilerini niçin Dolmabahçeden Ha• 

liçe kızaklarla indirtti? •• 

- Köprü açık değildi de ondan 
efendim!.. 

Aşık Oldum 

Na111l güzelleri ben, 
~eviyorıım biJı.ıeniz .. 
r~aılarsını:t. giilm~·kten; 

Kederli dci!ılseııiz .. 

Beni sarını) or beyaz .. 
l 11ırılwııyınıı hıma · 
Esmerden bıktım bu yaz, 
<Hineşte yana yuun !.. 

1 )tin baktım bir e~ naya .. 
C1ördüm bir ala ımrnt; 
ı\şık oldum olur ya 
1\ P.ndi kP.ndimc fok at.. 

Fuat Edip 

1 

1 1 At sineği 

ne idi? .• 
- At sineği.. 
- At sineği de nedir .. 
- Atlara, eşeklere konan bir 

sinek! .. 
- Ben eşek değilim!.. 
- Olabilirt fakat sinekleri de 

aldatamazsın ya! .. 

- Yazısı da okunmazki? Acaba 
hava fena oluna gelmem mi demiş, 

Mizahçı 

- Bu ne dalgınlık yahu beni 
tanımadın mı? .• 

- Şey, affedersiniz, birdenbire 
tanıyamadımf 

- Ah aff edeniniı benzetmitim! .• 

Var Mı Hiç 

Okıtclf\r ı.;üzel vardır; 
Benı e kaç gorıi.il varı>e .. 
CrjuiitlC'r bil ki ~ardır; 
ı\~ ni telılt>n çııJ11raa .. 

T\iıni ~ıcr, yandım lwyaz: 
iltifat et bir kere. 
Kimi de dayanamaz ; 
l ıJveli lıir esm~u~ .. 

Piı;iinme derin, uerin. 
Birdir tavuk ve })İliç .. 
Uıı işte erenlerin, 
)';ıı;,'1 ı;:olu var mı hiç !.. 

Fuat Eaı·p 
yoksa gelirim mi demitll • __ , ____________ _, 

- Guya Necminin parasını yi-
yormu,um, benim gibi nezaketle 
para isteyip alan kadın acaba öm
ründe fÖrdümü? •• 

1 -• •ı • ••• • • • • e;ı.,ı ' r , • .,., ı ı • ı ı ı ı ... __ , .,.. 

Hangi Yaşta 1 
.. ,.~. . ..... ·- ·~·- ........... ·:·-

• • 
Çocuk babasına şikayet etti: 
- Bu nasıl iş baba, arkadaş

larımla hırsız polis oynamak iste
rim bırakmazlar. Elektrik lamba
larına taş atıp kırmak isterim 
hlrakınazlar, bahçedeki çiçekleri 
yolmak isterim bırakmazlar, per
delere asılıp tırmanmak isterim 
bırakmazlar, annemin şapkasın· 
daki kirazları toplayıp reçel yap
mak isterim bırakmazlar, hangi 
yaşıma geldiğim zaman bütün bu 
istediklerimi yapacağım .. 

- Hiç kimse, bütün bunları.. 
yapacak yaşa kadar yaşıyamamış· 
br oğlum!.. 

Boşuna 
Tiyatroda, doksan yaşındaki 

müellifin eseri oynanıyordu. Bir 
gazeteci koşa koşa müellifın 'bu
lunduğu locaya girdi : 

- Aman üstat.. Sizinle gö
rüşebilmek için bütün gayretimi 
sarfedip koştum geldim. 

İhtiyar müellif gülümsedi : 
- Boşuna acele etmişsin 

evlat, henüz yaşamaktan bı.l· 

madım. 

Berberde 
Berber :yeni gelen müşteriye 

söyledi: 
- Sizi bir defa daha traı 

etmiştim değil mi? 
- Hayır, yüzümdeki çizikler 

bir otomobil kazasında oldu. 

Görm•yeli 
iki eski dost karşılaştılar: 
- Ne tesadüf yahu ben sizi 

görmiyeli tam alb ay olmuştu. 
- Ya ben seni görmiyeli se

kiz ay olmuştu ya!.. 

- Yanmaktan korktuğunuz ıçnı 
mi yüzünüzü göstermiyorsunuz? .. 

- Hayır yakmaktan korktutum 
için! .• 
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Çocuğunuzun 

Muhafazanın 
ıhhatini 

Sıhhatin en büyük düşmanı 
tozdur. Kalın balılar aık mobile
lerle süslü odalarda oturanlar 
birçok hastalıklara maruzdurlar. 
Halılar toz tutar, tozun içinde 
muhtelif mikroplar vardır. Eğer 
bu tozlar bir mikroskopa tutu
lursa, nasıl zehirli mikroplar 
olduğu görülür. Bu sebeple ço
cukları halılar ve sık mobileli 
odalarda tutmayınız. 

Çocugun oturduğu ve yatbğı 
oda da pencereler açık olmalı, 
çocuk daima temiz hava teneffüs 
etmelidir. Temiz yiyecek, temiz 
au da mühimdir. Fakat bir insan 
dört beş giin yimeden, ve içme
den yaşıyabilir. Fakat havadan 
mahrum olursa bq dakikadan 
fazla yaşı y amaz. 

Ev o kadar temiz olmalıdır 
ki, toz bir saniye bile içerde 
bannamamalıdır. Evdeki tozlar 
sık sık nemli bir bezle alınmalı-
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1 - Renkli veya siyah kadi
feden hotoz biçimi şapka. 

2 - Mavi fötrden şapka. 
Ortas ndaki deliklerden siyah 
otriç ge mi.ştir. 

3 - P1i'li fötrden şapka. 
Yanına maymun tüyünden püskül 
takılmı.....:r. 

4 _: Siyah kadife ile siyah 
tiil kctr • .,urdarak y.1pıhnış ppka. 
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dır. Kuru bezle toz alınmaz. Ha
lılar sık sık silkilmeli. Perdeler 
yıkanacak cinsten yapılmalı, her 
hafta yıkanma!ıdır. 

Soğuk algınlığından ve hasta
hktan sakınmak için daiına temiz 
bir muhitte yaşamalıdır. Temiz
liğe sarfedilen para, sıhhati, 
dolayısile hayab kazanmak ıçın 
ıarf edilmiş demektir. 

Pat'ıcan l ö11eği 
Patlıcanları ortasmdan ikiye 

ayırınız. Bunları sıcak suda haş
layınız. A} rıca bir patlıcam pi
şirdikten sonra ilıeriııden kttbuk-
larını soyunuz. Havanda veya 
dibekte pişmiş patlıcanı dö-
vünüz. Haşlanmış patlıcanlanların 
ortasındaki parçaian da çıkarıp 
bu dövülmüş patlıcana karışlın
nız. Bade11u bunun içerisine iki 
kaşık un az miktar maydanoz, 
beş yumurta ko) up eziniz. Bade· 
hu haşlanmış pat!\can kabuklarını 
yağlanmış tepsiye diziniz. Bu 
mahlütu kaşıkla her patlıcanın 
içerisine doldurunuz. Üzerine yağ 
hil4ladıktan sonra fırında pişiriniz. 

ı 

Kroşe Per
peler Tekrar 
Moda Oldu 

Bu perdeleri işlemek için C. 
B. Coton Perle No. 5 kullanmak 
lizım. Her motifi ayn ayn işle
mek lazımdır. Kuşlan işlerken 
gözünden başlamalı, bu hizada 
zinciri döndürerek kuşun başım 
meydana getirmelidir. KanatJannı 
yapmak için, başı bitirdikten 
sonra vücude geçmelidir. Kuşun 
vücudü bittikten sonra bir zin
cirle dallara ve yapraklare geçi
nız. En nihayet motifin etrafın
daki zinciri yapınl7.. 

)Ev Kadlnı 

iN eler 

'

Bilmeli? 
Mutbakla 

I Tasarruf 
{ Eski çorapları mutfakta ten-

cereleri parlatmak için kullanınız. 
Eski yün elb:se kumaşlarını, tahr 
ta ve boyalı eşyayı silmekte kul
lanmız. Birikmiş küçük sabun 
parçalarım, rendeliyerek bulaşık
ta kullanınız. Paket kağıtlarını 
aynaları parlatmakta kullanınız.. 

lf 

Kibrit Kullanmada 
Tasarruf 

Gazete kağıtlarım uzun uzun 
kesiniz. Ocakları yakmak için 
bu kağıtları kullanınız. 

Sıcak su 
Şişeleri 

* 
Yatağa konan sıcak su şişe

lerini çıkanr çıkarmaz boşaltma
lıdır. Şişeleri başaşağı çevirerek 
içindeki havayı çıkarmalıdır. Şi
şeie;i hiçbir zaman tepesine ka
dar doldurmamalıdır. 

* 
En/ l oıUtzt.ıga gakalaıunamalc 
Jç1n ne gymalı? 

Enfloenzadan kurtulmak için 
kendinizi sıcak tutunuz. Gayet 
az yeyiaiz. Çok yorulmaktan çe
kininiz. Mümkün olduğu kadar 
temiz bava alınız. .. 
Bozulmuş reçd/erl 
/\usıl kurtarmalı 

Bozulmuş reçelleri kurtarmak 
için tekrar kayna tınız. T emia ve 
havası çıkmış kavanoza boşaltı
nız, kapağım sıkı kapadıktan 
sonra serin bir yerdo muhafaza 
ediniz. 

