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Fiab 5 karuf 

Umu.mhanelerin Jı~asın~ Doğru! Zater Bayramını Kutluladık 
Y enı Yapılan T alımatna- . . . . 

nle Bir Başlangıçtır 
--~ 

Bütün Vilayetlerimizde Fuhşa Karıı 
Mücadele Tedbirleri Tamim Edildi 

-
Ankara 30 (Hususi) - Sıhhi-

ye Vekaleti vesikalı ve vesikasız 
fuhşun memleket gençliği arasın
da yapabileceği bulaşıcı hastalık 
tahribatının imkan niabetinde 
önüne geçebilmek maksadile hu· 
ausi bir komisyon marifetile yap· 
dırttığı korunma çareleri ve ta· 
haffuz tedbirleri talimatnamesini 
bitirdi. Yeni talimatname birkaç 
güne kadar memleketin bütün 
sıhhiye müdürlüklerine gönderi

mamen ilgası, hemen mümkün 
olmadığı takdirde ehemmiyetli 
surette tahdidi, umumhane hari
cinde vesikalı fahiıenin dolaı
masının önüne geçilmesi, vesika
sız fuhşun da mutlak surette ni-
hayete erdirilmesidir. Esasen kısa 
bir müddet evvel Dahiliye ve 
Sıhhiye vekilleri arasında konu· 
ıulmuş olan bu meselenin tekrar 
canlanmasına ve bu defa intaç 
edilmesine intizar olunabilir. Bu 
maksatla umumi fuhıun memnu 

lecektir. . 
Talimatname 227 maddedir ve bulunduğu lngiltere ve Amerika 

esasını fuhşun mucip olduğu gibi muhtelif memleketlerin bu 
bulaiıcı hastalıklara karşı müca- hususa müteallik kanunları ~m-
dele tedbirleri tetkil etmektedir. diden getirilerek tercüme edil-
Bununla beraber hüküm süren miştir. Bunlar tetkik edilecektir. 
kanaate göre, yeni talimatname Şu da haber veriliyor ki fuh,u 
bu sahada yapılacak olan işin randevuculuk ve sair suretlerle 
küçük bir başlangıcıdır. Haki· gizliden gizliye yapanlar hak· 
katte yapılması icap eden batlıca kında girişilecek olan mücadele 
iş . umumhanelerin derhal ve ta- pek ıiddetli olacaktır. 
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Cenup Hududumuzda Kaçakçı Mücadelesi 

Gaziantep (Hususi) - Cenup hududundaki kaçakçılık müca· 
deleleri hararetle devam etmektedir. Antebin Yürük dağında son 
~efa . büyük bir ka~ç~ kafile.i lakalan~ış ve 500 kilo kıymetli 
ıpeklı ve eşyalarm yukln bulundugu beygırler müsadere edilmiştir. 
Kaçağı mıntaka memuru Nuri Ef. yakalamııbr. Gönderdiğim resim 
müsadere edilen eşyayı ıöstermektedir. 

Üniversite Kadrosunda 
Değişiklik Y cipılıyor 

Muallim Namzetleri Sıkı Ve Ciddi Bir 
Müsabaka İmtihanı Geçirecekler 
Maarif Vekil vekili Refik Bey, 

yeni Üniversite komitesile birlikte 
Üniversite kadrosu üzerinde esaslı 
tetkikat yapmaktadır. Öğrendi
ğimize göre Galatasaray lisesi 
içtimaiyat muallimi olup Üniver
site kadrosuna alınmış olan Hilmi 
Ziya Bey, talebi üzerine, tekrar 
Galatasaray lisesindeki vazifesi
ne iade edilmiştir. 

Doktor Ömer Nazım ve Nebil 
Beyler de hariçte çalışmayı daha 

münasip gördükleri için Üniver
site muallimliğinden ayrılmışladır. 

Üniversite iktıaat muallimli· 
iine aeçilen Ni:zamettin Ali B. 
hususi bir müracaatta bulunmuş 
kendisine profesörllk verilmedi;i 

takdirde muallimlikten affedil
mesini ileri sürmüıtür. 

Nizamettin Beyin üniversite
den ayrılması ihtimali çok kuv
vetlidir. Henüz doktora yapma
dıklan halde üniversite kadrosu-

na alınmış olan bazı profesör 
muavin namzetlerinin de lise rnu
allimliklerine tayin edilmeleri 

kuvvetle muhtemeldir. Doktora 
yapmış olan profesör muavin 

namzetleri de büyük bir müsabaka 
geçirmek suretile muavin olabi

leceklerdir. Bu müsabakaların 
gelecek sene asıl kadroların tan-

zim edilmesinden evvel vapılmaıı 
mevzuzahsbr. 

( Deva1D1 12 inci sayfada ~ 

Dii11 lıiitün meml•k•t 30 •ia&tos %11/er 'fle ltıggar• b11gr11mını kutlulaiı, Büyük Gazige, kahraman ordug11 
minnet ve ıiikranlarını santl•. Bu me,antla şehrimizde d• a•k•rl rnekttıpl•rin, muhtelif sınıflara men••P kct'e
l•rın ve Üniversit• tald•l•rinin iıtlralclerll• Begazıt me*d•nında giz•l bir geçit r.smi gapıltlı. Agrıc• Y •ıil 
klgde d• lstanbul namına geni alınan Tagg•r•l•r• isim konma merasimi yapıldı. Size burada dDnka tezalıi
ratın c1111fı intıhalarını takdim edigoruz. 

Bugün 

16 
Sayfa 
. ' ~ . 't i ' 

Gazi Hze Fevzi Pş. 
Hze ni Kabul 

Ettiler 
Yalova, 30 - Reisicümhur 

Hz. bugün sa~t 16 da Erkanıbar
biyei Umumiye Reisi Müşir 
Fevzi Paşa Hazretlerini kabul 
buyurmuılardır. ----

Rize'de 
- ---

Binalara Nazarlık 
Takılıyor __ .._ __ 

Rize (Hususi) - Burada es
kiden kalma adetlerden olarak 
yeni yapılan binalara takılmakta 

olan nazarlıklar çok garip l»ir 
tekilde tertip edilmektedir. 

Telden çevrilmiı bir daireye 
birkaç tane büyücek kırmızı bi
ber, birkaç baş aarmısak ve bir
çok mavi ve beyaz bez parçaları 
ve bir ipliğe dizilmiı bir sürü 
mavi boncuk asılmış ve müstatil 
şekil de keıilen tahta parçalarına 
da birkaç tane maıallab kelimeıi 
yazılarak ve bir de mavi beze 
sarılmış bir muska takılmak su
retile yapılan bu nazarlıklar evin 
cephesine asılmaktadır. 

!il!ıM!IP' ,._ 

r- • '\ 
Terli Listesi 

Bir•r rütbe terfi •tl•n za1'it
l•rimize ait lld•nln ne,rin• de-
flflm ediyoruz, Lut/ •n 14 üncü. 
.. gf•mrul• oku,•n•z. 

1 
Ayarsız Dirhemlerin Satılması Yasak! 

Yeni Ölçüler Meselesi 
Tatbik Sahasında! 

-- ----
Bütün İhtiyacı Istanbulda Mevcut Milli 

Fabrikalar Temin Edecekler 
Yeni ölçüler kanunu 1 Kinun

saniden itibaren tatbik sahasına 
geçecektir. Halkın bu hususta 
acemilik çekmemesi için alakadar 
daireler tarafından hazırlıklar 
yapılmaktadır. Bu hazırlıklar ne· 

ferdir, İstanbul mıntakaaı yeni 
ölçüler başmüfettişi Kudret Beyi 
görerek sorduk. Bu sahada bize 
şu mulfımab verdi: 

- " Yeni ölçü ve ayarlar ni
( Devamı 12 inci sayfada ) 

Bir Şaki Sürüsü Yakayı Ele Verdi 

Haydutlar Şehri Dağdan 
Daha Emin Buldular .. 
Dağda Jandarma Şehirde De Zabıta 

Mücadelesi 

Dig•rıbekir valisi Faiz B. 

Diyanbekir ( Hususi ) - Vali
miz Faiz Bey vakit vakit şurada 
burada çapulculuk yaparak adam 
aoyan ve öldüren şahısların be
hemehal tutulmalan için tedbir 
a!mıthr. Bu tedbir nyesinde şa
kiler cla;larcla bannamıyarak 

gizlice şehre inmiıler ve saklan
mışlardır. Bu sefer de poliı kuv-
vetleri sıkı bir takibe baflıyarak 
bunları yakalamışlardır. 

Yakalanan ıakilcr Kadefti 
köyünden Mehmet oğlu Hiso ile 
meşhur ıakilerden Rckonun kar-
deıi Eıref, Krenaz köyünden 
kendi karısını öldüren Liceli 
Yusuf, Kadeşti köyünden Meh· 
met Ali oğlu Hüseyindir. Bunların 
arkadaıı Şüyh Umran köyünden 
Mehmet Ali firara muvaffak ol
muştur. Fakat yakalanmak üzere 
takibe başlanmışhr. Bu şerirler 
İrincil köyünden Ali Kahyayı, 
Doderi aşiretinden Hacı İsa oğlu 
Mahmudu ve Karanaz köyünde 
bir kadını öldürmüşler, Hani yolu 
üzerinde mektep muallimi Ali 
Ulvi Beyi yaralayıp çeneşini par
çalamıtlar ve cbediyyen dilsiz 
kalmasına sebep olmuşlar, Lice
nin Fis obasını, Doderi aşiretini 
basıp soymuılar, Hanili tüccar 
Ramaı.anm yolunu keaip hayvan• 
tanıtı Te eıy•lanaı .. U'IDlf larclar. 

• 



[Ha~kın .. Sesi) 

Zafer Bay-
ramı 

Dun zafer bayramı idi. Bu lıu
ıust& halkımız dh or kı: 

Ali Rı1.& Bey (f akm~ dar ) okıtıu 
Btiyuk Y eaiban) 

- 30 atu•tos bence Türkün en 
•üyük bayramıdır. Otuz atu•to• za
feri olmauydı bupa hür bir yurt 
olamazdı. Oterlerimlli hürriyet h.
Yaaile tifinae lmkinım veren bupnü 
tes'it ederken i.tikbali koruyacak 
olan tayyuelerimi:ıi çotaltmak için 
&enginlerimizin teberrulu yapması 

lazımdır. Bqb memleketlerde zea
sinler kendi aamlarile ördularuaa 
tayy•reler hediye ederler. .. 

J. nın Bey (Beyoğlu Sıruerviler 9w) 
- Zafer alayını aeyrettim. On bir 

ıene evvel Tirk ordu•u tamam dört 
ıene yerleten ve arkHını diinyanın 
en büyük devletlerine dayayan bir 
düşmanı dCirt gün tlbi kısa Mr 
zamanda tlelli:ıe dCikmilftil. Dtln Be
y zıt meydanında Ü•tümde tayyareler 
uçarken, öaimden tunç benizli Meh• 
me çikler pçerken o zafer ,a.ı 
ö umde canlandı. Kahraman Mehmet· 
f ki eri avutlanm patla:> ıat:ıJa kadar 
alk şladam. 

• Haf e U. ( Eski Zapti e ue areti 
T rethaoe l!okagı 2i) 

- Düa asker evlitlanmı •eyre
derken otluman hayali canlandı. 
Hem atlacla• laem de mlllete dua 
ettim. Memleketin kurtul-a11 beni 
\ selli ediyor. ----
24 Saatin 
Hadiseleri 

Beyoiluncla Bostanbqıncla o
turan Bergthar H. isminde bir 
ıenç kız zabıtaya müracaatla 
Sakine H. ve Matauııel Vartalü 
tarafından, içinde yirmi lira bu
lunan çantuının çalındığını iddia 
etmittir. 

Jf. Şoför lstavrinin idaresin
deki otomobil on y&flDda Nari 
isminde bir çocuğa çarparak 
tehlikeli surette yaraJUUflır. 

lif- Kaaımpqalı manav Meh
met isimli biri9İ Meyvah()fta 
kabzunal Ziya Beyin serııiaiaden 
bir küfe üzüm çalarak kaçarken 
)'akalanmlfbr. 

Jf. Boğazkesende oturan Meh-
met isminde bir çoçuk ıokakta 

arkadqlarile oynarken dÜfmll 
ve çenesi tehlikeli surette kınl-

mıtbr. 

Tuuk Mezbahuı 
lstanbulda tavukçulukla iştiğal 

eden senu7edu Mr pap bir 
tavuk mezbahaa yapılması için 
belediyeye mlracut etmiye ka
rar vermiftir. Bu l"IP Wr mez
baha yapaldağı takdirde heledire 
ye senede ytiz bin lira temin 
edilecejini de ileri siirOyorlar. 

iki sene evvel de belediyeye 
b6yle bir teklif y~pıhnııb. . 

SON POSTA 
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Ah Anam, Yandım! 
İki Kaçakçı Arkadaştan Biri, Ötekini 

Feci Şekilde Öldürdü 
Evvelki alqam Y ağkapanmda feci bir cinayet 

olmUf, iki arkadaştan biri diğerini 6ld6rm&ıtür. 
Facia töyle ıeçmiftir: 

lnebolulu f.tref Ye yine Laebolulu MU.ut ismin
de iki arkadq ltedenberi kiyi& aipra11 kaçakçılıiı 
yapıyorlanmf. Etnf kiylerden topladıiı aipralan 
ıetirip Mahmuda vermekte. Mahmut ta •tmakta
dır. Enelki akşam yine Y ajkapanında buluşan iki 
arkadaş, kenar sokaklardan birine upmışlar, sigara 
paketlerini paylaımıya başlamışlardır. Fakat bu 
aralık Eşref kqlannı çatmış ve arkada,ma d6nerek 
flyle bağırmıştır : " Ben senden daha fala çalışı
yorum. Sana ylzdelik vereceğim. istersen çalıf... " 
Hiç bekJemediji bir zamanda yapılan bu teklif 

hı-tısında Mahmut fena halde kızmış •e o günkll 
Nbf huılibnı Etrefe vermek istememiftir. Bunun 
&zerine Eşref derhal yerinden fırlamıı ve bundan 
sonra da iki kafadar arasında koyu bir kafilr ıa
matuı batla1D1Şhr. Fakat Eşref daha baskın çıkımı 
olacak ki birdenbire bıçağını çekmiş, Mahmadan 
tizerine yiirümOş ve sol memesi üzerine olanca kav
vetile saplallllfbr. 