Sonbahc r lVıodası 
1 - Beyaz krep 

birmandan so
kak elbisesi. El
bisenin yakası, 
kemerleri, kıra
vab gümüşi kre
ptendir. Şapka 
beyaz hasırdan, 
kurdelesi gftmü
şi dendir. 

4 - Siyah 
krepten çay el
bisesi. Kumaş 
kesilmeden bi
ç.ilmiştir. Kumaı 
belinden büznl
müştür. Göğsün
deki kurdele be
yazdır. Şapka 

aiyalı krepsaten
dir, gemici biçi· 
mi ppkadır. 
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2 - Kahve 

ren üzerine 
beyaz çiçeklerle 
emprime son el· 
bise. Yakan ve 
kol kapaklan 
beyaz organtin· 
d .!ndir. Kemeri 
beyazla kabvo 
rengi karışık 
kurdeledendir. 

3 - Koyu 
kahve rengi 
yünden elbise. 

Yak.asa ve kol
lan kahve rengi 
kreptendir. Şap
ka kaine rengi 
ytındendir. Bere 
biçimindedir. 
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5 - Koyu 
kahve rengi fİ
fondan elbise. 
Yakanın kena• 
nndaki firi:r:eler 
beyaz organtin
dendir. Şapka 
kahverengi krep
tendir. Üzerin
de kahve rengi 
bir tO.yü varclır. 

Ceketi de şifon
dandır. 

Bugün Ne Yemek Y apsaml 
Hıyar Turıusu -

Hiyar turşusunu tam olarak 
yapmak adettir. Fakat bu şekilde 
de gayet leziz olur. Dart beı 1• 

hıyarı dilim dilim ke!iniz, bir 
kaba yayıp üzerine bol tuz eki
niz. Yirmi dört saat böylece ter
kediniz. Badehu suyunu sürlip 
hıyarlan bir kavanoza doldurunuz. 
içerisine, bir awç hardal dökü· 
nilz, üzerini sıkı kapayıp, serin 
bir yerde muhafaza ediniz. Yene• 
ceği zaman tuzunu çıkarmak için 
soğuk suya koyunuz. \ 

Hıyar Sandoviçi 
Ekmekleri ince ince kesiniz. 

Üzerine yağ sUrdükten sonra 
dört köşeli haneler halinde kesi· 
niz. Hıyar dilimlerini de gayet 
ince kesiniz. Bu dilimleri ekmek-
lerin üzerine koyunuz. Üzerine 
biraz tuz ve sirke döktükten son-
ra öteki ekmeği üzeriııe kapayı· 
nız. Hıyar sandoviçi limonatat 
çay, vesair her soğuk içki ile 
kullamhr. 

Bu mene elbiselerde iepanyol teaJrl ur
dır, Bu elbhıe Normanın eir•h tlfonda• 
rece elb:aeeldir. EfblH dcuda J&PlfllUf 
bir tckllcl.41r, e·.ı.teld ..ıaa.,. be ntle• 
llil 2'dermeıktecik. Kollarıa Gacr acl• de 
tlleaclaa ince •u'- nrdır. G8tella... ilk 

............... an1 .... 
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Her Sabah Yirmi Dakika 

Horeeo O Süllivan vücudunun güzelliğini, bilhassa bacaklarının tenaaübtinG apor yapmasına 
t.erçiudur. H~r aabab yataktan tam sekizde kalkar ve hemen jimnastik salonuna koşarak yirmi dakika 
lll&reo sabah ıdmanım yapar. En çok sevdiği spor. tenis, biaiklet ve yüzmedir. 

Zavallı Oyuncu Kızlar! 
----------------

t 

Dünga Sinema Haberleri 

Milyoner Komik F atti 
Zaruret içinde Öldü 

T om Miks Sinemadan Çekilmiye, A 
Cambazı Olmıya Karar Verdi 

Vaktile büyük bir ıöhret ka- J 
nnmış olan komik yıldızlardan 
Fatti Arbukl bir müddet evvel 
holivutta hastalanmış, tedavisi 
ıçın çok ujraşılmq, fakat bir 
türlü iyi edilememiı ve birkaç 
glln evvel 61miiştür. 

F atti Arbuld filim çevirdiği 
zamanlarda günde 1000 dolar ka
zamrdı. Hatta bazan haftada 15 
bin dolar aldığı zamanlar da ol
muştu. Fakat şayanı hayrettir ki 
öldükten sonra ancak 2000 do
lardan başka beş parası çıkma
mışbr. Halbuki yapılan bir hesa
ba göre F atti Arbukl çevirdiği 
filimlcrden sekiz milyon liraya 
yakın para kazanmıştır. Bu bü
yük serveti ne yapmışbr? işte 
buna kimse cevap veremiyor. 
F attiye çok mütevazi bir cenaze 
merasimi yapılmışbr. 

'f Amerika sinema mecmuala
nnda okuduğumuza g&re erkek 
yıldızlar araaında ıiivariliğile bü
yük bir töhret kazanmış olan 
Tom Milm nihayet sinema haya
tından büsbütün aynlmıya karar 
nnniftir. Tom Mib ata binmek 
........._ cambulardan daha 
fazla ... haret a&termektedir. 

caktır. Meşhur artistin bu kar 
nndan haberdar olan camb 
kumpanyalan Tom Mikai anga 
etmek için biribirile rekabe 
giriımiye başlamıtlar ve ol 
paralar teklif etmişlerdir. Fa 
sabık yıldız, Amerikadaki ku 
panyalann yapbklan bu teklif 
rin hepsini reddetmiştir. Çün 
artık Amerikada kalmak istem 
mektedir. Bunun içindir ki To 
Miks Rusyaya gidecek ve Mo 
kovadaki büyük sirkte çalış 
caktır. Moskova sirkı dün an 
en büyük cambazhaneı;idir. 

lf. Birçok tarihi filimler ç 
virmiş olan ve bir zamanlar ç 
alkışlanan güzel yıldız L ly 
Giş sesli filim çıktıktan sonr 
sinemadan aynlmıya mecbur k 
mış ve Nevyorkta bir tiyat 
kumpanyasına girmişti. Fak 
son haberlere göre bu eski yı 
dız tekrar filim yıldızı olmıya k 
rar vermiş ve eski filimlerind 
birini sesli olarak çevirmek iç 
zengin bir mukavele imzalamış 
Güzel Lilyan yalcmda çabfmı 
batlıyaca'ldlr. HQlivutta En Çok Sıkıntı Ve Sefalet 

Çeken Bu Zavallı Kızlardır 
Bu brarmclan 80Dl'a bir 

r m&ddet istirahat edecek, ondan 
aonra cambaz rairklerinde çalıp-

lf. Maruf artistlerden R. KJ 
Berlinde .. Klç&k adam, fa 
90nra ne olacak ? • isminde b 
filim çevirmiye bafl•nuftır. 

Holivut, ( Hususi) - Bilmem 
llnemanın "zava)h kızlar n iDi ta
nır mıamz? Ben size bunları bu 
mektubumda tanıtmıya çalııaca
pm. "Zavallı kızlar,, hakikaten 
uvallıdırlar. Bunlar, Holivutta 
dünyanın hemen her tarafından 
binbir ümitle gelen, şöhret ve 
para kazanma bayallerile yaşıyan 
fak~t. ekmek parasını bile müşkü
lat ıçınde kazanan dansözlerdir. 
\çlerinde güzelleri, sıcakkanlıJarı 
ve cana yakın olanları pek çok
tur. Buna rağmen burada en 
ziyade sıkıntı ve sefalet çeken 
bu "zavallı kızlar,, dır. 

Parlak yıldız olmak için c..an 
atan bu güze! kızcağızlar ekseri
yetle emellerine nail olamazlar. 
Günün birinde çektikleri ızbrap 
tatlı canlanna tak eder ve yaşlı 
gözlerini sile sile Holivuttan ay
nlıp giderler. Bunlann acı saf. 
balar ile dolu olan bayatları, 
sinema yıldw olmak istiyen 
genç kular için birer ibret lev
hasıdır. 

Bunlann, bliytlk filimlerde de
kolte elbiseler içinde kolkola 
dansettiklerini g6rdüğünüz za-
man boşunuza _gider. içinizden 
gayriihtiyari: .. Ne bahtiyar ıey
ler. " Dersiniz. Fakat aldanıyor
sunuz. Çünkü onlann içyüzlerini 
bilmiyorsunuz. 

Bunlar günün her saatini stüt
yolarda geçirirler. Akşama kadar 
yapmadıkları iş kalmaz. Meşhur 
l~dızlara hizmetçilik bile ederler. 
işleri o kadar çoktur ki yemek-
lerini bile rahat rahat yiyemezler. 
Bazan büyük yıldızlann bunlan 
azarladıklan bile görülür. Hele 
yeni bir filim çevrileceği za
man bunların çektikleri eziyeti 
tasavvur edemezainiz. Çünkü fi
limde ıösterilecek clansh aahne-

leri hep bunlar oynarlar. Reji
.ar ekseriyetle danslan befenmez 
ve beş, alb kere tekrar ettirir. 
işte o zaman .. zayalli kızlar ,. o 
.kadar yorulurlar isi ayaklan tut
maz olur. Fakat bntün bu yor
gunluklara rağmen onlann aldık
ları yevmiye üç dolardan fazla 
deiildir. Yatbklan yerler, yedik-
leri şeyler çok basittir. Onlan 
öyle pınl pml elbiseler içinde 
görerek çok para kazandıklarım 
zannetmeyiniz. Küçlik bir odada 
birkaç kız beraber yatar. Çiinkil 
müstakil birer v tutmıya kazanç
lan müsait değildir. 

Güniln birinde bu sıkınblar 
ve bu ıztıraplar tahammül edile
mez bir dereceye gelince, vaktile 
binbir nmitle Holivuda gelen bu 
zavallılar başka işler bulmak için 
aynbp giderler. 

Fakat bunlann içinde zaman 
zaman parhyanları da yok dejil-

' 
dir. Bazan rejislrlerin Yeya kum· 
panya direkt6rlerinin h()flanna 
fidenler ellerinden tutulur ve 
yılchzhk tahbna oturtulur. 

Burada bu ., Zavallı kızlar ,,ın 
adedi bir bayii yekün tutuyor. 
Hepsi de parlamak, zengin olmak 
için çırpınıp duruyorlar. Belki 
günün birinde içlerinden birisi 
parlak bir yıldız olacak. Fakat 
acaba hangisi? 

Rusga'da 
Sinemacılık 

ilerliyor 
Sovyet Ruaya'da sinemaya çok 

fazla ehemmiyet veriliyor. Dün
yanm en mfikemmel rejisarlerin
den birkaçı balb Sovyet Rmya 
stodyolarmda yeni filimler çevir
tiyorlar. Çevrilen fillmlerden bir
çoju amele ve çiftçilerin 'aht
malarım 16ıterir • 

Son zamanlarda Sovyet atüd- ' 
yolaruıcla 'ricuda ptirilea iki fi
lim, ıerek •an'at noktaauıdan, 
gerekse sinema tekniği noktasın
dan çok beğenilmiıtir. Bunlardan 
birinin ismi Komaomol, diğeri de 
..kaçak,, br. 

Sovyet Rusya' da bir filim 
yapıldığı zaman onu evveli amele 
ve çiftçilerden mürekkep kalaba
lık bir heyet tetkik ve tenkit 
eder, bu heyetin göstereceği ku
IUl'lar tashih edildikten aonradır 
ki bu filim sinemalarda ga.teril-
miye bqlaoır. . 

Şimdiki halde SoyYet attıdyo-
lannda, hakiki hayattan alınm•t 
muhtelif filimler hazırlanmaktadır. 

Eskilerin Yenileri 

Alman yıldızı Kamilla Horn eskiden sessiz filim zamanında 
çok meşhurdu. Birçok büyük filimler çevirdi ve çok parladı. Fakat 
acsli filim çıkınca şöhreti birdenbire söndü. Çünkü sesi o kadar 
güzel değildi. Bununla beraber bu güzel yıldız derhal konservatu· 
vara girerek musikisini ilerletti, sesini güzelleştirdi. Şimdi ilk sesli 
filmini çevirmekle mqpldür. 
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' İTTiHAT VE TERAKKİ. 
H6r lıaklcı mah/uzdur. - Na•ıl doltl• ? .. 

................................ Na•ıl Yaı•tlı ? .• 
Jkinci Kısım No 123 Nasıl ÔltliJ? •. 

'=============================================r 
ÖtedeBeride,AskeriÜniforma Taşıyan 
Hürriyet t<ahramanları Peyda Olmuştu 

En namdar Hürriyet kah· 
ramanlarmdan biri, arkasında f 1 
- o zaman Rumeliye mahsus olan -
mavi jandarma caketi ve başında 
sırmalı kalpağı olduğu halde Ka· 
dıköyünde Mısırlıoğlunda Rus 1 

tebaasından Siroçkinin işlettiği ti- · 
yatroda, üstkat localarının kapısında 
durmuş, bihis ve bişuur bir halde 
küçük aptestini bozmıya başla
mıştı. Salaş tiyatronun, tahta 
aralıklarından aşağı kattaki lo
c ' akan bu san su, derhal 
aşağıdakileri hiddetle yukan 
kata koşturmuş.. Fakat karşıla
rında o koskoca hürriyet kahra
manını görenler, derhal geri 
dönmeye mecbur olmuşlardı. 

Ordunun kıymet ve ıerefini 
idrak eden yüks~k ruhlu ümera 
•e zabitlerimiz, bunları gördükçe 
dilhun oluyor; artık ordu ile 
alakasını kesmiş ve kendilerine. 
her.şeyin fevkinde bir mevki 
vermış olan bu kahramanların 
ordu ile nisbetleri kalmadığı 
halde hala asker üniforması ta· 
ıımalarma hayret ve taaccüp 
ediyorlardı. Nitekim bu ma.ksatla 
Harbiye Nezaretine müracaat 
ettiler. Ordunun yüksek şeref ve 
mevkiini kurtarmak için bu gibi 
hadiselerin onune geçilmesini 
istediler... Harbiye Nezareti bu 
bapta uzun bir emirname neşret
ti. Askerliğin şeref ve kudsiyetini 
kurtarmaya, bir hayli gayret etti. 

Cemiyetin bütün mes'uliyetini 
deruhte edenler, bir taraftan bu 
fahiş hata ve çirkin halleri birer 
suretle örtbas etmiye uğraşırlar

ken, diğer taraftan da intihaba
tın, cemiyetin amali veçhile intaç 
edilmesine gayret ediyorlardı. Şu 
anda, cemiyetin karşısında üç 
mühim rakip vardı. 

1 - Devrisabıkta olduğu gibi 
bu devirde de külah kapmak 
iatiyen taşra etraf ve 

2 - Gayrimüslim 
Türk anasır. 

3 - Muhalifler. 

ayanı. 

ve gayri 

Birinci rakip en hafifi idi. 
Bunlarla, üç aşağı beş yukarı 
uyuşulabilirdi. 

İkinci rakibe karşı, ihtiyatkar 
bulunmak ve iyi tedbirler almak 
icap ediyordu. Çünkü: Gayrimüs
limler, esasen her sene kilise in
tihabı yaptıkları için intihap hile
lerini çok iyi biliyorlardı. Buna 
binaen bunlara karşı komitecice 
davranmak li:ıımgeliyordu ... Gayri 
ttirk olanlara gelince: Bunlann da 
hissi milli ile hareket edecekleri 
fÜphesizdi. Maamafib bunlara 
karşı da, dini bir cephe göster
mek ve bu suretle, milli hisleri
ni dini hislerine feda ederek 
Türklerle birleşmelerini temin 
etmek muhtemeldi. 

Fakat.. en mühim rakip olan 
muhaliflere karşı ne yapılacaktı? .. 
işte bu nokta üzerinde duran 
cemiyet erkanı arasında, mühim 
bir ihtilaf vardı. Başta Talat, Man
yasi zade Refik ve hatta binbaşı 
Cemal beyler gibi munsıf ve 
mutedil olanlar, bunlarla da iti
lafa taraftardı. Fakat, doktor 
Nazım, Rahmi, Bahaettin Şakir, 
Kara Kemal Beylerle bunluın 

Mahnıııt Ş~vkeı Paşanın yerin• Kos
va vali/ijıne gönderilen Hadi Paıa 

pariisine dahil olanlar, cemiyete 
muhalif bulunanlara en küçük 
bir mevki bile verilmesine razı 
olmuyorlar; her vasıtaya müracaat 
ederek muhaliflerle mücadeleye 
girişilmesini istiyorlardı. 

Filhakika, (muhalefet), henüz 
tebellür etmemişti.. (Osmanlı it
tihat ve terakki cemiyeti), henüz 
siyasi bir farka haline girmemiş, 

hatta siyasi ve idari maksadı 
hakkında bir program dahi neı
retmemişti. Buna binaen, bugün 
cemiyete muhalefet edenlerin 
tenkidatı, metin ve ilmi esaslara 
istinat etmiyor; şahsi dedikodu
lardan ve daha ziyade post kav
gasından ileri geçmiyordu. 

Şu anda, cemiyetten hoşlan-
mıyanların ekseriyetini; rnefl'U
tiyetin ilanından sonra men-
faatleri sektedar olanlarla, 
menf alarmdan avdet edip te 
geçinecek İf bulamıyanlar teş-
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kil ediyordu. Bu da, ferdi bir 
mahiyette kalıyordu. Bu gayri 
memnunlar, henüz birleşmemişler 
muhalif bir fırka halinde cemi
yete karşı bir cephe tesiı etme
mitlerdi. Hemen hepsi de cahil 
ve acizlerden mürekkep olan bu 
kala balığın arasında baıhca bir
kaç sima tebarüz ediyor; ve iftc, 
cemiyeti de en çok bunlar dtııün
dürüyordu... Bunlardan başlıcası 
Murat Beydi. Murat Bey hemen 
hemen bütün sarıklılarla memle
ketin mutedil ve ağır başlı züm
resinin kalbini kazanmışb. Ken
disine en küçük bir poz bile ver
mek istemiyen cemiyetten, şüp

hesizdir ki vakti gelince intikam 
alacaktı... Murat Beyden sonra, 
endişe edilecek bir sima daha 
yardı. Bu da; meşrutiyetin ilanına 
ve jurnalcılığın da ilgasına rağ

men İstanbul'a ayak basar 
basmaz. cemiyet aleyhinde Ab· 
dülhamide iki jurnal takdim 
edecek derecede cüretkarlık gös
teren, ve bugün de memleketin 
münevver zümresi karşısında 
ameli esaslara müsteniden meş
rutiyet dersleri veren Ali Kemal 
Beydi. Murat Bey mazideki hiz
metlerini ileri sürüyor; cemiyete 
karşı olan davasının meşruiyetine 
dair deliJler gösteriyer; meşruti· 

yetin bugünkü feyiz ve nimetin
den bir hak istiyordu. Fakat, Ali 
Kemal Bey? •• Sabık devirde, Av
rupada geçirdiği karışık hayatı, 

Acem kılıcı gibi iki yüzlü olan 
ilminin şarlatanlığı ve şaklaban
lığı ile örtmiye çalışıyor.. Hü
cumlarını cemiyete mensup şahıs
lara ve şahısların hususiyetlerine 
hasrederek adeti şantajla bir 
mevki kazanmıya uğraşıyordu. 