Mahmut bu darbe üzerine : 0 Ah, anam yandım!" 
diye bajırarak kanlar içinde yere yuvarlanmış, biraz 
sonra da ölmliftür. 

Efref İ9e itlediği cinayeti müteakıp kaçarak 
Koçtilcpuarcla bir yere aaklanmıf, fakat gece 
tutulmuştur. 

Kereste Ticareti !Lise ·Mezunları 
lhracabmızSon Senelerde Ma~ra/larını 

Hayli Azaldı 1 
Her sene Antalya ve Mersin ısfigor/ar / 

sahillerinden Suriye ve Mıaıra ı . . . . .. 
.n.h' ·ktard k t ih ınanbulun yem maliye teşkila-

mu ım Dil a ereı e raç b d b. ·ı · 1 · • • 
d d"k So ı d b .h n a ır vazı eye tayın erı ıçm e er ı . n zaman ar a u ı - _ . 

t h · ti b" · b tt müracaat eden Hukuk Fakultesı 
rdaca .. ..: ... emRmıye ~ ır nıa nlane e mezunlanna nereye tayin edildik-

unn.,.. ..... • omany:-Dll'\ orma 1 · 3 E !tide ·d ah kk k 
çok mütekiaif olduğl. için bildi- e~d&rl" ~ vfıand at t a u 

t ı · . .__d d mu ujil tara n an bildirile-
me orman ann ıçıne - al" e- ktir 
kovil ve fimendifer hatb yaparak ce Bu. --1.:ıd ar._ d 

• L k .,-.. • muı-acaat e en 
kereateyı çoa ucma mal etme te- kt nl -!'-... L. 
• Bun =-=- d T•-'- k me ep mezu anmn aua•an Dlr 

ctir. un yu e urK erea- ka ..n. ı.:.·d· Bunl b. 
teleri ecnebi! pazarlarda rekabet .. ç , .. zazif~ı ır.ril . .arın ır ço-
illlklnını bulamıyor. suna v e •• miştir. 

Ahıap infaat meaedilcliği için Y almz liH mezunlarından ço-
latanhulda da kereste sarfiyab juna yer bulunamamııbr. Bazı 
çok azallDlf, metre mik 'abı 2S lise mezunlan defterdarlıia mll-
liradan 15 liraya kadar d&tmllf- racaat ederek tulan söylemit· 
tür. Haber aldıiamıza göre Millet lerdir : . . 
Mecliainin tetriniewel içtimamcla - hlnda yem memunyetlere 
bazı meb'ualar orman kanunu lise mezunu alınacağı yazıld r. !iiz 
llyibasın tetkik edil•ek çıkanı- de bunun üzerine müracaat ettik. 
mam için bir takrir vereceklerdir. Halbuki ytiksek mektep mezun-

y eni kaauncla ormanlanmızın lan tercih edildi. Mademki ilin-
işletilmesi ve muhafazası için da lise mezunlan alınacağı yazıl-
mlhim maddeler bulunacaktır. dı ve alınmadı o halde yaptığımız 

Meccani Talebeler masraflann verilmesi icap eder.,, 

Dariiffefekw ve Sanayi mek
tebinin paruaz leyli talehe kaydı 
içia tayin.. ettiii mliddet geçmİftir. 
Mlracaat ~ talc:btlerdeu ~ 
müabaka imtıilwalannda mayaf
fak olamamıflardır. Maarif VekA-
leti tarafınclUı muhtelif Baelere 
yerleştirilmek &zere ahnacak 150 
meccani talebe için Erenkay ve 
Kabitaş inlerine mtlracaat edil
mektedir. Müracaat müddeti 7 
eylulde bitecek, 9 ~lfılde müsa
baka imtihanı yapılacaktır. Use
lerde ikmal imtibanladlla 2 eyltilde 
bqlanacaktır. 

Et Ucuzlayacak 
Fakat Şimdi Deği~ Bırkaç 

Gün Sonra .. 
Belediyenin sabo aldıiı üç oto

matik baskül mezbahaya yerleş
tirilmişti Fakat makineleı in bozuk 
olduiu anlqılcbğı için Almanya
dan fabrikama ,atalan getirtilmit 
ve basküller işletilmiştir. Yeni 
usule göre keailen hayvanlar 
havai tellerle bukilllerin ize
riaclen ~erken tarblacak ye 
makine her hayva11 için kilo.sunu 

1 Biriken Paralar 
icra Dairesindeki Bir Mil

yon Lira Ne Olacak 
İstanbul İcra daireai muhue

besi 1293senesindenberi,yanitam 
yanm asırdanberi biç bir tufiye 
görmemiftir. Bu suretle veznede 
bir milyon lira kadar bir para 
toplanlDlfhr. icra muhuebesi bu 
paraları milli bir bankada iflet
mektedir. Yeni icra kanunu llMl

cibince bu paralar kanunun neş
rinden iki 1ene ıonra tasfiye edi
lecek ve mllruru zamana uğrayan
lar lluineye k••acakbr. ba da
iresi tasfiyesinin . başlangıcını 
gazetelerle ilin edecektir. Umumi 
harpten enel kiiıt para bahm
maclıiı için burada toplanan pua. 
lann mllhim Wr .._ı aba •e .. 
müplr. ifa pualann abipleri çıkar
•• altm ve ttbnlf olarak mı Yerile
ceği, yokaa kljıt paraya mı çe.
riJeceği hakkında tetkikat yapd-
maktadır. Bu huaaata tufiye · 
muameleaine başlanmadan enel 
kat'i bir karar •erilecektir. 

ıöıtereu birer bilet Yerecektir. 
Balldiller aym umanda alqama 
kadar tarttıkları etin milduma da 
ıöstereceği için mezbahada et 
kaçakçılığına meydan Yerilmiye
cektir. Basküller kullanılmıya baş
landıktan sonra mezbaha resmi 
ha~an lzerinden dejil, kilO lu
rinde'D abaacakbr. Banma için 
daimi enc&men etlerin cinsine ,a
re bir tarife hazırlamaktadır. JCi. 
lo iizerinden resim ahnmaya baş
layınca et fiatlerinin bir miktar 
ucuzlayacala a&)lenmekteclir. 

Ap.toe 31 

I' . . 

Cümhuriyetin onuncu_ yıldönü
ınlncle muhtelif mıatalralarda nutuk 
ıKSJliyecek halk hatiplerinin liıte.i 
Maarif müfettiti Manmr 8. tarafından 
ba,a. allkadar makama Yerilecektir. 
Hatipler her aahadakl tekimGIG halk 
dilile •aJka anlatacaklardır. 

Odenmtyen Paralar 
Defterdarlıktaki e.kl heaaplan 

tasfiye komi•yonu meaiaine devam 
etmektedir. Bu komi91on umaaıi harp 
Hilelerinde me•urlara ft diter ... 
lulara verilmit olan ••aulara ait 
heuplan tetkik etmekte, bugüne 
kadar ödenmemit olan paralan talıalle 
çahfmaktadır. Fakat komisyon her ay 
ancak bin lira kadar bir para tahall 
edebilmektedir. Tabsilit miktarının 
çotalblmasına ıayret edilecektir. 

Maarif MUdUrlUIUnde 
l.tanbul Maarif MüdGriyeti tqkili

bnın yeni kadroıu Vekaletten beniz 
l'elmemiıtir. Maamafih l'Önderilmek 
here olduğuna dair haberler ahnmıt
br. Maarif MGdüriyetine bir muavin 
daha verilmektedir. 

Yeni GUmrUk Tarifesi -
Yeni gümrük tarifesi yarından iti• 

baren tatbik aabaaına girecek ve bu 
ıuretle memlekete ithal edilecek olan 
bilumum etyadan yenf tarifeye ıöre 
re.im alınacaktır. 

Yetimlerin Ay,ıklar1 
Defterdarlık cumarteıi aiioündfo 

itibaren eytam ve aramil maqlarının 
tediyesine baf)ıyacakbr. Eskiden beri 
Dilyunu umumiye bina11nda ·verilen 
maqlar, bu d~fa, Defterclarhk hlaa
aada apdan bir ıo-c1a tediyt 
eclllecektir. 

Yeniden Seyy•h Clellror 
Kınllçe Mari lal..U lika bir ••par 

ltirka~ ,aae kadar tellrlmbe bir 1..... ..,,... .................. 
Buraya gelen mallmata ıhı vapur 

Veaedikten hareket etmiftir Ye elye .. 
v .... limanlannda buluamaktadır. 

K•dntro lflerl 
Tapu .e kaclutro --- mlclirii 

c-.ı a., eYYelld ... teftit için 
AfyoabnhlAra, ......... . 

Bir Albn K•ç•kÇtSI Tutuldu 
Gbuilk -.uhafua tqkilih db 

_.. ~k mühim Mr albn kaçakfl 
telaeke•lni meytlaaa pbrllllfbr. 
S. .tbn kafakf.Mf Jozef lmainde iz
.-. ı.ar .......... 

Kaplı ıos a1tua tek .., ı2 beti 
Wr yerde, 4 ild baçuk Un. 8a altın
lar ecaebi vapurlarına kaçınhrkea 

1 akalanmıfhr. 

Talebeler 
Aşılanacalc 

Soa .-ınıerde tifo nk'alan l>lr 
miktar artbtJ için Sıhhat müdürlltl 
.. huuata eaaalı tedbirler almıfbr. 
Yab mektepleı:indeJd ~e ... r...,.... 
afllanacaktır. Bazı mıatakalarda ... 
ı.tuyuları teaı. edilmek l:ıeredlr. 

S.W.t miWlrl6il Maa ...... m•JI 
taYaiyi etmekte .. r. Veklletten ıehri· 
mize bir miktar ... ıelmifU., yetıae
cllil tak•lnle tekrar ,&aderUeeektlr • 

l_S_o_n_R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_s_im_li_Hi..-.·_ı_ag.;;;..._es_i_: ____ .~_R_a_z __ ar_...O_la_H._a_s_a_n_B_._D_.;;ig:;...o_r_KJ_ı_.· :___,j 

Huaa B. - Pazar ela lwumefe• ı -Plijda ılnet albacla dolq-1 Huan Bey - Allah imdat ı 
tlll• a. • laal? Ylzlriz almalJÜ tık ta Huaa Bey- Clldimis karardı etltial 
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Dünya 
N.e 
Okuyor? 

'-----------·-
Viyanada Ne Okuyorlar? 

Avusturyada, romanları ve di
ğer kitapları sabş itibarile çok 

ieride bırakan eser Dr. Paul 
Friscbauer'ın biyografik bir eae· 
ridir. 

Bu kitap Savuva banedanınııı 
Prens Eugen'in hayctına aittir. 
Prens Eu~n Fransada on dördün
cü Lui devrinde sorayda yetişmİi 
ltedbaht bir gençtir. Fakat Avus
turya - Macaristan İmperatorlu .. 
ğunda iltbılle ermiştir. 

ı Avusturya tarihinin efsanevi bir 
kahramana olnn genç prensin ha
yatı, başla beşme eseri okutmıya 
kafidir. Fakat muharririn gUzel 
usliibu da buna karışınca, eser 
Avusturyada en çok satılan kitap 
olmuştur. 

Doktor Frischauer bir Yahu
didir. Almanyada eserleri yakıl .. 
mıyan yegane Yahudi ~üelliftir. 
Yahudi muharrir bu muvaff aki
ycti bir tesadüfe bağlıdır. Çiin- , 
kü Hindenburg (Prens Eugen) ki
tabından bir " tane tedarik ederek 
kütüphanesine koymuştur. Cüm
hur Reisinin kütüphanesinde yer 
bulan bir eseri Nazilerin yakmı
ya cür'et etmelerine ise imkan 
yoktur. 

Şimdi doktor Fnschauer ital
yan vatanperveri Garibaldinin 
hayatmı yazmaktadır. Bu eserin 
de Almanyada satılmasını mcnet
melcrine imkan vermemek için 
kitabın başına ltalyan Başvekfü 
Musoliniye bir mukaddeme yaz
mıştır. 

* Macaristanda Ne 
Okuyorlar? 

Bu sene Macaristanda bilyiik 
bir muvaffakıyet kazanan biricik 

eser, harpten sonraki bir kızın 
hayntını tasvir eden "Manci,, is
minde bir romandır. Bu romanı 

yine o devrin kızlanndan biri 
yazmıştır. Budapeştede tramvay 
ve otobüslerde herkesin elinde 
bu kitabı görürsünüz. 

Kitabın müellifi, henüz yirmi 
yaşhırında bir genç kızdır. 

Romanın kahramanı Manci 
fakir bir aile kıı;ıdır. Bütün aile 
çalışır. Yalnız küçük Manci işten 
kaçar. Kız, bir gence tutulmuş

tur. Hatta aralarında evlenme 
tasavvurlan da başlamıştır. Bu 
aırada kızın zengin amcası ölür, 
fakat kıza miras bırakmaz. Kız 
güzeldir, fakat paraya konmak 
ümidi kalmayınca sevgilisi tara .. 
fmdan da terkedilir. 