( Arkası var ) 

Viyana - 2Q.15 Milli havalar 
21 ,O:-> orkl'stra koneeri, 22.50 gcc; 
konııeri. 

Paris - 20.05 Graruofon, 20.10 
musahabe. 20.3.i konser, 21.10 gramo
fon, 21.85 orkestra konseri, 23.3:i }ıa
berlt>r. 

Tuluz - 20.0.; Kon&er, Masncııin 
eserleri parı;aları. 23.00 opera komik 
pım;alan. 24.20 operet parçalan 24,50 
keınao, ı ,ıo ~ıtrkılar, 1,~0 Arjantin or
kestrası. 

Laypzif - 21,05 Orkestra konse
ri, 23,15 musahabe, 1.05 kouıser. 

Bükreı - 20.25 Hadyo orkestrası 
20,4fi J\armen operası. ' 

Belgrat - 21.05 :-;arkılar, 21,35 
koneer. 22,20 konser, 22,50 radyo or
k~st ası, 24,15 dans havaları " gra
nıofoııla 11 

Vartova - 21 ~"'ııfvııik komıer 
0 3 o~ ı ı ı .;)•;> ·.> ' .., , ,ı ' ans ıava arı, ~·,,•.)O spor habf'r-
leri \"(• daııs lıavalıırırıııı mabadı. 

41 

Arabi Rumi 
3 CeımH Ulevvel J3~l 11 • Aiu•toa - 1541 --. 
V~kP 

Utlıuıt 

Öil• 

1 ıan1 \'aııa•· \'•kit &•at V•utl 

10 2 ~ 18 Ak'l •. 11 ı l:.t - ~ ~9 
5 17 l.l 16 YM •ı 1 39 20 38 

9 06 lb O;j l •.ııa.-11 8 31 3 2!1 

Sayfa 1_3_ 
==--====---========= 

Plajlarda Neler Gördüm? 

Kızının Dizlerini Açtırma· 
yan Ananın Plijdaki Hali 

( Battarafa 1 inci aayfada ) 

fakat beriki el yordamile yolunu 
bulan bir ima gibi, bili teneke 
parıltıaile ışıldıyan bot g6zlerinde 
can al cı(!) bir mana yaratmıya 

çalışıyor. 
O da, önündeki kadın kadar 

türlü türlü meziyetleri· olduğuna 

kani. Nihayet, trenin tenha sahan
lığında sokuldu. Ne söylediğini 

duyamdım. Kadın, onu yukardan 
aıağı süzdü. Gözlerindeki nefret 
elle tutulabilecek kadar madde
leşmişti! 

- Rica ed~rim, dedi, terbi-
yesizliğin hududunu çoktan aş
tınız, beni rahat bırakın ! 

Korumaaını bilmediği haysi-
yetinde bir yağlı, sırım kamçı 
gibi şaklayan bu cümle, delikanlı 
müsveddesinin damarlarındaki 
bütün kam san yüzüne doldurdu. 
Dudaklan titredi, kulakları oyna
dı, gözlerinde fUur, biuedilecek 
kadar azaldı ve, yazmakla mah
kemeye gidebileceğim kadar 
sunturlu bir küfür savurdu, uzak
laştı. Kadının dudaklarında, 
uzaklaşanı kendinden geçiren 
haleti ruhiyeyi anlamanın, tanı

manın yarattığı nefret dolu bir 
tebessüm belirdi. 

Bu sahneyi seyrettikten sonra 
kompartımanda bulduğum bir 
yere ilittim. 

Trende karşımda gepgenç bir 
kız, yanımda yaşlı bir kadın o
turuyordu, bir aralık kadın kızı 
dürttü ve dirlerinden biraz yuka
rı kaçmış eteğini indirmesini işa
ret etti. 

Kendi kendime gülümsedim, 
bu kızının eteği dizinden iki par
mak yukarı kaydı diye nevri dö
nen mütaassıp kadın onu plajda 
mayo ile görünce nasıl bayılmı

yacaktı? 

* Tirende, çıkık omuzlu delikanlı 
müsveddesini kepazı eden mağ
rur kadın, ın ve geniş omuzlu 
bir esmer gencin koluna kulp 
olmuştu. 

Tirende eteği diz kapağmdan 
iki santim yukarı kaymış kız, 
yırtık hamam bohçalannı andıran 
bir mayo geymiıti. Belinin altın
dan ensesine bir şerit uzanıyor, 

o şeritten ayrılan ve iki omuzun
dan askı gibi atılmış iki ince 
kordela, kısa ve dar mayosunun 
kumaşından bir sutyeni tutuyor, 
başka bir şerit te, sutyeni mayonun 
alt kısmına raptediyordu. 

Deniz kenannda duruyor, gir-
meğe bir türlü cesaret edemiyor
du. Epidir peşinde dolaşan bir 
açıkgöz bu fırsatı ganimet bildi, 
aokuldu: 

- Korkuyorsunuz galiba? 
- Evet, soğuk diye! 
- A, hiç deiil, bilakis, bu 

1 
sene deniz hiç bukadar sıcak ol
mamlfbl 

- Bana cesaret vermek için 
ıaöyliyonunuzl 

- Vallahi değil, emin olun, 
haydi gelin beraber girelim ister
seniz! 

- Su atmıyacaksınız amma 7 
Genç kız yavq yavaı suya 

girmiye b8flamıştı, birdenbire 
sendeledi: 

- Ayy, ne fena, sipsivri taş

lar var .•. Delikanlı sokuldu, elini 
mattı: 

- Tutun, dedi, üç adım sonra 
kumluk başlar, hep böyle gitmez.!. 

• Yarım saat sonra onu tekrar 
gördüm. Ruzginn kabarttığı çar
pfile, siyah yelkenini açmış bir 
yuvarlak sandal gibi plajda bir 
aşağı bir yukan dolaşıyor; bakı
myor, terlerini 8İliyor, yine aranı
yordu. Bu kalabalıkta kaybettiği 
kızını, yüzmenin her türlüsünü 
öğrenmiş bir halde bulacağına 

ıüphe etmiyordum. 
Çünkü konuştuğu delikanlı 

tecrübeli bir hocaya benziyordu 
ve ktzda istidat vardı ... 

Neci Sedullah 

Bir Gazeteci 
Arkadaşımız 
Tecavüze Uğradı 

Cumhuriyet refikımızın T ah
rir Heyeti ve Nepiyat Müdürü 
Abidin Daver Bey, geçen akşam 
saat 9,30 da Erenköyündeki evine 
giderken iki meçhul şahsın hü
cumuna uğramıştır. Arkadaşımız 
Etemefendi caddesinde elinde 
paketler olduğu halde yürürken 
karşıdan gelen iki adam birden
bire üstüne atılıp bir iki yumruk 
indirmitler, Abidin ~Dever Beyin 
kendisini müdafaa etmesi üzerine 
Sahrayicedit istikametinde kaçıp 
gitmi,lerdir. Telefonla hadiseden 
haberdar edilen zabıta, derakap 
taharriyata başlamış, o civarda 
bulduğu birçok kimseleri arkada
tımıza göstermiştir. Abidin Da-
ver Bey şahsan tanışmadığı 
adamlar olan mütecavizlerin eş
kalini polise verdiği için faal za-
bıtamızın bunları ergeç yakalıya
cağına şüphe yoktur. 

Mütecavizlerin arkadaşımızı 
karanlık basarken bir saat ka-
dar yolda bekledikleri ve oralar
da dolaştık.lan zabıta tahkikab 
neticesinde taayyün etmiştir. 

Tarzı hareketlerinden ağızla
rından kaçırdıkları bazı sözlerden 
bunlann karmanyolacı olmadık
ları ve gazete neşriyatından in
fial duyart bazı kimseler tarafın
dan fili bir tehdit maksadile su
reti mahsusada eönderildikleri 
anlaşılmaktadır. 
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Kif i Noksanını Kara Cehennem 
Ber ••••• llaldudar Bilmek Gibi 

..,,., irfan Olmaz 
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"Çukur Hazır Çorbacım,, 
Kii binlerce kitinin orlll•nda yan 

.._,n 61Umil .. ekliyordu 

lstanbulun her tarafında tel
lallar nida ediyordu: 

- Yana.. ille namumclan 
IODra .. Atmeydamnda.. Şer'iferif 

mucibince zilliye bir •vı:=~) 
edilecek... Zaniyeyi .. 
Ecri sevap kazanmak istiyenler .• 
Y ann meydana buyursun... ~y
madık.. l,itmedik.. Demeyin, 
haaaa ..• 

T ellillann bu ilim, ertesi gü· 
nli lstanbulu başt.nba .. harekete 
getirmişti. Sabah olar olmaz, halk 
alan akıa ~ (2) .. ko.. ,or; SultaaaluMt c•mW..ip W, 
mahşer gibi insanla doluyordu ... 

Her kafadan bir ses çıkıyor; 
me$elenin iç ytlzlhlft hiç kimse 
hilmediti halde, (dniye) avret 
haldnnda herk• bir efane aydu
nap a6yliyorda. 

Akhn ve hayalin kabul ede-
miyeceği derecede feci olan bu 
cezayı aörmek için balkın bu ka
dar büylik bir te'IWUkle meydana 
koıması tabii icH. Çtliıldl ba tarz
da idam cezuuıın icrası, görill
memiş bir şeydi. 

Bu eezat fimdiye kadar ancak 
bir defa tatbik edilmişti. O da, 
Osmanhlana an •ldzinei Padişa
hı, dardüncti Sultan Mebmedin 
dnrincle idi. Bmaan ttebebine ıe
lince, o tarihte, Akaarayda ika
met eden Kavaf Abdullah Çelebi 
isminde bir adamm zevcesi, 
Jiııe o mahalle ciYannda dnkkim 
olan bezaz Salamoa isminde bir 
Muaevi ile HTİfmİtti. 

Bu, ra11la11"1 _... iki 
pim tarafından Rameli Kazas
keri Beyai zade Eleneli,. ihbar 
edilmit.. Ba ihbar ft phadet 
Kuaaker tarafuadan makbul tu
bllmut. •Yıililsia allcrimiyetine 
la8ldlm verilmif, kacLa recmeclil-
mİf, MUIHI Salamo .. ela kaf .. 
ubrla kee'miftl Hatta o ,an, 
Sultan Mela.- bile, Atmeydaluna 
~ Fazh Pqa sara71 denile• 
'onajmıa phnipnine kurularak, 
ballan tq)a 6ldtırdnp hu kadnwa 
feci akıbetini, ondan RyrdQÜftİ. 

• 
Sultımahmet camiinin minare

lerinde atle ezanı olamarken, 
DlYanyolu cihetindea 1ert bir 
emir duyuldu : 

- \farda.. s....ı.. 
O taraftaki halk, bqlanm 

çevirdiler. Ve aonra gelenleri 
slrtlace, teri teri çekildiler. Yol 
yerdiler. Gelemer, Yeniçeri Or-

(1] R m- Fuhf iriik&b edeaJere 
.erilen er'i bir cea Melaldimu yan 
belme k!idat bir oukura goaaüp, taşla
mak ıııretıle öldilrcnek 

( ) ( ~tmeydaiıı) • ımdm Suttan-

--~ olcl ,,,. 

ta (1) lanndu 28 inci 'bMqlıı 
()clııiibe ı ı ı (2) ile maiyetinde bu
..._ hir mnfrezeden ibaretti. 
Bu ballık, tchrin asayifi ve in
zibatım temine ve idam cezaları
mn tatbikine memurdu. Ballik 
efradına ( Asu ) tabir olunurdu. 

Önde iki A.ea neferi, kırbaç
larmı sağa sola ıavuruyor, balkı 
yanyor, Odabaşıya geçecek yol 
açıyordu. Odabqı, yap bir at 
&zerinde, aol elile dizginleri ku
llllf, •i yumrapna dizine da
,.... ....._~ ve .Otebakkim 
~ .. laalla 6enk Pftl 
yavq ilerİıyor, kırk nefer Ases te 
Odabaşıyı takip ediyordu. Bunla
nn arkasından da, ommlannda 
kazma knrek tqıyan d&rt ırpt 
reliyorda. Ba adamlar sanki ,.. 
pacaklan itten derin bir hicap 
ve ıabrap chqmyorlarmq gtbi, 
lnleıiae bakarak 1avaş yayq 
yürüyorlardı. 

Halk, ıeçenlere derin bir 
korku ve nefretle bakıyor, biri-
birine sokularak bunlara yol 
açıyordu. Bu asea müfrezesi, hal
kın açbğı yoldan llerliyerek, iki 
dikı1i tq arasmdaki ( Burmalı 
aiitun ) un lnllnde durdu.- Oda 
bqı, 6zengilere buarak ahmn 
üzerinde dotraldu. Derin bir 
korku ve heyecan ile kendisine 
bakan ballan tlzerinde, sat elinin 
phadet parmape Wr daire 
çevirdi. Gür. bir seale Ase.Jere 
emir •ereli: 

- Açuıl. .. 
Aaeslu, derhal bellerindeki 

kaYlf larbaçlan çıkardalar. Aba· 
liye döaerek MV111'dular. Ve, kor
kunç bir IClle bağırqblar: 

- Açılın!. •• 
Odabap, atman Ostilnde dba 

dik clunyor, leallrm ~et Ye 
llbralNna ebemni,et bile ftl"lllİ
,.., .dece açılma meydana 
ı&zlerile llçtlyorclu. Birdenb8' 
sert bir hareketle eai elini yu· 
kan kalclırclı: • 

- Yeter... çepeçevre, zincir 
olurıacak ... 

Diye bajırdı... Asesler, eUe
rindeld kırba~lan, tekrar belleri
ne aoktulu. Elele tutuftular. 
Açılan o klçnk meydanda, ballaa 
&ılhle ...ı..arak bir zeacir laatb 
oldalar. 

Odab1111, abadan indi. Ort.
da pziaerek bir yer intihap et
ti. Soma arptlara d&ıerek: 

- Kuuı, barayı. .. 
EmriDi verdi. 
Irgatlar, kazmalanm )dlrekle-

[1) Oda · Yemçerilenle, buguoki 
( alay mukabilinde kullanılan bir uker 
k.ı'aa 

{ J Yemoen ltölülderiade ( 90rbacı } 
d oil D b k -~ IODnl ......... 

Genç okuyuculanmdaa yllz· 
lerce mektup alıyorum. Bunlann 
mDhim bir lmllllDI bakaldryada 
dlllea talebel• söntlennekteü
ler. 8a genç talebelerin hiçbirisi 
..._ tn a.-.ayor. Hepli, 
.,,,_ 1aepli ça\ılamdır n ma
• ....-. Oalanil amit b 1-.a.n
- yepne ...a.bi, hoc- sa· 
nadir, ı..c.- Wnidir, laecuın 
eelaaletidir ........ devımm•ajı· 
... Geaç Wr taleM laeaclillİ ıaa
ratm ... ,.,_ kaphraıbilir. 

Tembellik eclehilir ve millafet aı
tıita blabHir. o kadar ,.. kı
wtacak Wr wme değildir. 

Fakat keadi kabahatini ho-
cama mtma Jlldemek Ye bu 
.uretle kendini laaldı gistermiye 
c.ı•pak cidden çok çirkindir. 
Geçen gibi Türkçeden .mııfta 
Ulan INr talebe bir ayfahk mek· 
tup Rlndermitti-

yana yakıla boc•madan şikiyet 
ediyordu. Fakat zavallı bedbahtın 
laer aabnDda kelime ve cllmle 
laatalan dola idi. Ayıptır! 

M9illep9J 

riai omuzlarmdaa indirdiler. l,e 
giriştiler. iki qat mtitemadiyen 
kazıyor, diier ikisi de kuılan 
toprajl bir kenara abyordu ..• 
Halk, ayaklanmn ucuna basıyor, 
biribirlerinin omuzlannclan uzana· 
rak bu korkunç ite bllyik bir 
heyecan ve teceuülle bakı· 
yorlardı. 

Ortalık, yeniden kanıb •• 
~).W...U. ~ 

- Ge11JGr.. geliyor-. 
Fısılbm, halkın üzerinden bir 

6lthn dalgua gibi dol111tı. 
Önde bir dizi Ases, lmbaç-

larla yol •j!JOr·· açılmı yoklan, 
(28 inci ortaJ ya mennp bir mlf-
reze, yavq yaYq y&rlyordu. 
Mlfrae efrada, ikiye aynlmlfb. 
Bunlarm arasında siyahlara blril
nen bir kachn vardı. Kad- el
leri arkasına bağlanmıştı.. Boy
nundaki ipi, inde giden bir aes 
çekiyor Ye OBU ,. ... yav .. mak· 
tele dojnı .orüklilyordu. 

kadının liç, dört adım geri
tlİlltlea, ( 28 İllcİ etum çorba
cw ) Halil ağa geliyor.. Ağ.,. da 
A.ellerle ( Salma aeferab ) takip 
ediyordu. 

Hül ağa, ayaı zamancla, ( A· 
1e11 ba11 ) idi. inzibat lmauunda 
ghterdiii şiddetli muamelelerle 
latanbulu titretmifti. ıenİf çelıre
ai. çüur gkleri, mm ve dltlk 
bıyddan, ODUD ae korbnç, ne 
zalim bir adam oldupnu dert.al 
ghteriyorda .. 