Kız hastalanır, hastahaneye 
kaldırılır, orada bir genç kadmla 
t&nışır. Kadın kıza çalışmak lü
zumunu anlabr. Onu zengin bir 
dostu ile tanışbnr. Kız bu ada· 
mm yanında yeni bir liayata bat'" 
lar. Efendinin katibi olur ve 
lşini sever. 

Her hikaye gibi bu 
evlenmekle biter. 

hikaye de 

SON POSTA 

Resimli Makale a Hayat Sahnesinde a 

Hepimiz kendimizi müstakil bir 
varlık addeder, ve dünyayı, İnHn .. 
lan bizim için yaratılmıf farıcderiz. 
Ne istersek, naııl isterack 6ylt yapa
bilecetimizi samrız. 

Halbuki hayat bir ıinema filmine 
benzer. Hepimizin sahnede muayyen 
bir müddet rolümüz vardır. Filim 
döndükçe bizim rolümÜ% biter, ,sah
neyi baıkalan ifgal ederler. 

lıleMl• ealıaede bulunduğuıauıı: mUd· 
detçe rollmllıı:li iyi yapabilmektir. Bu da, 
eabne7• çıkmadaa haıı:ırlanan •• J•tlı· 
tlrllen artlat ıtbl, buıust bir hawlıiı icap 
ettirir. Haaırlanmadaa hayat aahaulna 
çıkaalana rolll f•na va kı .. olur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Z fer Bayramı Bütün Mem
lekette Tes'it Edildi 

BütUn memlekette 30 Ağustos Zafer ve Tayyare 
bayramı coşkun tezahüratla tes'it edilmiştir. Muh-
telif şehirlerden muhabirlerimizin ve Anadolu 
Ajansının verdiği haberleri dercediyoruz: 

lzmit'te 
lzmit 31 (Hususi) - Zafer şenlikleri büyük 

tezahüratla tesit ediJmiştir. 
lstanbuldan gelen Vefa t .. kımı ile İzmit İdman 

Yurdu arasında zafer bayramı ve İdman Yurdunun 
yıldönümü münasebetile binlerce kişinin huzurunda 
bir maç yapılmış, neticede de her iki takım bera .. 
bere kaim ışlardır. 

Çankarı'da 
Çankırı 30 ( A.A.) - Zafer bayramı emsalsiz 

:;urette kutlulandı. Bütün kıtaat şehir bandosu, avcı-
lar ve izcilerin iştirakile resmi geçit yapıldı. 

Gece Askeri İdman Yurdunda garden parti ya
pıldı. Her taraf donandı. Fener alayı yapıldı. 

An karada 
Ankara, 30 (A.A.) - Zafer bayramı coşkun 

tezahürlerle kutlulandı. 

Merasime sabah saat sekiz buçukta başlan· 
mış, Sarıkışlada, fırka karargahında ve Büyük 
Erkimbarbiyede tebrik merasimi yapılmıştır. 

Geçit resmi sahasında Milli Müdafaa Vekili Ze
kai Bey ve Büylik Erkanıharbiye Reisi Asım 
Paşa, şehrimizde bulunan bilumum erkan ve üme
rayı askeriye, zabitan ve binlerce halk hazır bu
lunmuştur. 

Öğleden sonra saat 16 da Halkevinde merasim 
.yapılmışlır. Burada Başkumandanlık meydan mu· 
harebesini ve o günün hatıralarını anlatan hitabeler 
söylenmi~, şiirler okunmuş ve bir piyes temsil 
edilmiştir. 

ve halkın-iştirakile büyük bir sevinç içinde yapıf d~ 
Resmigecit büyük bir intizam içinde cereyan etti. 
Halk bu bayram gününü neş' e içinde kutlu-
lamaktadır. · 

lzmirde 
İzmir 31 (Hususi)' - Zafer ve Tayyare bayramı 

münaııebetile burada yapılan emsalsiz tezahüratta 
bilhassa resmi geçit bü) ük bir muvaffakıyetle icra 
edildi. 

Esnaf ve halk teşekkülleri geçit resmine milli 
timsallerile iştirak ettiler. Şehir baştan başa do
nandı. Geceleyin sabaha kadar eğlenceler, fener 
alaylan tertip edildi. Ordu dairesinde tebrikit 
yapıldı. 

Zonguldak'ta 
Zonguldak :lO ( A.A. } - Tayyare ve Zafer 

bayramı münasebetile şehir baştan başa bir gelin 
gibi donahldı. 

Geçit resminden sonra askerlik şubesi önünde 
zafer ze ordu büyük merasimle tebcil edildi. Zafer 
şehitlerinin ruhu bir dakika susularak taziz. ve 
mütealnben Askerlik Şubesi Reisi ordu namına 
tebrik edildi. 

Tayyare Cemiyetinin hazırladığı büyük deniz 
yarışları ve eğlenc«"leri Zonguldak, Ereğli ve bütiin 
memleket spor gruplarının iştirakile çok büyük bir 
muvaffakiyeUe geç vakte kadar devam etti. 

Bursa'da 
Bursa (Hususi) - Zafer ve Tayyare bayramı bu 

aene her senekinden daha parlak surette tes'it 
edilmiştir, Resmiıeçit yapılmış, şenlikler, eğlenceler 

tertip ediimif, merasimde Ali Sait, Ali Hikmet ve 
Adil Paıalar hazır bulunmuşlardır. 

Gece saat yirmide büyük 
bahçelerde Tayyare Cemiyeti 
eğlenceler tertip edilmiştir. 

bir fener alayı ve Adil Paşa fırka kumandanlığında balkın tebri-
menfaatine muhtelif katını kabul etmiştir. 

Zafranbolu'da 
Zafranbolu, 30 (A.A) - Zafer 

Samsunda Maç 
Samsun 30 (Hususi)-Galata .. 

saray ikinci takımı ile Samsun 
İdmanyurdu arasında yapılan 

maçta Galatasaray4-1 Galip geldi, 

Afyonda Bir Teftiş 
Afyon, (Hususi) - Elektrik 

müdürü Baki Beyle ambar me
muru Süleyman Ef. ye yapılan 
teftiş neticesinde işten el çekti-

Tekirdağında Bayram 
Tekirdağı 30 (Hususi)- Kurtuluş bayramı şeh-

bayramı asker rimizde büyiik merasim ve tezahürat ile kutlulandı· 

Bursa' da Mudurnuda Gençler 

Y. • Al" 1 · B y Birliği ığıt l ç~n İr Köy a- Mudurnu (Hususi) - Burada 
pıldı Bir De Abide Yapılıyor gençlik hareketlerini tanzim mak .. 

Bursa 31 (Hususi) - Soygun sadile bir Gençler Birliği tesis 
vak'asında kahramanca şehit edilmiş ve faaliyete başlamıştır. 
olan Çongıralı Ali ağa için Aydında Bir Tevkif 
vak'anın olduğu yerde bir abide Aydın (Hususi) - Turanlar 
dikilmesi kararlaşmış ve projesi köyünden Mustafayı başından ta-
yapılmıştır. Çongıra köyünün ismi banca ile yaralıyan Hüseyin 

rilmiştir. 
Roman, bir genç kızın görüş

lerini ihtiva ettiği için Budapeş- r 
tede birçok mUnakaşalan ve de
dikod ulan davet etmiştir. Muha
fazakar kadınlar kızıyor, fakat 
ırençler müellifi takdir ve tebrik 
ediyorlar. 

Yiğitali olarak değiştirilmiştir. Mehmet tevkif edilmiştir. 

iST~ iNAN iSTER iNANMA/ 
Divanyolunda oturan bir okuyucumuz yauyor: 
" Evimize Taşdelen suyu alıyoruz.. Evvela aldığımı& 

sucu küçük damacanayı bize 120 kuruştan verdi. Fakat 
bir müddet sonra auyun karıfık ve bozuk olduğunu 
anladık. Sucumuzu değitlirdik. 

Fakat bunun da suyu bizi memnun etmedi. 
Nihayet üçüncü bir sucuya müracaata mecbur 

olduk. Bu defa hem aynı damacanayı 80 kuruşa aldık, 
hem de haliı, ve temiz. su bulduk.,, 

Garibi fudur ki, romandaki 
kızın bayatı ile müellifin hayatı 
arasmda bliyük bir benzeyiş var .. 
dır. Bu benzeyiı okuyucularm 
alikasını daha çok arttırmııtır. l 

İkinci sucudan küçük damacanayı 100 kuruşa aldık. 
Artık memba suyu satan ıucularnı ihtikar yap

madıklarına; 

IS.TER /NAN /STER iNANMA! 

Ağultoı 31 

r 
Sözün Kısası 

Hayvanların itibarı 

Gittikçe Artıyor 

-------E.Ş 

Bizim gazetenin (meraklı ha
vadisler) kısmında gözüme ilişti: 

Telsiz telefon stUdyolannda 
çahşan artistler arasında en fazla 

para kazanan aan'atkir, Bel Coxe· 
isminde bir lnriliz kadını 
imiş ... 

Havadisin daha başını okur
ken o pahalı artistin, fevkalade 
şarkı söylediğini zannetmiştim. 
Yazıyı bitirince anladım. 

Telsiz kumpanyalarından en 
fazla para alan, abonelere ken .. 
dini en çok dinleten o İngiliz 
kadıncağızının hayvanat seslerini 
taklitten başka bir şey yapma .. 
dığını öğrenince şaşa kaldım. 

Esasen biliyorumj insanlann 
hayvanlara fazla düşkün olduk
ları bir devirdeyiz. Otomobiller
de, balolarda bin ihtimamla gez
dirilen köpekleri sıksık görmiye 
başlıyalıdanberi bu işi sezmiştim .. 

Başımıza sürmek için bulama
dığımız kolonyalarla her sabah 
bacakları ovulan Rus tazılannın 
en baş sedirlerde uyukladıklanm 
Avrupa mecmualanndn gördükçe 
kıskandığım bile olurdu. 

Telsiz istasyonunda, hayvan 
seslerini taklit eden kadının en 
çok para alan artist olduğunu 
okuduktan sonra, hayvan sesini, 
insan sesinden fazla dinliyenlerin 
akla dehşet verecek kadar çoğal .. 
dığını da anlamış oldum. 

insanla hayvanın farklarını bu 
kadar değiş tokuş ettirmemiz 
nedendir acaba·/.. 

Zahiri medeniyet artbkça, ma
nevi kıymetler eksiliyor mu der
siniz? Yoksa hakiki sadakati in· J 
sanlarda bulamıyanlar hayvanla
ra mı düşüyorlar? 

Bizler bile, içimiz yanarak 
aradığımız dostluğu, samimiyeti 
beraber yaşadıklarımızda bula .. 
mayınca köpeklerden medet 
umuyoruz. 

Sadakatini, dizlerimizin dibinde 
istekle yatarak gösteren, verilen 
bir kemik parçasını senelerce 
unutmıyan cins köpekler, bizleri 
hayvanatın sesine bile hayran bı· 
rakıyor galiba ... ----

Yunanistan 
Boğazlar işinde Fikri Ol

madığı Bildiriliyor 
Atina 30 ( A.A. ) - Atina 

ajansı bildiriyor: Birtakım ga:r:e
teler Boğazlar hakkında bir misak 
yapıldığı takdirde Yunanistanın 
alacağı vaziyete dair bazı haber· 
ler neşretmişlerdir. 

Bu haberler mesul mahafilin 
görüş ve düşünüşlerini aksettirir 
bir mahiyette değildir. 

Türkiyeye sıkı ve samimi 
dostluk rabıtalarile bağlı olduğu 
malum bulunan Yunanistan Bo-· 
ğazlarda ilişiği olan meselelerle 
pek ziyade alakadar olmaktadır. 

Yunanistan böyle bir misak 
hakkındaki vaziyetini - bu misakın 
havi olacağı madde ve hükümleri 
öğrendikten sonra r kararlaştırıp 
tanı.im edecektir. 

Adana inhisar idaresi 
Adana (Hususi) - İnhisar 

İdaresi için burada bir merkez 
binası yapılması tekanür etmiş-

tir. Bina çok geniı bir saha 
üzerinde yapılacakbr. 



M•mlekel A1anzara/arı 
1 

Bartın Kızları 
Kocalarını 
Nasıl ,..,'ieçerlerdi 

Barbn (Hususi) - Bartının 
genç kız ve erkekleri arasında 
dört sene evveline gelinciye ka
dar devam eden eski ve çok 
garip bir adet vardı: Bartın kız
lan bayram ve cuma günleri 
kümeler ve kafileler halinde top
lanır, türkü söylerlerdi. Bu sokak 
ort sındaki ve meydanlardaki 
toplanışl ra delikanlılar da gelir 
iştirak ederler ve evlenecekleri 
kızlan seçerlerdi. Belediye bu 
ideti üç yıl önce kaldırmış oldu· 
jund.an.. Şimdi bu sokak ve 
meydan toplantıları yapılama
maktadır. 

Bugün Bartmda medeni ha
yat cidden çok il eril emiştir. Hal
kın ekseriyeti münevver ve fstan
bulla hali temasta olduğundan 
bir Barbnlı bir lstanbullunun ha
iz olduğu bütün evsafı medeni
yeyi kazanmıştır. Halbuki Bartın 
bundan on yıl evveline gelinciye 
kadar hiç te böyle değildi... Bu
rada bundan önce kadmlar evle-
rinde çok tuhaf kıyafetlerle ge
zerler, sokağa da garip kıyafet-

lerle çıkarlardı ... Bartın kadınlan 
on, on beş sene evveline gelinci-
ye kadar başlarına iki parmak 
genişliğinde bir fes geçirirler ve 
fesin üstüne bir yazma sararlar 
ve başlarım hava almıyacak şe
kilde sıkı sıkı örterlerdi ve ev
de de öyle dururlardı. Sokağa 

çıkarken de önlerine bir peşte
mal sararlar, başlarına da üstülük 
yahut puşu denilen ipekli örtüyü 
atarlar ve böyle gezerlerdi... On 
yıl evvel bu kıyafetle duran Bar
tın kadını bugün tamamen mede-
ni kisveye bürünmiiştür. İnkılabı
mızm esaslarını çok çabuk kav-
nyan Bartmlılar kılık itibarile de 
bu acaip yaziyettcnn kurtulmak 
için ae geç kalmadılar. 