Hain Ata; kıymetli bir Arap 
abnm latline korkmç bir ua
metle yerleımifti. 

Ba klçlk alay; ezilen, hay-
kıran, lbrbaç darbelerinden yGzl 
aazn kanayanlu arumdm , .... 
,av .. pçerek, burmalı llltunun 
dihiv pldiji uman, (od.b.tı) 
ilerledi. Çorb8caun lıl6ae plcli. 
ha kolunu çapraavari omuz 
bqlanna koyarak ağanın &illinde 
bq kesti: 

- Çukur hazır çorbacım. 
Dedi. 
Halil AP, bOflup clojru ata

m tiirdli. Parmaklığın dibinde 
durdu. Atından indi. Gemleri, bir 
Aaeae verdi. Ve sonra, parmak· 
hğın merbut olduiu taşın ilstüm 
çıkarak. dik ve derin bakan gös· 
lıeriai eb'afa geztlirdi. Sol mile 
lolıcuwı 6zeriae yaalandı. Sa; 
elile poe bayaldarım apğı do tna 
~k-- (Oll .... )ya ~TDİr Yerel: 

4 Nr) 

C DD 
Sarııre 

BOSTAN 
lazlaos1111da 

Bugünkü Perıembe akıamı saat 9 da 

BIYIB 
Kr Balosu 

Methur Kafku • Azerbaycan muaild laeJ19tL. KafkM damlan mGtea.ldit 
wwwıutllıs.. S ••' ..._. ..... Konfeti .• Fotyoa.. Serpantia. 

DUaJiıe Jll!ldıııa .. S.baha kadar muntazam otobiıs işfiyecektir. 
Y ........ - S Qs c ._. yanılannın ea iyi Myredllecetl yerdir. 

... .... l .................... U..••• 
l111U•d•: lkild .t.uck ipotek ei- ftululk Mehll•m••lallea: A.fop 
hetinden ,:iJi Qet1Jaılli tabnür Sarafyuı efe.odıle Fatma Muzzez ve 
edm ve · · ehli -af tNwf .. elen Feri•e Saliha ve Fahire Muazzez ha· 
tamamına 4050 dört bin elli lira bymııııet mmlar ve FeılauıeUiıı ve Fahrettin ve 
takdir ohman Sultanahmette Aln.tar FebMl!e&tin ve aajv Faruk efendileriıa 
mahallfllİDİD Babıhiimaymı sokağı... eçauı mutuamf olup izalei ş~ 
kiiD ve bydea mi '2,44,46 yeni 40 ~"t3.m ş!1~ııy19o..:--1e 88 ......... yai 42.44,48 aumara· ._..__ ınmı 
lada mimkbm ve tahtmda diık'kinı Kulekapı •obimda ve huadek cadde-
mi....mı abpp lyıpepjn tama•• açık inde kiin sag tarafı Ruanpqa ve 
arttmnaya ftUedilmit olup birinai açık eol tarafı Gavaki :manian ve ar
antılrmll S-t 931 tarihine .. sadif ka tarafı Bum m · 'ff ön 1aıafı 
paaıtlli güraö .at ı• -. 18 ,. b- küçük Jwıdek caddeaile mahdut ve 
ar ........ icra kıhnecaldlr tahbnda 10.12-14 No. Jarla munkkaaa 

.. ..-.._ L-..1-1.: L.,~ -....&. ... -
1
._ " fevkinde birer odayı havi ve birial 

~ ...,._ IU.,- maa-.!!!!!! tq diğeri tahta döşemeli W b.p dik• 
aeaua ffisde Yetmİf ltetiai lMdclağu Ye kinın müştemil ve alt bt ile beraber 
kaydında mevcut birinci derecedeki altı kattan ibaret klrğır ve ıokak b-
ipotekli alacaklmm alacağına kifaye~ ..... an pücltJrte ufak bir tq kori-
ettigi takdirde mezktlr gayri menkul dor ve sağ ve sol tarafJuuıda iJd 
müşterisi uhdnine ihale ohmacaktır. meıdiven ile çıkılır ~ taraflı ve bi-
Abi surette aoD artbraom taahhüdü Tinci katiannda bahçeye. nam birer 
baki "kalmak ftzere 10-10-933 tan1ıine oda w dii• kaMan biri bahoeye di-
müaadif lalı gtintl IUt 14 tea 16 ya geri caddeye nazır olmak U&ere ~ı 
kadar keza dairemizde yapılacak oan Oda ki cemaıa on alea odadan ibare' 
ikinci açık arUırmasında dahi arttırma vıe Alllİıl katında iki mutbat ve iki 
becteli muhammen kıymetin Y. yetmiş a&nu9 v• altı heli bir miktar baboeri 
Mtiai bulmadığı ve birinci derecede ve her iki taraf aralıklarile ıol taraf 
ipotekli a&raklmıa alaceguu fıecaris 6çhcft htmda elektrik tertibatını ıı.. 
etmedigi surette ıatış 2280 nwnarab ~ ve her iki taııaf üçiiııeft btmua 
kanun ahkimma tevfikan gen bırakı- oadde1e D&&ır odalannd& birer balko-
lacaktır. Arttırmaya İ§tirak etmek iate· nu bulunan hane müzayedeye VH ile 
_,_...._ --Lll.- _.,.. me-'-u'- kıy- birinci açık artmnumm icruı 26 ey• 
,,,--ıc&- .. ııru.uı- e-J&• wr.wuu lül 938 tarihine mtiadif ealı giiutt .... 
meti muha•mineeinin Jiizde yedi bu- on bette icra kılınacaktır. KJ.Ymeti mu• 
Qllia ~ PıfI1F. akMli vqa milli hmmaeoeai 19000 on doku& bin lindq, 
1iirDanltamn t.eJDiDat me'li\ubun11 hamil BJ,meti wıba-•Hinin yGlide yetaıit 
bulunmalan lazımdır. Haklan tapu si- beşini bulduğu takdirde ihalei katiyeal 
ciHerile -.bit olmıyaa ipotekli alacak- yapılacaktır. Bulmadığı takdirde ea 
Warla diğer •l•kederlann ve irtifak IOD arttıranın taahhüdü baki kalmak 
hakkı aahipleıinin bu haklanm ve hu- üıere cm bet gün müddetle temdit ile 
snsile fais ve mesarife dair olan iddia· ikiııoi aoık utırmaa 17 tefriaieYnl 
.._ iMa tuihindea itilauea yimıi 988 tarifüııe müaadif ulı giıııü .... 
da umacla evrakı müsbitelerie bir- • bette ıcıa ohmacakbr. Milterakiaa 
likte daireye. bildirmeleri aksi takdirde •eıwiler ........_ ft •IWiJe bqie 
haklan tapu aicı11eıile sabit ohmyalar aittir. Talip olulann ye'ftlli Ya -ti 
ataş bedelinin paylaşmumdm hariç mezkllrde kıymeti muhammenenın yb. 
bWar . .Miiterakim Yergi, .,.W imre- de yedi buçugu nisbetiode pt!y akçe-
li, tenviriye ve tamifiyeclen mütevellit aiDi hamilen 933·19 No. ile Sullanah-
belediua riiluma. 

18
a .. teriye aittir. Da- met ıulh üçüncü hukuk mahkemesine 

., - .., müracaat eylemeleri ılin olunur. (665°' 
ha ft.zla malAmat almak ifte eıılerin Q' 
26-8-933 tarihindt-ıı itibarin ~erkeain latanbul 4 eti icra meıaur-
görebilmeai için dairede açık bulundu- lulundan: Tamamına •ima MnGa 
rulacak olan arttırma şartoameaile lira laymeti muhammlaell Kadılta. 
938-3311 aumarah doayasında mevcut ~ Z&tl .__ maludlulnia eıld 
ve mahalli mezkürun evsaf ve meea- • ...-
lla ve airesini havi va7.11et ve takdiri Mehmet reni Çifte lllmad.da 
kıymet raporunu görüp anhyaltilecek- eaki 1-1 yeai 2.J numaralarla •i-
leri ilan olunur. f6657) rakkam maamiftemiW klfk •• 

Befollu DllrdDnea aulb hu
lluk mahlramealnden: Malıcure 
madmazel Pilisinin uhdesincle balanam 

1) Mahmutpaşada Hacı k6o* ma
halle.mde Mahmut pqa ~clesi11de 
eHi 90 ,..m 171 ......Jı clükk&n.ın 
(1000) lira mubunme~ kıycnetli 1/6 
laiseeai. 

!) Galatıada Kemanket mahaDe-
linde karaköy caddesinde eaki 25 nu
maralı dükkimn (800) lira mubammea 
kı tli ..., bİlle8İllin 32 ..ı.a itibar,edi ıehmi; açık aıttmna suretiy-
le rülum delliliye ve ihale ~ulu müt
teriaine ait olmak üzere 24 Eylül '931 
pazartesi gi4ıii saat 15 te aatıladaktır: 

Talip blolanıı mezker gb ve ... 
atta muhammen kıymetler.in 711zde ye
m buçu,ğ11 aiabetinde pe1 akçeaile Be
Joğbı dör4linoö .ulb hubk mahke
mesinde hazır buluom&lan ve fazla 
malumat almak ve müzayede ıarto• 
meaini görmek iateyenlerın 930 62 o. 
ile mahkeme kalemine mtlraeaatlan 
lizlllDll ilb olunur. (tfteO) 

Zllfl: Edime ldadil mGlldyesinden 
mezun buluadutum 322 • 323 ıenei 
tedrinyeslade almat oldutum feha
debaameyl saJİ eyleclijim cihetle ye
aülnl almak &zere müracaat ettitinr,. 
du ellkJüaln •ülmıü kalmadıjun ilin 
eylerim. Sfrkeci: Köprülü ban: Ka ·~ 
lar tlrketinde muhaıip Hüaeyin Hilmi 

Z8'f: Be7otlu altına llkmetstebin
den 930/931 dera ıenelerinde alcbtu• 
fehadebauııeJl kayhettim. Yeniaiqi 
.......... Ja .... G )'Olilur. 

20t Ahmet +c...ı 

aralnba tamamı açık utbnla)'a kon
muı olup prtaamealal 25-8-933 tari
hbaclea iti.,.,... dnlr-ilcle lıerku 
tara6r iM •lrillebileceji. sibi 25-9-935 
tarihine müıadif perıembe pG 1Ut 
14 ten 16 ya •adar dairemizde apk 
arttırma ile Ablaaldlr. Arl:brma 
beclell •uı.m ela .. ,...... Jtbcl• 
yetmltbetinl bulmachjl takdJnle • 
çok artbramn taalllaMI l.ül kalmak 
._.. ~1 ................. ... 
.......... aut 14 .. 11,. .. . 
., clalnıabde yaptlnwalr olaa art-
bdla11acla PJR menkul en tok art
braaa ihale edilecefladea taBplerha 
muhammin ~etlaln ,.OZde yedi 

t..ıçup .......... peJ -"'••• ... ,. 
milll bir ···L-, .._., it ............ . 
DU Jaaail baJ•mah9' lhuadır. 111-
teraJdm •ersd• •ÜJf lcared Ye 
l»ehdl,• •• teavlrlye ilRm· 
..... ; ·p a,e alt ve 20lt • 2281 

icra Ye la.. --UD 
mcı maddeaiain 4 cG fıkrama 

Yllkan bu gayn menkul G.erlae ipotek• 
H alacakblar O• dlter aWracllll'&lllll ve 
irtifak bakla alaipletWa ba ......,._ 
aa ve )ııuu8ile fala n mwrife dair 
olan Wıdialarım iUa tariWMea ltiba
rea 20 ,en içinde enala mGabi
telerile btıtaber bDall'melerl abl 
halde haldan tapu aicm.lle aa-
Wt ....... ... ........ ,.,. 
............. ~ Ula•W•n 
cihetle alibıllarama ifbu ........ 
snezkilr hluuma •ar. laanbt etme
leri ve dalaa fada malOmat .ı..ak 
llte7enlıeriD 341.,102 ~a 
6 metiiaıdi"Wllıiıii_. llbTMlllll ........ 



Givur Mehmet 1 

Kara Ytlrek Çetesi 
Tefrik• No. 89 

Matmazel, Ölüm Tehdi
dine Dayanıtmamışb 

- Ortada ba,le bir lalafch ı m~ ... ~ı da bili
var... GS,., aiz ltakadma: (- Ge- YOJ-.JM 
ce evde herk• uyurken ben - W'·· onu bihni-
kapıyı açtım. Arkadqlan içeri yOl"lllli ~kti, o zaman ltalya-
aJdam.) demiıtiniz. ya gitmiffim. Geldikten sonra da, 

Mariya, bir kahkaha attı: menılr edip 8irenmedim. Her 
- BabU •• ifte yalaiı olcluju, Halele. .. 

bundan belli... lhtimalki IİI ele 
bilirsiniz.. benim o meselede 
rolftm, fundan ibaretti: madmuel 
Lorandomm nazan dilrlrati"' S... 
çellonun &zerine celbetiiaelt..-.fırd
mazelin kalbinde Barç~~ 
bir aşk uyandirmak.. ba fiM ~ 
rüklemek .. iki aflkı birle~· 
ve sonra da ...••. 

Givur Mehmet, ·sanki mese
leyi biltün iç ytlzile biliyormuş 
gibi, .eze ~ ajzmdan aJ
dl ve ikmal etti: 

-~ ne alıp, mad
muelle jlrftştlrmek ... 

- Evet .• Barçelloya eve alıp, 
madmazelle ~tlnaek. •• 

Gavur Melımet, kalbinde hia-
•ttiii memnuniyeti, tatlı Ye riya
~ bir tebeuimle &tenle 

- Durunuz, hen size söyle
Je~ Barçello, mataıezelin na
zara dikkatini celhettikten sonra, 
seceleri mahsus~ bıraktığım 
pencereden mektuplar atmaya 
bqlacll. Matme:tW, evveli hu 
•ıfduplara sinirleaclb Sonra me
rak etti. Daha sonra da Barçello

ya acıyarak' okumıya başladı. 

Barçello, kendilİDİ fakir bir çal
gıcı olarak ıösteriyor; matme .. 
lin y&ksek nıevküne nazaran hiÇ.
hir uman lmit beldemiyeceji 

bu aşkın tesellisi olmak ilzere 
aclece bir tek tebellüm ve bir 
tele mektap iati1orda. Matmazele 
anlatbjun acıklı .,k maceralari 

ODaD kab bir tauaupla yujurulmuf 
kalbini yavq Y•Yaf yumUf4HL 

( Arkaaı var ) 

SON POSTA 

Ve pmdl, heni 
her lalDllllClan fula 

SEViYOR 

-•ı•• BoD)ıf; bBiyomın ki 
Sezai ile darılmıt&ık ... 

- Ne diyonun '·- İtle böyle, geçen. 
hafta bana üç defa telefon ~ ve 
Jtleriıı çokluiundan ~y~ söy
lemişti.. Hafbuki, hakihtte, zazıhane-
ıindeki küçük l&l'IŞlD daktilo ile gez. 
meğe gitmitti... SOn derece müteessir 
oldum- O amada ~- 8 gü~de 
.)'eni _b~yaz bir cilt temin ed~ Tokalon 
1aeıııiDi &ecriibe .... 8' emaifti. 

Denizcilere ilin 
Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 

Şillldiye bflar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar 
tarifesinde 20/ Ağustos/933 tarihinden itibaren mühim tadilit 
yapı~llllfbr. Tarife hakkında malümat almak ana buyuran zevatın 
fabnka ve havuzlar miidtirliliüne mOracaatlan. 

lılhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
·~miz ihtiyacı için puarbkla ,, 142. .... .... •• "142 

adet ikfter kiloluk çelikten mamul ayarlı c:limem aabn e1ıg_.8ıw;: 
T aliple6 pazarhğa iştirak etmek tlzere % 7 ,5 teminatlannı himi
len 619/933 Çarp•k liiDI aaat 15 te Galata'cla Ahm Sabm 
KollÜsyMuma mlbfaeaatle. ..4313,, 

Ga)Tlniflbadlller CeildyeUnden: 
GayılmOba~lller ~onıı:eaı aüabı eberljet ol ......... EJ1611bl betinci 

Salı ailallle talik eclilmiftir. Mukayyet ~nın o ... ...t 2 de Halkevine 
tqrifleri mercudur. (6650) 

lnanır mısın' O'ıı:2yetinde Sezai 
bu.at. on eene evvelki evlilik hayatı
mızın ilk güıılerindeaberl bu derece 

genç, bu kadar caıip görünmediğimi rr----------.... ---~--.... -----ııııııiİlıı----a söyledi ve her zamandan falla 1evmeğe 
başladı ve eminim ki ~ bu Ssnşmı 
unuttu... Bunu da hakikaten Tokalon 
kremine medyunum, 8'Zizim, ~t he
nüz t.ecriibe etmedinae hemen, be1az 
renkteki (yağsız ) Toblon kremim al 
ve tecrübe et, terkibinde tase bam w 
m1188ffa zeytinyağı mncut ve cildi 
beyazlatan ve tazelendiren bbız 1IJll1IJ'a 
larla kanştınlmışbr. Aoiyen mesamata 
nüfuz ve eiyah benleri izale eder ve 
minbetit meeamat. mkılaştlm, en koyu 
ciltleri beyazlatır ve en ~rt ciltleri 
yumuşatır, üç gün zarJmda ğiisellefti· 
rir ve tazelendirir. (6210) 

MOTOLA 
&gof la'ıtda laitlilll .,/d•ai11tJ. "El,,._,,,,, 
ainemaaı iarfaı"* -'-' .,..,_ iM• 
altı•da 329 •ıımonlı gMi .,.,. ••W 
mofawı• ıör .. lerinl lcı • ...,ff •lfftrl,_,.. 
tlt1n ric• -.,. 

- Likin bilirmiainiz... O me-
11elede gösterdiğiniz zeki, cidden 
kıymetlidir. Benim hatırımda kal
dığına göre, madmazel nalkon
dan kaçınhmşb, zannederim. 