~telımet Enver 

Nazilli' de 
Bir Cinayetin Failleri 

Meydana Çıkarıldı 
Nazilli, (Hususi) - Yirmi gün

denbcri Nazilli zabıtasını i~gal 
eden esrarengiz bir cinayetin es
rar perdesi kaldırılmış, katiller 
meydana çıkarılmıştır. 

Bu hadisede maktul, Tak
maklı Hasan çavuş isminde bir 
zattı. Hasan çavuş Nazilli muhi
tinde; Amerikan romanlarında 
olduğu gibi ismi dillere destan 
olmuş bir Donjuandı. Kadınlara 
ve genç kızlara çok düşkündü. 
Hayatında daima zevk peşinde 
koşan bu adam Gerenez karye
sinde Fatma H. isminde 20 yaş
larında genç ve evli bir kadınla 
tanışmıya muvaffak olmuştu. Fat
ma Hanımın zevci de bunu ha
ber aldığı için Hasan çavuşa, 
uzaktan uzağa düşman bir tavur 
takınmıştı. Daha evvelce vaki 
olan bazı aşk rekabetleri yüzün
den de kasap Mahmut ve yörük 
lsa Efen diler Hasan çavuşa diş 
biliyorlardı. 

Hasan çavuf, son zamanlarda 
emniyet içersinde değildi: Böyle 
olduiu halde Hasan c;avuş, hadi
se günü Aydın şosesi altında, 
yukarda ismi geçen Fatma Ha· 
ıumın evine gitmişti. 

Fatma Hanımın zevci Raşit, 
düşmanın kendi evinde olduğunu 
tesbit edince arkadatları olan 
kasap Mebmetle, İaa efendiyi de 
keyfiyetten haberdar etmiş ve 
yolunu beklemiye başlamışlardır. 

Hasan çavuş dönüşte, bir hah· 
çenin dibinde mavzer ve tabanca 
atcşile karşılaşmış ve yere yıkılıp 
derhal can vermiştir. 

Katiller Aydın ağır cezasmda 
muhakeme edileceklerdir. 

SON POSTA 

. . 
~ • 

HABERLERi 'MEMLEKET 

Sinek istilisı 
dapazarı'nda Gündüz Karas·nekten, 

Gece Sivrisinekten Rahat, Huzur Yok 
Adapazan, (Hl\

ıusi) - Burada 
sivri ve karasi
nek istilası var· 
dır, sıtma mü
cacadele teşki
latı bütlin me
saisine rağmen 

istilanın onun,.. 
geçememiştir. h .. -
nun yegane se
bebi ka abadaki 
çukurlarda fenni 
tathirat yapıla
maması sokak
larda da pıs
lilcten geçilme
mesidir, evvelce 

caddeler muntazamen temizlenir ı 
arözözlerle sulanırken bu sene 
her nedense bu yapılamamış, 
ihmal edilmiştir. Belediye şehirde 
esaslt bir temizlik yapsa, sıtma 
mficadele heyeti de mevcut çu
kurlarda icap eden ilaçlarla 
mikropları imha etse bu sivri ve 

Dört Azılı 
Şerir Yakalandı 

Mardin, (Hususi) - Cenup
tan hududumuza geçen Amude
nin (Girbeşki) köyü ağası meşhur 
katil Şeynıus İsa Ağa ve üç 
arkadaşı gümrük muhafaza me
murları tarafından görülmüş ve 
iltica ettikleri köyde silablarile 
beraber tevkif edilmişlerdir. Bi
zim hudutlarda bile birçokl kital
ler yapmış olan bu ıerirlerin ya
kalanmasından halk fevkalade 
memnundur. Cenuptan firarlanna 
sebep te; yeni birçok cinayetler 
iılemio olmalarıdır. Bilhassa Şeyh
mus lsa ağa, adam öldürmekle 
fÖhret almış bir hayduttur. 

Balıkesir' de 
Su Derdi Halledildi 
Balıkesir (Hususi) - Vilaye

timizin sıhhat işleri çok düzgün
dür. Ancak meclisi umumi bu se
ne bütçesinden Frengi mücadele 
cemiyetine 9000 liralık muaveneti 
çıkardığı için bu cemiyet faaliye
tine nihayet vermiştir. Sıhha t 
idaresi debağhanenin şehirde bu
lunmasının sıhhi mahzurlannı 
nazan dikkate alarak yarım saat 
uzakta bir yere nakline karar 
vermiştir. Belediyede sıhhat işleri 
üzerinde pek büyük tesiri olan 
su meselesini halletmiş, Balıkesir
de su derdi kalmamlştır. • 

Adapazar Jıiikumet konağı 

karasinek istilasını önüne geçile
ceği tahmin edilmektedir. 

Belediye reisi belediye işleri
nin layikile tedvir edilememesi 
ıebeplerini belediye bütçeıindeki 
darlığa atfetmekte ve oktrova 
kalktığı, gümrüklerden temini 
takarrür eden varidattan da da-

almmaktad!r. 

lia bir aylığı bile 
gelmecljği ıçın 

işlerin akgadığı

nı söylemektedir. 
Bunun için bele
diyenin her iti 
gibi temizlik itle
ri de mühmel 

bıralulmııhr .Şimdi 
mücadele bizzat 

halk taraf mdan ya· 
pılmakta, gündüz 

karasineklerin, ge
celeri de sivri
sin~klerin iz'aca
tından kurtulmak 
için hiç durma-

dan. imha tedbirleri .. 
Geçen ay te,ekkül eden Avcı

lar Cemiyeti büyük bir rağbet 
görmüştür, cemiyete şimdiye 
kadar kaydolunan aza miktarı 
üç yüzü ıeçmiştir. Avcılar yakın
da toplu bir halde büyük ıürek 
avlanna baılıyacaklardır. 

Mardin Askeri Hastanesinde Sünnet 

Muılin ukeri lı•alanesi •• 6•ı doktor M•hmct Ali B. 
Mardin (Hususi)- Aıkeri hastane baıhekimi Kaymakam Meh

met Ali Bey memleketin fakir çocukları için hastanede bir aünnet 
düğünü tertip etmiştir. Düğüne Kolordu bandosu iştirak etmiş, 
hastane efradı tarafından bir temsil verilmiştir. Vali Bey sünnet 
çocuklarını bizzat taltif etmiştir. 

Lüleburgaz' da Hayvanat Sergisi 

Lüleiurg•z hayvanat s.rgisi •çılııında hazır Bulunanlar 
Lilleburbaz ( Hususi ) - Her ıene olduğu gibi bu sene de 

Trakya hayvan serıisi LUleburgazda açılmıttır. Serginin açılışı mü· 
nasebetile yapılan meruimde şehrimizde bulunan hükumet ve ordu 
erkim hazır bulunmutlardır. Bu seneki sergide birinciliği Babaes
kili Haaan uıtanın tayı kazanmıtbr. 

~~~~----.-.---···------~--~~~-

Mardlnde imar Faaliyeti 
Mardin ( Hususi ) - Şehrimiz

de imar faaliyeti devam etmek
tedir. Hükumet caddesi üzerinde 
bulunan ve caddeyi darlatan 
dükkanlar yıkılmıştır. Yeni cadde 
çok geniş olmaktadır. 

Balıkesir' de 
Bütün Köylü Buğdayını Zi
raat Bankasına Satmaktadır 

ine bolu' da 
Bir Kız Ödü Patlayarak .. 

tnUf .• 

Balıkesir Yerli Mallar Sergisi 
Balıkesir ( Hususi ) - Yerli 

mallar sergisini bir hafta zarfın

da en az yedi bin kişi ziyaret 
etmiştir. Buhrana rağmen sergide 
iyi satış yapılmaktadır. İnhisar 
İdaresinin pavyonu sergide en 
şık ve en çok ıezilen pavyondur. 

Balıkesir (Hususi) - Şehri
mizde Ziraat Bankası buğdayı 
köylüden beş kuruştan almak· 
tadır. 

Piyasanın düıük olması köy· 
lünün bütün buğdayını Ziraat 
Bankasına vermesine sebep ol
muştur. 

Bankanın beş kuruştan aldığı 
buğday piyasada 3 kuruştur. 

İnebolu ( ususi ) - Garafa 
köyünden 11 yaşında bir kız 
çocuğu ormanda inek otlatırken 
aynı köyden Arif kızla eğlenmek 
için köpeğini kızın üzerine sal· 
dırmış, köpek kızı sarınca kız 
korkmuş ödü patlamış ve ölmüş
tür. Arif vefata sebebiyet ver
mekten muhakeme altına alın-
mıştır. 

Ağustos 31 

. ı llavai Af üsahabe 

Karpuz Bayramı 
Yapmıya Lüzum 
Yok 

Elbette gazetelerde görmüş
sünüzdür. Avrupalılar, iktısadi 
buhrana çare bulmak için bu se
ne meyve bayramları icat ettiler. 
Üzümü meşhur olan memleketler 
üzüm, şeftalisi güzel olan mem· 
leketler şeftali için bir r bayram 
gllnü tahıis etmişler. O bayram 
günlerinde meyvaların çokça a .. ' 
blacağmı ve bu sayede onları 
yetiıtiren köylülerin yüzleri güle· 
ceğini ümit ediyorlarmıı. ~ 

İspanya, bizim memleketim\a 
ıibi, karpuz yetittiren memleket• 
lerden biridir. İıtanbul'da oldui , 
gibi orada da eşek arabaları ile 
karpuz satılırmış. Onun İ~İıtr .. 
lspanya'da iyi karpuz yetiştiren 
Valinsiya tehrinin Belediyesi bir 
karpuz bayramı tertip etmiş. 
Bayram günü fehire getirilecek 
karpuzlardan en büyük üç tane
sine mükafat verilecek, sonra 
karpuzlar kesilerek imtihan heyeti 
azası bunları yiyecekmiş, heyet 
üç karpuzdan hangisini en ziyade 
lezzetli bulursa onun sahibine 
ayrıca ve ikinci bir mükafat 
verilecekmiş. 

~ 

Bu meyva bayramlarının iktı· 
sadi buhrana ne dereceye kadar 
çare bulacağına doğrusu pek 
aklım ermedi. Fakat - belki ço
cukluktan kalma bir his ile • 
meyva bayramı yapılması pek 
hoşuma gidiyor. 

Bizim İstanbul ıehrimizin her 
semti bir nefis meyvası ile meş· 
burdur. Mesela çilek mevsiminde 
Amavutköyünde.. Üzüm mevsi· 
minde Çamhcada.. Şeftali zama• 
nında Kasımpaşada.. 1ncir mev· 
siminde Kavakta .. Ayva zamanın· 
da Çengelköyünde, ilahiri... birer 
bayram günü olsa da, o günli 
herkes o semte gitse ne kadar 
güzel olur. Bütün yaz mevsimle
rinde günlerimiz bayramla geçer. 

Bazan da lstanbula yakın 
olan yerlerin mcyvalan meşhurdur. 
Gebzeniiı kirezi, Değirmendere· 
nin fındığı gibi. Bu meyvelerden 
yemek için de oralara kadar 
gidivermek eğlenceli olmaz mı? 

* · O halde karpuzun iyisini ye• 
mek için de T ekirdağıne gidelim, 
diyeceksiniz. Benim fikrimce buna 
hiç }Uzum kalmıyacak. 

Çünkü, yakında lıtanbulun 
her tarafı karpuz tarlasına döne
cek. Eski zamanda sokak süpürü· 
lür, sulanırken bu mevsinde lstan· 
bul da yenilen karpuzlarm da çekir
dekleri süprülür giderdi. Fakat bu 
sene - galiba oktruva resmi kalk· 
tığından dolayı olacak - sokakla· 
rın siipürülmcsine sulanmasına 
lüzum veya imkan görülemedi
ğinden karpuz çekirdekleri hep 
sokaklarda kalıyor. Parke taşı 
ile döşenmiş sokaklarda bile 
dikkat ederseniz, taşlann her 
aralığında birkaç tane karpuz 
çekirdeği gürürsünüz. Göreme• 
dikleriniz de emin olunuz, yere 
gömülmüş olanlardır. 

Y akmda yağacak yağmurlar• 
dan sonra bu çekirdekler tabii 
filiz verecek, karpuz yetiştirecek· 
lerdir. Bu ~ene zaten takvim de 
kendini ıaşırdığından yağmurlar· 
dan sonra bir de güzel günet 
açarsa bütün İıtanbul güzel bir 
karpuz tarlası haline gelecek. 

Onun için bizde de bir karpuz 
bayramı yapılırsa, bu bayram 
gununu T ekirdağına ayırmıya 

hiç lüzum görmiyorum. Bu seneki 
karpuz çekirdeklerinden lstanbu
lun hangi semtinde en iyi, en 
lezzetli karpuz yetişirse, karpuz 
bayramı gununu de o semtte 
geçirmiye gideriz. 



(Siyaset Alemi 

İtalyanın 
Arnavutluğa 
Verdiği Nota 

Bir müddettenberi İtalya ile Ar
navutluk müna11ebatının gerginleş

tiğini gösteren hadiselere fahit olu
yorduk. Bu gerginliğin son hadde 
vardıtını İtalya tarafından Arnavut
luta verilen son nota bize a-österiyor. 

• Denilebilir ki dünya dünya olalı, pek 
az devlet, bu şekil ve mahiyette 
hitaba maruz kalmıştır. 

• ' Bir cümle ile ifade edelim: İtalya 
Arnavutluğa böyle bir nota vermekle, 
verebilmek hakkını kendisinde i'ör
mekle Arnavutluğu muhtar bir İtalyan 
müstemleke.si addediyor demektir. 
Bu notaya göre bütün idare İtalyan 
memur veya İtalyanlığı seven me
murların eline verilecek, askeri bi
nalar İtalyan harbiyesine devroluna
cak, Arnavut polisi İtalyan zabıtnsının 
emri altına konacak, Arnavutlukla 
bütün devletler arasındaki iktı~adi 
muahedeler iptal edilecek, hapanan 
katolik mektepleri açılacak, bl;tün 
mekteplerde İtalyan· dili mecburen 
okutulacak ve ilihiri ... 

Bu notayı alan Arnavut Kıralı 
Ahmet Zogo, ya mukavemet ederek 
İtalyanın açık bir müdahalesini davet 
eyleyecek, yahut boyun eğerek mem
lekette bir isyan çıkması tehlikesinin 
tohumlarını ekmit olacaktır. Her iki 
takdirde de Arnavutluğun vaziyeti 
elimdir. Çünkü şimdiye kadar zahiri 
bir istiklal sütreıine bürünen bu 
memleket, §İmdi bu sütreyi yırtmak 
ve hakiki çehresile meydana çıkmak 
•aziyetinde bulunuyor. - f-'lireyya 

ispanyada Buğday MahsulU 
Madrit, 30 - Bu sene hububat 

mahsulü 1932 den az, fakat son 10 
•~nenin va.atisine yakın olacaktır. 

Buğday mahsulü 1932 de 50.133.000 
kentala mukabil bu ıene 38.480.000. 
arpa 22.600.000, çavdar geçen senenin 
6.580.000 nine mukabil 5.583.000 ve 
yulaf geçen ıene 8.404.000 e mukabil 
bu ıene 6.065.000 kentaldır. 

Bir Hava Faciası 

Kloviı, (Yeni Meksika) 30 - Dün 
gece bir tayyare düşmüş içindeki iki 
pilotla iki yolcu kömür haline gel
miştir. 

Amerika'da çkl Yasağı 

TIL·8RArLAB 
'·-, "\ .· .:-. -.. ·- ... 

u y ın Harici ıyaseti 
Rus Har· ci Siyaseti-;in İnkişafını, Hitler 

Siyaseti Temin Etmiştir 
Paris 30 - Tan razctesi, So•yH 

Ruayanın harici ıiyuetinden ve ıon 
aylarda aktcttiği ademi tecavüz ml
saknıdan bahsederek diyor ki: 

"Ruıyımın bilhusa .sulha, emniyete, 
sonra da mali ve iktıııadi yardıma 
ihtiyacı vardır. Ademi tecavüz mi
saklarına ifte Moskova bu sebepten 
ön ayak oldu. Ve Sovyet Rusya ile 
Polonya arasında itimatkar münad
betler de yine bu sebepten olmu,tur. 
Hatta o kadar itimatkar ki bazıları, 
yakın bir zamanda Vartova il~ Moa
kova arasında sağlam bir anlatma 
bile tahmin ediyorlar. Bütün bunlar 
bugünkü milli sosyalist hükümetin 
eseridir. Sovyct harici siyasetinin 
inkişafını tacil eden ,ey, Hitler siya
setinin kabahatidir. 

Feci Bir Tren 
Kazası 

Ananillo ( T eksas ), 30 - Yeni 
Meksikoda Tucumacani civarında bir 
lükı tren yoldan çıkmıştır, Lokomotif 
ile 7 vagon bir sele düşmüşlerdir. 
Bütü11 yolcuların ve memurların ölmüt 
olmalarından korkuluyor. 

Tren kazaaınm sebebi, trenin, 
ıellcrin kısmen götürdüğü bir köprü 
üzerinden geçmesidir. Ağır ağır 

gitmekle beraber tren makinisti teh
likeyi vaktinde görememiştir. Trende 
43 yolcu vardı. 

Amerikada Mali Kalkınma 
Vaşington, 30 - Amerikada mali 

kalkınma program ve teıebbüsü baı
ladığı i'Ündenberi iki milyon kiıiye 

if bulunmuttur. Bu mali kalkınma 

idaresinin, muvaff akıyetinin bir bat· 
langıcı telakki edilmektedir. 

Nevyork, 30 - Dahiliye Nazan v~ 
Posta Umum Müdürü bütün gece 
Reisicümhurla görüşmüşlerdir. 

M. Ruzvelt, nafıa itleri progra
mında mevcut bnzı projeleri tasvip 
etmiftir. 

Hazine memurları, altın üzerine 
konulmuş ambargonun kaldırılmasının 
Amerika madenlerine ( 15,000,000 ) 
dolarlık b r fada kazanç getireceğini 
tahmin etmektedirJer. 

lngiltere Kırııl vo Kıraliçesi İngiliz milltıti tarafından en çok aevilen Kı
rallardandır. Resmimiz :k"U'al, kıraliçe ve Pr<'ns J orju bir pazar günü kiliseden 
çıkarken ve halk tarafından alkışlanırken göstermektedir. 

Dünya Yahudileri Cenev
rede Bir İçtima Yapıyorlar 
Bu Konferansta Alman 
Yapılacak Y ard1mlar 

Yahudilerine 
Görüşülecektir 

~---------

Cenevre, 30 - Bütün dünya Ya

hudileri namına aalı günü Cenevre'de 

toplanacak konferanata Almanya'daki 
Yahudiledn evvelce haiz bulunduk-

ları hakların kendilerine iadesini te
min için Yahudiler tarafından girifi
lecek hareket ve teşebbüsün ana ve 
nazım hatları hakkında müzakere ve 
tetkikler yapılacaktır. 

~--------------.. ·----------~---Eski Avusturya Haneda· 
nmın EmlAki 

Londra, 30 - Eski Avusturya 
imparatoru Şarhn kardeşi Arıidük 
Maksimilyen dö Habsburg Viyanaya 
gelmiştir.•Arşidük kendisinin ve Habs
burg hanedanının elli azası namına 
e.ski Avusturya ve Macaristan hüku
metlerinden ayrılmış olan bugünkü 
hükumetlerden menkul ve gayri 
menkul emlakin iadesini veya bir 
milyar tazminat verilmesini dava 
edecektir. Bu büyük davanın hazır
lıklan başlamıştır. 

Tayyare Bombardımanına 
Karşı 

Berlin, 30 - Hava müdafaası için 
yapılan ilk asri mahzen, dan Potsdam 
caddesinde açılmışhr. Mahzen, yolcu
lara büyük oklarla işaret edilmekte
dir. Bu koruma yerinde lazım olan 
herşey, bu arada bir de eczahane 
vardır. 

10 Milyon Koyun Öldü 
Paris, 30 - Tan gazetesi, cenubi 

Afrika'da, nihayete ermiş olan ku
raklık neticesinde 10.000.000 koyunun 
ölmüş olduğunu bildirmektedir. 

Gönül işleri 

Kardeşinin 
Kızını 

even Genç 
"Babamız bir annemız ayn, 

bir ablam var. 
Ben dört beş yapnda iken 

babam vefat etmiJ, bir müddet 
sonra da ablam evlenmiş çocuklara 
karışmış. Ben ablamla ilk defa 
20, 21 yaşına geldiğim zaman 
karşılaştım ve onun 17 yaşında 
yetişmiı kızına kalbimi çaldırdım • 
Bu alev beni gün geçtikçe tak
mıya, kemirmiye batladı. Oyle 
bir gün geldi ki tahsilime varın· 
caya kadar her ıeyi gözüme al
dım. Ona korkarak aıkımı itiraf 
ettiğim zaman o da beni sevdiğini 
söyledi. Anne ve akrabalarımız• 
dan gizli olarak evlenmeyi fikri· 
mize koyduk. Fakat bu mesele 
her ikimizi de çok dilıündürüyor. 
Nihayet sene nihayeti gelmişti. 
Sekizin bakalorya imtihanını ka· 
zandım. Mektepten şehadetname 
alarak tahsilimi bitirdim. Anne
min yanına avdet ettim. Yirmi iki 
yaşındayım bir annem var ayda 
55 lira varidatım vardır. Ayrıca 
ufak bir memuriyete girmek 
emelindeyim. Bana bir fikir ... ,, 

Oğlum, zannediyorum ki kanun 
evlenmenize müsaade etmez. 
Etse bile bu vaziyet gayri tabii 
gorunuyor.. filvaki zaman ve 
hadiseler sizi mazur gösterebilir. 
Fakat nihayet kardeı sayılırsınız. 
İnsan kardeıile bir yatağa yata• 
bilir mi? 

* .Aııkara'da 1. P. fi. Kadri Beye: 
Kız iti muhabere ile, ahbap

lıkla uzatmak istemiyor. Bir mek· 
tup bana onun hislerini anlatmıya 
kafidir demek istiyor. Eğer haki• 
katen bu kızla evlenmek niyetin• 
de iseniz o takdirde kızın aile• 
sine müracaat ediniz, resmen 
isteyiniz. Her halde ret cevabı 
almıyacaksınız. 

lf
E kişehirli Beye: 
Kız tekrar anlaşmak istemekle 

evvelki hareketlerinin yanlış ol· 
duğunu anlamış ve bunu itiraf 
etmiş demektir. Bu hal onun ıçın 
bir tecrübe vazifesini görmüştür. 
Anlaşmanızda mahzur görmü• 
yorum. 

HANIMTEYZE 

Nevyork, 30 - Vaşington hükfi
metinde içki yasağı hakkında ynpılan 
reyiiimme müracaatın ilk neticeleri, 
yasağın kaldırılması lehine büyük bir 
ekseriyet olduğunu göstermektedir. 

===~~=====-===::::.======~=============-====-====================~==::7.~====-== 

Dlnkülerin Romanı 
ı:debi Roman 

Burhan Cahit s:::a---... so--
Genç kız nişanlısının ne za

mandanberi çalıştığı portresini 
bitirdiği gün Ahmet Reşit ona 
şık, güzel bir el çantası hediye 
etti. 

Bütçelerini birle.ştirmitlerdi. 
Genç kız Parise geldikten 

aonra babası evvelce gönderdıii 
paranın bir misli fazla gönderi
yordu. Halbuki ikisinin de fazla 
paraya ihtiyaçları yoktu. 

Tiyatroya para vermiyorlardı. 
Pansiyon kirası pek azdı. En 
çok para sarfettikleri yer lokan
talardı. 

Gretta bir muhasebeci gibi 
defterler tutuyor. Hesaplara ba
kıyordu. Hayatları eskisinden daha 
•amimi, daha sakin ve daha çok 
neş'eli geçmiye başladı. 

* Bur~ada ('emil Hnkkıdan Paristc 
Ahmet Iteşide Bursa 1!100 

Aziz Reşit, 
Konyndan hareketimden sonra 

h~stalandım. Afyonda yirmi 
gun kadar yattım. Burası Ana
dolunun en mühim noktalarından 

biri. Fakat o kadar geri, öyle ip
tidai ki yatacak, bakllacak bir 
hastanesi bile yok. Biraz iyile
şince hemen Bursaya geldim. 

Burada hiç olmazsa istediğini 
bulmak kabil. 

Bir haftadanberi Çekirgede
yim. Şehri geziyorum. 

Burası tam bir Türk yuvası. 
Ve Konya gibi evlerinin adedi 
kadar medresesi, sebili, tekkesi, 
imareti ve sairesi var. Bursa baş
tan başa evkaf ! 

T abiatin bütün neşesi, kudret 
ile fışkırdığı bu yeşil, bereketli 
yurdun bukadar geri kalışını akıl 
almai. · 

Avrupadaki su şehirlerine ait 
yazıları, kitapları okumuştum. Bur
sa onların · yanında emsalsiz bir 
cevher. Fakat Çekirğeden ovaya 
doğru akan sıcak ve souk sular 
bir adım ötede pislikten aptesta
neleri kokan medreselere bir dam
la olsun fayda vermiyor. Şehrin 
içi toz, toprak, mezbele ve me· 
zarlık dolu. Evlerde bile çablarım 

servilere, cami kubbelerine daya
mış uhrevi ve mevtavi bir hal 
var. 

Halk okadar hareketsiz ki tabi
atin coşkun akışına adeta kızar 
gibi saklanamıyan sessiz bir yer 
arıyorlar. Toprak su ve günef 
arzın bu köşesinde birbirile 
müsabaka eder gibi bütün kuv
vetlerini döküyorlar. Karlı Keşi
fin tepelerinden vadiye doğru inen 
sular toprakta ne varsa canlan
dırıyor. Tabiat adeta haykırıyor: 

- Ne duruyorsunuz, kalkın, 

çalışın. Hareket edin.. Size gü· 
neşimin en sıcak ışığını, sularımın 
en temiz membalarını, toprağı
mın en bereketli ·parçalarım ve• 
riyorum. Servet, hazine baıınızda, 
içinizde, aranızda dır. Bu nimet
le'rimden bol bol istifade edin. 
Haydi durmayın! · 

Deye feryat ediyor. 
Fakat burada halk kahvehane 

ile imaret, tekke ile cami ~d
rese ile sebil arasında adeta 
nebati bir hayat geçiriyor. 

Kanaat, tevekkül, kadere 
küskünlük ve bol bol taassup. 

Öyle anladım ki bunda halkın 
günahı yalnız başka vatandaşla
rından ibret almamasıdır. 

Burada ermeni ve yahudiler 
ele var. Ve tabii şehrin 'bütün 

ticareti onların elinde .. Türk cha
li türbelerin ve imaretlerin bek
çiliğini yapıyor. Memur sınıfı bu
rasını adeta bir tekaütler yurdu 
haline getirmişler. Vilayet konağı 
yatakhane halinde. 

İstirahate ihtiyacı olan '9e ta
rafını bulan memur kendisini 
Bursaya tayin ettiriyor, gençlik 
medrese ile tekke arasında kıv
ranıyor. Çünkü yeni mektepler 
bu kadar dini tesisat arasında 
kaybolmuş ıibi. 

Bütün Osmanlı devleti tarihi 
Bursada canlanmıt gibi. 

Osmanlı saltanatının Şeyh 
Üdebalinin tekkesi ile Hacı Bek
taşı Velinin duası · arasında kurul
duğu burada her yerden fula 
göze çarpıyor. 

İnsanlar ne kadar kuvvetli 
olsalar cahil olut\Ca muhakkak 
kendilerinden yüksek bir kudrete 
baş eğmek mecburiyetini hisse
derler. Osmanh padişahlarım da 
o azametli devirlerinde bile önün
de boyun bükecek bir kudret 
aramışlar. Bu kudret dini elle-
rinde dünya silahı olarak kulla
nan şeyhlerin, hocaların, softa
ların kudretidir. işte zaferlerini 
semavi bir kudretten bilen cahil 
hükümdarlar da başlarına konan 
iktidar tacını baketmek için 

mütemadiyen hocaları memnun 
etmiye çalışmışlar, adım başında 
tekke, medrese, imaret, sebil 
zaviye yaparak at kuyruğunda ge 
çinen muzır sinekler gibi milletin 
maneviyatı ile yemlenen bu softa 
sınıfını bağlamışlar, şifirmişler, 
azdırmışlar. Cahilin eline verilen 
kuvvet bir tehlikedir. Geri teper. 

İşte padiıahların softalara 
gösterdikleri bu etek etek iltifat 
ve himayeye karşı bazan nankör
lük gördükleri de vakidir. Ne 
ya7.lk ki özlfi Türk milleti bu iki 
başlı cehalet ejderinin tamam 
yedi asır kurbanı oldu. 

Bizim hürriyetten beklediğimiz 
bu ku:-tuluştu. 

Beş yıl geçti. Hürriyet, mcf• 
rutiyet bir nisan bulutu gibi 
memlekete serin, ferahlatıcı birkeç 
damla bırakıp geçti. Umduğu-
muz ileri hareketten eser yok. 
Bursa'nın temiz kalpli insanlarına, 
bu cennete benzemesi için pek 
az emeğe ihtiyaç gösteren sula-
rına, bağlarına, topraklarına 
baktıkça içim sızlıyor. 

Bilmezsin Reşit zavallı Türk 
gençleri buranın hemen her so
kağında tesadüf edilen tekkeler, 
medreseler, mezarlıklıklar içinde 
ne elim bir ömür eskitiyorlar. 

Hükümet lakayt, halk durgun, 
tabiat coşkun. 

( Arkası var ' 
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:ı Dünga Hddiselerl t 
Hilkatin 

Bir Mucizesi 

Daha • 
Cenubi Amerikadan gelen 

Bir Çocuk gazeteler, Brezil-

L . d yanın Sao - Pavlo 
•r ı•an vilayeti halkından 

Y •Z•6° Bel gar Pibero is
mindeki ldiçilk bir çocugun f ev
kalade bazı hususiyetlerini mev
zubahs ediyorlar. Bu çocuk yedi 
y8f1Ddadır. Hiçbir ecnebi lisam 
bilmediği halde, bazı zaman ka
lemi eline alıyor, gayet mükem
mel IUl'ette İngilizce, Fransızca, 
'ftlhasıl dÜByamn birçok lisan
lannda mektuplar •e yazılar 
yazıyormuf. Fakat bu yazılan 
aranra herine garip ve fevkaJi
de bir hal geldiği zaman yazı· 
yormUf. Onun bu fevkalideliğini 
g6ren ailesi ldiçlk Belgan evveli 
doktorlara göstermifler, hiçbir 
hastalığı olmadığı anlaşılınca bir 
takım papaslara, okutmuşlar, 
papaslar da işin iç.inden çıka
mayınca bir takım ilim ve fen 
adamları davet edilmiş ve 
görülmllş ki çocuk fevkala
de i.tidatlı bir medyomdur. 
Onun bilmediği muhtelif lisanlar
da yazı yazması, bir medyom 
gibi cezbeye tutulduğu zamanlar 
vukua gelmekte imiş, hadise, 
şimdilik bu şekilde izah edilmiş
tir. lspiritizme mütehassısları bu 
harikayı görmek için akın akın 
Brezilya'ya gitmektedirler. 

• 
Hindiatanm Trivandrum teh· 

ri hayvanat bahçeaiae 
--,,,-11-i-lıl_ş_ geçen 1 glin bir 

Hintli tarafından 
sı,. Yıla• muazzam bir yılan 

getirilmift.ir. Fakat bu yılan muh
telif yerlerinden yaralı idi. Bir
kaç IÜJı sonra yaralan iyileıme
dipden 6ld0. Bu yılan Ruvayal 
Kobra elenilen Ye çok nadir bu
lunan dmten olduiu için Hintli
nin bu hayvam nud ve nereden 
tedarik ettiği merak olunmUf, 
Hintli de bidiseyi f6yle anlat
mqbr: 

- " Odun kesmek üz~re or
mana giderken ağaçlann arasın

da ayağım bir ağaç kütüğüne ta
kıldı, hızla gittiğim için sendele
dim ve kapaklandım, tekrar ,.doğ
rulduğum zamann ayağıma takı
lan ağacın teklini görmek için 
döndüm. Bir de ne bakayım: 

Bu, mlithiş bir ydandı ve 
bana hücum ediyordu. Kaçmıya 

çalışmak, şuraya, buraya iltica 
etmek mevzubahs olamazdı, 

çtınkü hayvan dehşetli bir şeydi, 
esasen üzerime . gelmişti bile, 
ben de onun gırtlağına sanldım. 
O, beni boğumları arasına aldı, 
ben de gırtlağım llktım. Miica
delemiz uzun zaman devam 
etti, lll'UI geldi: kemikleri
min- kınldlğlnı zannettim. Zaman 
oldu: ,.lanı öldürdnm diye bir 
parça ellerimi gevşettim, mülhit 
bir vaziyete dtiftilm. Nihayet epi 
zaman sonra hayvan yarı baygın 
bir hale geldi, ben de onu bağ
ladım ve buraya getirdim. " 

Yılan mücadele esnasında vtı
cudünü muhtelif yerlere çarpbğı 
için yaralanmıştır, boyu 13 kadem 
yani takriben 4 metre 29 santi
metre, genişliği de 8 pua takriben 
24 santimetre idi. Bu yılan bir 
mnşta bir fili öldürebilecek 
kabiliyettedir 

•ON POSTA 

Hastane Koğuşlarında ••• 

Hastalar 
Neler 

Ve Ziyaretçiler 
Konuşurlar? 

- Geceleri Uyuyamıyorum Abla!. Gö_zlerim Kararıyor, 
Beyaz Duvarlar Adeta, Kefen Gibi Üstüme Kapanıyor! •• 