Zekası methedilen her kadın 
aibi, Marya da tımarmış .• Bir ka
deh tarap daha boşaltmıştı: 

Hil&liahmer, HinaeyeieHal, •d lkb .. t ve T11sa11n• 
1c1 ... an cemıyetlert ittifakı ........., 

- Hakknns rir .. mesele, çok 
basit amma, epice de ıüçt&. Bir-
kere matmazel Lorando, iyi terbiye 
~ ve mlitaump bir kızdı. Ona, 
Barçelloya apk edinciye kadar 
epice müşkilit çektim. Matmazele 
•ütemadiyen ~ ıazıyor, 
•atmazel de bu mektuplan k6ç0k 
felrmeeew akil,.._ 

Gl'ftll' Mehmet. hafifçe lkaiir
dll Kulaimı kapyarak IOrda: 

- Haai 111t Jpek kaplaawt 

~iciad-4~-
llariyanm gizleri açalmlfb: 
- Hayret.. B*kwz, m bana 

'°twlltd..- 111-*yi WliyGnunuz, h~. 
- Tabii Mtlhni P.·· O samu 

Wra ben de · · ~4~ idim. 
- O haıF BUçellonun mat-

• 

BDYGB BIJYA 

Biletin Fiatı 
1 

Liradır. 

1 

ikramiye YekUna : 5 O, O O O · u,adlr. 

1 Adet 

ı " 
1 " 

BUyUk ikramiyeler ı 

10,000 liralık ••il 
3,000 
1,000 " 

" 
2 ., 500 " " • 

ıosu 

Çekiş gü 
10/11/11 

AN AR 

ffa•llta. ~tia mulıt.i( ihtiyaçlanaa prdım etmekte olan ~CI cemiy.ıua naaelerincle yuıh hayır iflerine aarfeclileeektir. 
Bu Cilt• pi.J..-ıo bile~ alanlar, kendi talihlerini clenemif olacaklan .Jibi, DWtnlebtin muhtelif ihtiyaçlanna cevap veren bet 

..Uyetia ifleriai n mabatliıiuu kolaflqbnaak auretile bir hayır itlemiş ohJrlar· 
aue11er, p nıo .b•fll•l'lnde ve bet cemiyetin vtllvet ve km tu'981erlnde .. ttıar. 

lstanbut w Tı aları Türk Anon 
Fabrikamızda çıkanlmap batlallan yeni mene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmn · · · • · kiloda az 
olmamak üzere her istiyene satıhnaktadır. Fiatlanımz eskisi tibfdir.Yani ıatanbufda Sirkeci istasyo-.unda veya depolanmızda araba 

:!ıh.= Kristal Toz ı11on 36,75 Sarullkta Küp Şekerlnu.. O Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon tekerJ birden alanlara vagon bapna bef lira indirilir. 1 W ndeki yerlerden yapılacJk 
sipariıler bede.in yüzde yirmisi peıin ve üst tarafa hamule tMtnedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderil:r. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
c igerta ettirilir. Siparif bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyart oiduğu gibi en az bet vagon sipariı 

bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: /stanbuf Ja Bahçekapıda Dördünci 
Telgraf adresi: İstanbul, ••k• 

Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telefon No. 24470. 



IPEllCI/ 
' ,, ,, il 

HALiS 6UKUMLU 
,, 1 1 1 

YUNDEN MAMUL 
1 ,, ,, • 

AVRUPA YUN LULER 1 
• 1 

iLE AYNI AYARDA 
H • • 

HfR TON UZIAINE MUHTELI' 
• RINXLERI BUWNAH ENFIS 
il 

" il • VUNLUlERI 

iPEK1/ • uııRi '1AP11• . ~ 

.fU fLBISE NE KADAR 6UZf.L •• 
• • 

Bu tşte IPEKl(ind ir !. 

Zafiyeti umumiye, iftih••zl•k y: lmv9etaidik halitmda b&yllc 
faicle ıe tesiri ı"rGle11: 

FOSFATL' 

.Şark Malt 
HULASA Si 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

Karaciier- Mide-Barsak, Taş, Kum hUtalıklarının kat'i tedavisi için 

TUZLA IÇMBLBBI 
En son konforlu reni otel • P9••1yon • lok•ntla - pllJ 
Herı&n K6prilden aaat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15• 15.10 da 
Haydatpqt.ya giden va~ ·trellleıi ve CNmlllarl iliveten sabah 

VapuNDDD treni .................. bW P.ter g9lirler. 
1 .................................. .... 

SON POSTA 

Deniz Yollan işletmesi 1 
ACENTALARI: 

Karaköy - l\öprübqı Tel 4236! 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 11740 

MERSiN POST ASI 

ÇANAK KALE 
vapuru 25181933 Cum• pal 
IUt 10 ela idare nhbm.ından 
k•Hr.•. Gellbolu Ye Kut
...._ ••• yalnız dhnfte ut
rar. "4349,, 

SADIKZADi BiRAOERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

lhualll Pmar 
vapura 

24 Ağıutoe Pe119mbe günü saat 
18' ele Sirkeei nhtmımdan hareketle 
1.onguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireama, Trahzon ve Rize liman· 
laruıa azimet ve avdet edecektir. 

lzmir ıürat postası 

la•a•ıa vapuru 

11e rCumartesi glnli 

... t tam 1s de dotru iZMiR'e 
hareket eder. 

Fada tafslllt için Sirkeci Mey
meaet Hanı altında acentahp mii
racaat. Telef4)a : m34. 
~-----... (6576) .-... 

LASTER SiLBERIANN va ŞO. 
TMI: ••&47 • 8 

DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, 1atanbul ve 
Bahrieiyah araaında azimet ve avdet 

muntazam postaları 
Bambarg, Breuı. &etia,, 4nvva ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasalati 

beklenen vapurlar 
Allm11la vapuru 20 Ağustosa doğru. 
Herakl•• vapuru 25 Ağustosa doğru. 
Nlc• vapuru 28 Ağustosa dotıu 
Tbea ... la vapuru 29 Ağustota doğru. 
Samn vapura 8 EylUle doğru. 
Burgaz~ V ama, Köst.ence, Kalaa n 

lbrail için limammızun hareket 
edecek vapurlar 

Tll••••lla vapuru 29-81 ajıustosa doğru. 
8amoa vapuru S..10 Eyltile doğru. 
Yakında Baıııburg, Brem, Anvers ve 

Roterdam timanlan için hareket 
edecek vapurlar 

Mil•• vapuru 25-26 AgtıstOD doğru. 
NICM vapuru 28-30 AğU1to• doğru. 
Agula vapura 8-4 Eylüle dOğru. 

Yakında Lonclraya gidecek 
vapurlar 

Agula vapuru S-4 Eylüle doğra. 
Fazla tafsiW için Galata'da Ovakim

yaa hamuda Luter Silbermaım. •e 
Şürekilı yapur acentahğıaa naüracaat. 

Telefon.: '4 .. 7 - e (6903) 

iZAM 
Saçlan kunetlen
clirir. Dlldllmeli
ni keller. Kepek
leri öld6rGr. ... 
temizler. aa.cıe 
bir defa frlblyon 
yapımz. .-. 

8on Poetll ...... 

Sahibi: All Ekrem 
Neplrat llGdGrlı Halil Ut& 

Ajrrtl M 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratı 

Hububat Unları 
SIHHAT 

\ KUV ... VET 

Ankara Halkevl civarında 

Banal Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta, 

Bu sene mektebimiz daha esulı bir tekilde tamir edilmiı n 
bahçeleri her neYi terbiyeYi oyunlara mliuit bir bale ptirilmiftir. 
Seçilmit bir talim heyetile dokuzuncu den 1e11e1ine en yeai 
prensiplerle hazırlanllllfbr. yabana n .. nıar ilk kısımdan bqlar 
ve bu Ala • bt'I ilatiyaçlarma ceY,f P verecek bir fekilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlanna hazırlık içia den 
harici kurslar açılacaktır. 

Ocretlerde mühim tenzillt vardır. 
Fada tafsilit için Mtldlriyete mtlracaat. Tel. 24118 

Tlrll llaarll -•rıtl ltlarellade 
Leyıt, Nehari . 

8111'18 lbz La-1 
Orta Mektep ve Lise Sınıflannı H•vldlr. 
Reamt U..ı.t Muadil olduju Maarif V eklletince tudik •clllndt
tir. Seçilmif talim t.yeti •• Amerikaclan retirilea terbiye ..... 
hUllll ürafuadan teclriaab ldue ol••· Y abaaa 0.-nl•rm ljre
tilmeRe bilba•ı elaıznWret 9'ırilir. Saf hava tem pla llllla 
bir terbiye ve eyi tahlil Yerillr. 15 Ajuatoataa itiharea bltla .. 
mflara lefll Ye aelw1 talebe lrabul .mtir. llekteWll r1 ı' " lra
taloiu ve ka,t kabal tutlan talep llerlae ... 4.mr. Ocretıer
de temillt yapalm .... Memar çocilldarı \le lrarcletlw için ayma 
temillt v...-. Fala taWt ttlllda'cla T8rk Maarif Cıml,.U 

~·-;!------·- ... , ...... ~ .... 
lsplrtoıaı 

tll 
BEŞ t 
KEMAL 
KINAKINA 
HUL SASI 

Yemelderialzl ha 11ak ~e iftiha •! ap _. remek 
~ lsplrtoeuz Aperitif bll•nimz 

' 
· Okuyunuz! Okuyunu% ! Okuyunuz 1 

Umumi kütüphane külliyati 
ve 

Çocuk edebiyat neşriyatı 
1 numero 10 kuruş 

Talep vukuuncla kataloklar meccanen ıinderilir. 