~~~~~~~~~~---~~~~~·-·--~-~~-

Hasekinin demir kapısı yavaş Gece hiç uyumadım.. Bilsen görünmüşlerdi .. Şimdi hepsi bir ... 
yavaş doluyor .. karşı aöğllt göl- · Faikı ne kadar diifünüyorum. Uysal, sakin, masum, kanaatkar 
gelilderinde, 4uvar diplerinde - Deli misin ıen? Dütünecek ve sabırlı mahlükJar .• 
bekleşenler, ağır ve yorgun ha- bir o mu kaldı?. - Geceleyin uyuyamıyorum 
reketlerle, bpkı bir fark uyanıtı - Kefaletle bırakmıyorlar mı abla !.. Şu koğutlar birdenbire 
gibi oynapyor ve kapı &nüne anne?. gözlerimde dumanlamyor.. Sanki 
birikiyorlar.. - Barakacaldarmış... Baban lambalar sönüveriyor, duvarlar 

Eli çılnnlı, mendilli, kese ki- d6n Ahmet Beylere gitti: .. Merak kefen bezleri gibi üstüme kapa-
jatJı ve bohçalı kalabalık ikide ebDeainler, ben bir çaresini bulur myor ! .. · 
birde dalgalandıkça, kapıcı var çıkannm 1 " diyor.. - Meliha, ç(ICU)duk ediyor-
kuvvetini demir parmakbia ve- - Kim ? aan !.. Yine mızmızlığın tuttu 
riyor ve hangar bangır hain· - Ahmet Bey.. yavrum.. Ben sana kaçtır tenbib 
yordu: ettim, içli içli dü-

- Durun be?.. ıUnme !.. Şurada 
Amma aceleci ne kaldı ki? •. 
fm.an11nız be?.. İyi olur olmaz 
Bet dakika ev- seninle Erdeğe 
vel, beş dakika gideriz .• Hava da 
sonra gİrmifsi- değiftirirsin •• 
niz, ne olur?.. -Nezahetne 

Ne mi olur?. yapıyor abla?. 
ya, bu kalabalık - Görme, öy-
bir merasime ve- le yumuk yumuk 
ya bir çay ziya- oldu ki.. dün o 
fetine giden in- bücürlüğile bah-
ıanlar değiller- çedeki asmaya 
dir. Bunlar, içi- hrmanmıya kai-
nin acısına mel- kışmasın mı? •. 

Vallahi güç ayır-
hem, kalbinin sı- dık.. bir hayli de 
zısına deva bul- ı d ağa ı •. 
mak için sevdik- -Eniştem ba-
lerinin huta ytiz- Has•ki lıedanesinin 1r11ri,t•n priiniifi aa kitap geti-
lerini gfirmiye kop.nlardır •• hu- - Ah, amıe.. Bu adam çok recekti abla!. Kazam lllUdmMm, 
talar, dtinya yüzfinde terkedilmif fena adam .• HAii, nasıl diyeyim.. burada dört duvar arasından pek 
mahluklar gibidirler.. iliç koku- Hili onu aeYiyorum.. Bu kadar canım sıkılıyor •• 
ları, taş dehlizlerde aten nalça fenahia giirdüğim halde lıAIA lf-
gürültüleri ve arUU'a kopan acı 
çığlıklar, her hasta için dlbıya 
ile 6teld d&nya arumda bir 
meaafenin qnahldanclır. 

Gitmek veya] geriye d6nmek 
bu gtlrllltnlerin kesiliti, bu koku
ların ainişi ile kabildir.. Geriden 
gelecek aevgili bir yOz, her has
taya geriye çeken bir kuvvettir. 
Hasta ne kadar aevdiklerini çok 
görürse, 6lüme okadar rahat, 
tüaya okadar sıkınb11z gider •• · 

Kalabalık arasında ihtiyar 
bir adam başını salladıf: 

- Y arebbi, bu ne garip cil
vedir!. Eğer cennet kapılarında 
da böyle sıkı bir cephe varsa, 
ben cehenneme girmiye razıyım!. 
Yeter ki, aorup, soruşturan ol
masın!.. Vakit gelince, demir kapı 
esneye esneye açıldı.. Ve eli men
dilli, çıkınlı kalabalık, hastaha
nenin loş ve eter kokulu dehliz
lerine daldılar.. Gittikçe uzayan, 
her koldan birer yol açılan deh
lizlerden tok ve keskin ayak gü
rülfllleri başlanııfb.. Arasıra ko
ridoru hızla geçen dart tekerlekli 
huta ıedyeleri, ince ve paslı gı
cırlllan ile uzayıp gidiyor, iliç 
kdt ları, aath sollu ~cikler
den birer buhar halinde tiitü-
yordu .. 

Bir arahk ti karşı dehlizden, 
acı, keskin, tjiyJer Üİ'pertici bir 
çığlık koptu: 

- AIWaaaalibhh t •• 
Koğuşlar yavaş yavaş doluyor. 

Hastalann gözleri kapıda.. San 
benizlerinde sevincin ve sabırsız
lığın en dizginsiz çizgileri titre
şiyor.. Ve gelenlerle bekleyeni er 
bir anda sessiz, ani, durgun ve 
nefessiz bir sarılışla öpüşüyorlar. 

- Bak bugiin daha iyisin 
Aysel! .. 

- Zannetmiyorum anne 1 •• 

seviyorum.. 

• Şu kitedeki san Mçh ıenç 
km giriyor muaunuz?. Sırbnı 
arkaya Vermİf ve hiç kıpırda· 
mayor.. Karyolumm ucuna ilİfeD 
liizgiln yilzl6, nahif bir genç, ODU 

yavq yavaş, uyutur gibi teskin 
ediyor, ellerini avuçlan içine ala
rak, sakin ve uysal bir sesle 
mınJdanıyordu: 

- insanlar birer kumarbaz
dırlar yavrum. Herkes talii için 
bergün birer fiş çeker .. Ve bahbn 
karalığı, beyazlığı gözümii2de 
derhal sınbr .. 

- Yine felsefe değir mi?. 
- Felsefe değil.. Sen de ben 

de oldukça, okumuş. görmüı 
insanJanz,. Bu fişlerin beyazhğım 
yine biz elde edebiliriz.. Bilirim, 
senin kuvvetli bir kalbin var •. 
Hatta bu kalbi ben bili feth 
edemedim .. 

Genç im, tatlı bir gülüşle 
güldü ve avuçlarına hapsolduğu 
genç adamın elini kuvvetle aıkb •• 

• - Muzaffer, kwm, uyansana. 
Bak ben geldim'evlidım, Muzaffer. 
Haatabakıcılardan biri beyaz Y&f" 
maldı kadını kolundan çekti: 

- Valde hanım, müsaade 
edin, ilicı var ..• Ş6yle bir kenara 
oturun da yaram saat sonra 
biz uyBJJdınnz. 

- Peki kızım .• Peki evladım . ." 
Ben otururum, beklerim, isterse
niz de giderim.. Tek kızıma bir 
ıey olmasın !.. 

Hastaneler ve koğuşlan, in
sanlan çene gürilltül~rinden, 
boşluktan, manbksızhktan ne de 
güzel kurtanyor 1 Bu hastane ka
dınlan ve bu ziyMetçi insanlar, 
dişanda iken bana ayn birer tip 

Dört kate koiufUn ta karp 
yataldannclan birinde, birdeabire 
keskin bir çıtlık koptu: 

- Ayyyl.. 

Herkes dikilmİftİ.. hemşireler 
derhal koıtular .. hutanın 1&DC1Sı 
tutmuştu •• Yatağa yabnldı.. zayaJh 
kadın uzun ve lepiska saçla b8fllll 
geriye vererek gözlerini kapadı, 
burun deliklerini kanatlandıra 
kanatlandıra hafif inceo ve 
fastlah iniltilerle inledi.. 

Hastalardan biri yamndaki 
beyaz 'saçh, şişman kadına an
lahyordu: 

- Bir bıçak yarası yemif •• 
galıôa bıçağın ucu da kemikte 
kalmıı.. böyle birdenbire acı 
acı inliyor.. güudlizleri ne ise •• 
geceleri doğrusu bütün hastaları 
korkutuyor.. geçen akşam da 
deli gibi yataktan ııçıradım. az 
kaldı düşüyordum •• 

Saz benizli bir kadm, yubğı 
üzerindeki kese kiiıdına Nkar
ken güldü: 

- Zahmet ettiniz teyzeciğim. 
Niçin bu kadar yoruluyorsunuz?. 
Vallahi size karşı çok mahcubum, 

- Evlidım, bq dünya hep 
"sen ben,, dllnyası bugiln değilse 
yarın .. Elbette yine karşı kaqıya 
geliri%.. Bak diri dGnyada yapa
yalnızsın .• Uzak yakın bir akra
ban yok... Kocan da Zonguldak
ta.. Ben senin anneni bilirim. 
Nur içinde yatsın, onun ne iyi
liklerini gördüüüüm, ne iyiliklerini. 

- Çocuklar ne yapıyorlar 
teyzeciğim?.. Sizi sıkmıyor, üz
müyorlar ya? •• 

- Görsen, küçüğü bir ıeker 
oldu, bir tatlı oldu.. Efendi am-
ca11nın dizinden inmiyor.. "Aba-

r Kari Melctuplan ı: 
Begpazarz 
Okuma Odasının 
Gazeteleri 

Beypazarında bu sene Bele· 
diye bir park yapbrdı. Fakat 
sonra bu parkı bir gazino haline 
koydu ve burayı bir zata kiraya 
verdi, güzel.. Fakat acayip tarafı 
ıu ki · "Halk Okuma Odası., na
mına gelen gazeteleri okumak 
istiyenler burada mutlaka kahve 
içmek mecburiyetinde kalıyor. 
Halbuki gazeteleri okumak için 
kahve içmek mecburiyeti oerden 
çakıyor? Okuma Odası varken 
oraya kilitleyip te gazeteleri ki
raya verilmiş bir bahçeye koy
mak doğru mudur? 

ikinci mesele ırHalk Okuma 
Odaaa" na gelen ıuete ve mec
mualar bu bahç•t açılahdanberi 

tamamen zayi ı>luyor. Bir gtin 
evvel gelen g.azt:teyi ertesi giin 
okumak mtimkün değildir. 

Beypazarı: K. Z. 

UzunköprUda Su Yok 
Kasabam•zm bir türlü temin 

edilemiyen dertlerinden birisi de 
susuzluktur. Mem bıandan meb
zulen çıkan su ince borularla 
şehre getirilmiş olmasından dolayı 
ihtiyaca tekabül etmemektedir. 
Her zaman ve hatti gecenin her 
saatiİıde halkın çeşme hMiarmda 
teneke kavgaları yapbklan gö
rülür. Aksj takdirde bu feci 
vaziyeti hergün gözlerile gören 
ye evlerinin karŞ1S1ndaki çeşme
lerde sabaha kadar eksilmeyen 
ftMke kavgalannclan uyumalanna 
imkln olmıyan muhtaem Bele· 
diye azalannın her halde hu 
acıklı bale bir nihayet verecek
lerini Umit etmekteyiz. 

Uzunköprü : M. 

ba, ababal,, diye aakallanm bir 
yolufu var, bayahyorm. 

* 
- Ha, az kaldı unutuyor-

dum Semiha.. Ağabeyinden mek
tup var ... Kansile aynlmqlar .• 

- Ayrılmışlar mı?.. Deme 
anne?. Ne çabuk?. 

- Belliydi.. ilk kocada lehim 
tutturamıyan, üçüncil kocaya bağ
lanır mı? 

- Ne diyor, ağabeyim ne 
diyor?. Mektup yamnda mı? 

- Yanımda ... Al oku ... Sende 
kalsın •.. Salıya gelirsem sen de bir 
mektup yazmış olursun, beraber 
göndeririz. 

- Olur anne ... 
Koğuşta sakin ve iliçlı bir ko

nuşma havası geçiyor. Arasıra ço 
cuk bağırtılan, ve hemşire çığhk· 
lan olmasa, burada yalnız, mum· 
yalaşmış, hareketsiz insan vücut• 
leri var zanedersiniz.. Bilmem ki. 
bu koku, bu hava, bu beyaz du
varlar, ziyaretçileri de bastaJan
dınyor mu?. lJen şimdiden içimde 
hafif bir baygınlık duyuyorum •• 
Ve başım gittikçe ağnlaşıyor ... 

Her koiul dertleşen insan 
bqlarile dolu... Burun buruna 
vermit insan siluetleri, hastahane 
koğuşlarında, birer canlı mumya
clırlar, taş dehlizler bir uçtan 
öteki uca kadar Firawnun uzun 
ve ıouk lahitlerini adıran kapı· 
cıklar la dolu... Ne koku, ne ha
va, ne beyazlık!. 

Birdenbire karşı kapıdın sed
ye içinde bir hasta kadın çıkar
dılar. Yüzü sapsarı vüepdu kaska-
b idi: 

Ameliyat ması undan yeni 

k•Honıı... lf * Jf-
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Arkadaşlar Arasında 
Bii·· Kağıt Oyunu· 

Bir deste iskambil kağıdının 

arasından dört papaıı çıkarıp 

arkadaşını:ıa gösteriniz, Göster

dikten sonra bunları destenin 

üzerine koyunuz. Papazlardan 

birini alıp destenin altına, diğerini 

destenin ortasına, üçüncüsüniı 

ortadan biraz öteki kağıtların 

arasına koyunuz, birisini de des-

tenin üzerinde bırakınız. Desteyi 
masaruıl nzerine koyup, arkada
şınızdan bunu kesmesini isteyiniz. 

Arkadaşınız dediğinizi yapar, 

badehu deste kağıtlarını birer 
birer açınıL Dört papazı bir 

arada a~kadaşmıza gösteriniz. 

Arkadaşınız dağınık bir halde 

desteye konan papaslan bir 

arada görünce ıaıınr. 

Bu falın hiılesi şudur : Dört 
papuı arkadaşınıza gösterdiğiniz 

zaman ikinci papazın arkasında 

iki tane vale veya kız resmi 

ko)·arsınız.. Dört papazı dcslcnin 

üzerine koyduğunuz. zaman üstte 

bir papas, bunlann altında iki 

tane •ale vardır. Üstteki birinci 

papazı destenin altına koyduğu

nuz zaman üstte iki tane vale 
kalır. Bnn!arın birini destenin 

ortasın~ birini, biraz daha öteye 

koyunca papazların biri altta, 

üçü destenin üstünde kalır. Ar
kadq.uııza desteyi lcestiriacıe 

alttaki papas ta üstte kalan üç 

papazın üz.erine gelir. Kağıtları 

birer birer açınca papazları .bir 

arada bulursunuz. 

ı ________ B_l_R __ BA __ L_IK __ A_V_l~--------'I 

Mağnır Kevser, arkadaşma 

azametle 10rdu, balık nasıl avla-

nır, öğrenmek ister misin? Öyle 

ise bana bak... Ferit, kaç para 

eder, dedi, oltam, yok ki ..• 

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

t. t. ! . . _:. 

Ferit, biraz ötede bo, bir 
kova ile kaim bir kamış buldu. 
Kamıtı kovanın 1ııapma bağiadı, 
suya saldı. Kevser, gülerek: 

- Ne yapıyorsun, dedi, hiç 
onunla balık avlanır mı? 

' .. 

... ~ f 

Fakat kova ağzına kadar balıkta yokarı gelince, 
don\ kaldı. Ferit gülmeden kauhyordu, eğer balık nasıl 
öğrenmek istersen hana bak dedi... Bu nasıl oldu bilir 
Kevser gözünü ağına diktiği sırada, Ferit onun avladığı 
ko\asına do.durdu, suya sokar gibi yaptı. hemen çekti .... 

Kevser 
avlanar 
••. ? 

mısmıl .. 
bahldan 

Hikiye 
Bir Kızın Feda

kar lığı 
Fransada Noyon şehrinde., 

ki:çük bir evde maden kuyula
rında ç.ahpn bir amele ailesi 
yaprdı. Bunlann on yedi :p~mda 
bir de hir.mctçi1cri vardı .. 

Bir akşam, geç vakte kadar 
evin sahibini beklediler .. Gelmedi. 
Hepsi mer.ak ~e korku :i~inde 
idiler.. Hi%mctçi lcu efcııdisinin 
çal ı~ mac en lkuyusunua bu
lunduğu köye geldi. Efendisini 
sordu. Dört saat evvel kuyuya 
indiklerini, fakat ipi müteaddit 
<lefalar çektikleri halde. kuyuda 
bulunanlardan kıims~nin çıkma
dığını bildirdiler. Hepsi l:ir ka
zadan lrnrkuyor"Jar.dı. Fakat hiç 
kimse aşağı inip bakını}•• ha}a
hm feda etmiye cuaret ede
mi yordu. 

Maden ku} usunda dört amcie 
çaJıŞl} ordu. Fakat kuyulardan 
birisinde bir gaz patlamış, işçi

lerin dördü de ~ukanya i~aret 
vcrmiye imlecin buhnadan bayıl
mışlardı. Hizmetçi kız, ipi bel:nc 
bağlamalarını, kuyuya inip baka
cağını söyledi. 

Kızını sted:ğini yaptılar.. Ku· 
yuya indiği ı.aman dört işçiyi de 
yerde yatar gördfi. Titrek cUen'"le 
adamlardan birini ipe bağladı, 

yukarıya çekmeleri için işarcl 

verdi. Bu ağır yükü gönderdikten 
sonra yerde yatanlardan birine 
baktı, daha ölmemişti. Bu ikinci 
adamı da ipe bağladı, onu da 
kurtardı. 

Üçüncü adamı bağlamak için 
ip aşağı indiği zaman. kız artık 
güçlükle teneffüs edebiliyordu. 
Boğucu hava ile mücadele ede
rek üçünciisanü de ipe Lağladı. 

Fakat bu işi yaparken, o da 
bay,lacak hale gelmişti. İpin tek
rar inişini beklemiye tahammülü 
yoktu. Uzun saçlannı ipin etra
fına doladı, ve büyük işkence iJe 
onu da yukarı çektiler. Dıpn 
ÇJktığı :zaman artık şuurunu ıkay
betmişti. Yukardaki bekçiler, iki 
insanla gden bu ağır ipi büyük 
bir dikkatle yukarı çekmiılerdi. 

Taze hava kıza can verdi. 
Biraz sonra kendini topladı. A~a
ğıda kalan dördüncü adamı ha
tırladı. Onun hayatta olması ih
timali vardı. Bütün yorğımluğuna 
rağmen genç kıı bir daha haya
tını tehlikeye koydu.. fakat bu 
defaki zahmeti boşa gitti, dör-
düncü adam artık yerde cansız 
yatıyordu. 

. 
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şeyler yiyorsun ... 
Pamuk - Yemiyorum efen

dim, cebime ağırlık veriyorlar 
da. ağ:ıımda tutuyorunı.. 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Horoz Efendi Niye 
Şaşırdı? 

Horoz efendi sabah uyamaca, 
gözlerini uğuşturdu, kanatlarım 

Ç!rptı, bağıracaldcen sesi ke911di, 
hayretten şaşıT'dt kaldı. "Ben 
ömrümde böyle dolu bir yuva 
gonnedim. dedi. Bizim kümes 
ne ,,}muş?.. Horoı.un niye bu 
kadar şa~ırdığını anlamak ister
seniz resmi aşağıda tarif ettiğim 
şekilde boyalar kale.m veya sulu 
boya ;ıe, boyayınn:. 0 8,, barfile 
işaretli olan haneleri mavi boya 

ile, "R,, ipretliJeri kırmızı boya ile, 

"W,, işaretli haneleri beyaz bo
ya ile "g,, işaretli haneleri yeşil 
boya ile "Y,. işaretli haneleri 
"san,, boya ile boyaymız. O %a
man horoıun niçin şaşırdığını 

an1anmız. Çiftçi çocuktan ho
roza bir oyun oynamıflardı. 

Resmi doğru boyayıp bütün 
resimleri meydana çıkardıktan 
sonna kesip bize sıönderiniz. 
Muvaffak olanlardan yüz kişiye 
muhtelif güzel hediyeler verı

lecektir. 

Oyun Ve Oyuncak 
Küçük Satıcı 

Oyunculardan birini .sabcı ol
mak üzere ayınnı%. Eline, içinde 
on iki türlü qya, meseli, yüksük, 
bir düğme, kurşun kalem, ma-

kara ve saire olan bir kutu ve
riniz. Şimdi öteki oyuncuların 

hepsi bir kaç dakika bu kutuya 
bakıp, içindekileri sayabilirler. 

Bundan sonra satıcı kutusunu 
alıp dışarı çıkar, on iki oyuncak
tan bırisini saklar, içeri döner. 
Arkadaşlarına sorar: 

- Eşyadan hangisi eksik? .. 
Eksik olan eşyayı ilk bulan 

oy~ncu beş numara kazanır. Her 
çocuğun elindeki kağıda kazan
dığı adetler yazılır. Haflzası en 
kuvvetli olan daha çok adet ka
zandığı için O) unu da o kazan
mış olur. İkinci defa satıcı o 
olur. Bu defa kutunun içindeki 
eşyayı da değiştirinin;z. 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
----

17 Ağustoı 933 tarihli nüıhamtzda 
çıkan bulmacada doğru halledenler 
arasında hediye alacakların iıimlerini 
aş11ğıya yn.ıyoruL . 

Hcdiy\! alac:aklardaD htanbulda 
bulunan k. rilerjmiz.in Pazartesi Per-
ıembc günleri öj'leden ıonra biuat 
idan:hanemize gelerek hediyelerini 
almaları laıımdır. 

Yalnız. taşra lr.arilcrimİ:lin hediye
leri pusta ile adreslerine genderilir. 

B~rer kutu oyuncak alacal\.ler: 
~en Pül•wri mektehi talt'beıind~n 

z,iheyde IU.kım, l\n~ Urtamekteb.i tale~ 
lıt"Aiudeu 37 ı lI ikmet. l tanLul !-;ırkt,'l·ı 
l>ervışler sokak l l ':\hide, l taub~ıl 
13 üocıı mektep talehe ıadedn Samı11 
Hanımlar. 

Birer albUm alecaklar; 
lstanbul 4-l ürıcti ltkuıekıe-p talebe· 

siııdcu • • f'CIİi, .\k~elıir bankn ı mulı'!· 
!'ebf'<:İtıİ lln ıuı Bey k11.1 (,u.ı:ııı. L,,kı· 
ş ·hir Ortnmalıalle (~'.kılı;.ade .sokak ~ 
Mdımet, l\adtl-uy Hunk rımauıı llıırı· 
Neofp sokıtk l Uerlıa :-i.al.ıp •. Sarkoy 
tolıuıncu ~luvaffak Bey yeg-enı Haliık, 
Ortakcı\ 39 uncu lıkmr-ktep talebesin· 
den (ili lciiniyP, \. cf-a Ortamı ktebi tale
besinden i:O Oc.181, 13 üncü 1limıı.:klr p 
talebegjnd~n 753 i\lüşerref, Adana Be· 
lfınil.: bankasında ~ajiyer fH.ı~t'yin 

1 

Vicdani, ~ld.lt<'pe A,keri liısc11ir:deo 
::!4:iti .\zn Yılmıs1. l~taoLul im orta 
nwk tebı tall!bcaınen ~-03 Feı lu~ e Bey 
ve Hanımlar. 

Bire.- muhtara delterl ala-

caldef: 
Sultaııahmct Yerebatan caddesi 50 

N'uıaarada Hcniu, &unsııa I:krem Ham
di ec7.a depoım sahibi Oh.,ıt Rıbilı Ek
rem, f?:mir l~nırıyol Mt>(lf!niye çıkmazı 
.f.6 numarada Hecep, 1 ~küd&r 20 inci 
makteP talebei!indeu ı'\ermin, Ferikl_iy 
ayuma ca.ddc~i f12 numaruda Nusrat, 
ı:; iıı< · ı l!kmı k•cp talehe. inden 698 
1 lii'lnİ) f>. Ad Atıl\ H ·şatlwy mahalteti 
bakkııl IIıcR1 ınde llttkh Hey kısı Le· 
r• an, Uuı 8 ı Sc· buşı 11 l 'ı-rruh. lstan
bııl kız Ort.anH ktetıi tftlPbNııntlen ~öt 
~1 tklnıie Falıi·, 1-.clıroe Saraçlar cad
d.>nİ ku lı v~C'İ Hıutim Be\ vasıtasilı• .. a
lnha, Uşnk Ort.aınekt bı ta,cbe~ıoden 
107 H fıa, 13 üncü lıkınektep taleb -
sinden ı l l A) dııı, 6 mcı ilkmf'ktep 
talebu iı.ı.lcn S ızao, J\ urtuluş caddesi 
'l'apefüı ii : • ıı l ıfcmi mcktl'bi talebe 
siııdeıı Matı 1 ~ ı, Adu p 11~arı 1' t unçtırşı 
11.mı 1 nuul Hey kız.ı Nimet Hanım· 
ve Dey1er. 

( Arkası var > 

• 
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SON POSTA 

• 
Izmir'de Ölü MevSim 
Yapılan Kupa Maçında Göztepe 

Takımı Altayı 1-3 Yendi 

İzmir ( Hususi ) - Dört kulüp 
arasında yapılan " Ölü mevsim 
kupası 11 maçları bugün neti
celenmiş, son maçta Göztepe 
takımı, Altayı 3 - 1 mağlüp ede
J"ek kupayı kazanmıştır. 

Bu kupanın birçok alaka 
uyandıran yerleri vardır. Bundan 
iki hafta evveline kadar dömi fi
nalist olan Göztepe takımı, üç 
hafta sıra ile K. S. K. ile bera
bere kalmış, nihayet rakibini 
mağlup etmişti. 

Bu suretle finale kalan Göz
tepe, birçok yorulmasına mukabil 
form halinde idi. Geçen hafta 
Altayla final için ka'lılqan Göz
tepe, oyunun son dakikalarına 
kadar mağluptu. İkinci devrenin 
42 inci dakikasında penaltıdan 
bir gol yaparak beraber vaziyet
te oyunu bitirmişti. 

Maç, bugün tekrar edildi. 
Altay fazla olarak Rusyadan 

avdet eden Vehapla Şükrüyü 
kadrosunda bulunduruyordu. Göz-

lepedede Fuat vardı. Bu genç 
henüz Rusyadan avdet etmişti. 

Oyun başından sonuna kadar 
heyecanla takip edildi. Altay 
takımında Vahap gibi, Şükrü 
gibi tanınmış hücum oyuncuları

nın bulunmasına rağmen Göztepe 
daha eyi oynayordu. Çünkü 
Altay müdafaasında iki oyuncu 
noksandı. 

Bugün çok çalışan ve çalıştığı 
derecede muvaffak olan Göztepe 
rakibine üç gol attı. Gollerin 
ikisini Fuat, birini Muzaffer yaptı. 
Altayın golünü Vahap B. kay
detti. 

Kupayı kazanan Göztepeyi 
tebrik ederiz. 

İzmir futbolcularmm en iyi 
yeti.şmişleri hakkında deveran et
mekte olan şayialar İzmir O) Un

. «:ularmdan Fuat Beyin Fener bah
çe kulübüne geçmesile daha zi
yade kuV\·et peyda etmiştir. 

İzmir sporcu mahafili İımirin 
j>ek sevdiği Fuadı takiben diğer 
meıhur f utbolculardaa tla lıtirer 

Ôlü mev•İm lcupuını lcaza11an Gözlep• takımı 

1 
birer çekileceği ihtimalile asabi
yet içindedir. 

İstanbula hareket etmek üze
re olan Fuat Beyin; her ıeyden 
evvel istikbalini düşünmiye mec
bur olduğunu söylemesi İzmir 
efkarı umumiyesinde hüsnü tesir 
yapmakla beraber iyi futbolcula-

~," .. 

, 
lznı irdf!n ayrılıp _t:" enerbahçeg• 

6İnn Fuat B. 

rımızın bizim mmtakadan ayrıla
. cakları ıçm duyulan teessürü 
izale etmemiştir. 

İstanbul kulüplerine İzmirlile
rin haberi olmadan yazılmış ol
dukları hakkında dedikodu edilen 
oyuncqlar crasında Vahabuı da 
ismi geçiyor. Spor efkarı umumi
yesi futbol mevsiminin başlangı

cına kadar bu merak içinde, İz
mirden ayrılacakları kollamakla 
meşgul olacağa benziyor. 

Amerikan Şampiyonları Herkesi 
Hayran Bıraktılar 

• Avrupadaki atletizm maçlanna 
ittirak ıçın Amerikadan gelen 
Amerikan tampiyonları bütün 
girdikleri müşabakalan kazanmış
lardır. Bilhassa · Prağta yapılan 
maçların birinciliklerini pek rahat 
bir tarı.da alan Amerikan şam
piyonlarmın Stillerini Avrupa mü
nekkitleri meth ede ede bitire
miyorlar. 

Sabık Şampiyon Pek Mes'utmuş 
Sinema artistlerinden Anni

Ondra ile evlenen sabık boks 
pmpiyonu Alman Şimeling izdi
Yacından fevkalade mesut oldu
pnu gaı.etecilere aöylemittir • 

/Ankarag~ 
Hakem Ve 
Saha Lazım 

Ankara (Hususi) Geçen 
hafta yapılması mutemel olduğunu 
yazdığım Gençler birliği Çankaya 
spor kulüpleri arasındaki kupa 
maçı her iki takımın bazı hususi 
"lazeretleri dolayı.sile tehir edil
r ... -tir. Bu münasebetle lik maç
larm.n arefesinde bulunduğumuz 
ıu günlerd~ bir noktaya temas 
ederek mmtakanın nazarı dikka
tini celp etmek isterim. Ankara 
Fut bol tarihini karıştıracak ve 
onun istikbali ile alakadar ola
cak olursak yek nazarda herşey
den evvel gö:ıe çarpan iki eksiği 
görürüz. 

Hakemsizlik ve sahasızlık!.. 
Ankara Gücünün yaptırmakta 

olduğu saha, Türkiye idman Ce
miyetleri ittifakı merkezi umumi 
reisi Aziz Beyin vermiş oldukları 
yüksek vaitleri ile ikmaline baş
lanacağından sporcu gençliğin 

bu hususta siSnmeyen heveslerine 
bir kat daha kuvvet gelmiştir. 

Fakat hakemsizlik meselesi, bu 
neşeyi indirecek kadar mühimdir. 

Bugün lik maçlarına yaklaşan 
kulüplerimizi korkutan bu boşluk 
acaba futbol heyetinin nazarı dik
kati celbederck doldurulmuş mu
dur? •. , Mıntaka futbol heyeti ge
tirtmiş olduğu antrenör gibi bir 
de hakem celbine karar verir ve 
yahut lik maçları hakemliğini 
antrenör M. (Otibse) te

0

vdi eder
se, senelerce dedikodusu yapılan 
hakemlik davasına nihayet vere
cek olur zannındayım. 

Amasya~der Sıvasta 

Sıvas (Hususi} - Amasya 
spor takımt ile Sn:as spor takımı 
1 Eylülde burada çarpışacaktır. 
Amasyalılar sah gunu buraya 
gelecekler ve zafer bayrammı da 
burada yapacaldardır. • 

S.vaıblar bu maçı sabırsızlık
la JMldiyerlar-

Ağustos !h 
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Balıkesir' de Heyecan·lı Bir 
Fut bol Maçı Yapıldı 

Birlik Takımı Galip Geldi 
Balıkesir, (Hu

susi) - Bu cu
ma Bahkeıir en 
heyecanlı spor, 
günlerinden bi
rini yaşadı. Bu 
maç birlik ve yurt 
arasında idi. Lik 
maçinda birliğin 
hususi bir maç
ta yurdun yen
mesi bu maçın 
ehemmiyetini b; ,. 
kat artırmıştı . · Balıkesir idman birliği takımı 
Bu iki rekip kulübün zaten her lanan Necati ve Yurttan Mehmet 
karşılaşması eaki Fener - Gala- çıkmıf, Birliğe Hafız İbrahim, 
tasaray maçlarından aşağı kal- Yurda Enver girdi. Birlik riiz(Yiirı 
mıyan bir alaka ile karşılanır. lehine almış oymyordu. 15 da!•i-

Saha kadın erkek birçok me- ka her iki taraf ta tehlikeli akm-
rakhlarla dolmuştu. Yurt şu kad- larma devam etti. 13 üncü da-
ro ile göründü: Mecdi, Münip, kikada Yurda bir firikik oldu. 
Mahmut, Mustafa, Hulkı, Kamil, Şevki sıkı bir şütle topu kaleye 
Mehmet, Sadi, Şeref, Refik, yolladı. Hafız İbrahimin yerinde 
Hüseyin. ve güzel bir kafa vuruşila ilk 

Birlikte: golü kayde sebep oldu. Üç da-
İsmail - Münir, Mustafa,' Hasan, kika sonra fsmaiJ, iki dakika 

Ziya, İbrahim - İsmail, Necati, sonra da Fuat birer gol attılar. 
Şevki, Fuat, Tevfikten mürekkepti. Bir dakika geçmeden Yurttan 

Hakem güçlen Hamit Bey. ilk Sadi ilk ve son gollerini kay-
akını Birlik yaptı. Yurtlular kendi detti. İsmail ikinci bir gol daha 
gayretlerine inzimam eden rüz- atarak Birliğin sayısını dörde 
garın yardımile kaleye kadar çıkardı. 
inen bir akınla mukabele ettiler. Samimi bir hava içinde devam 

Oyun kısmen Yurdun kısmen eden oyun bu suretle 1-4 birliğin 
Birliğin hikimeyeti albnda devam galebesile bitti. 
etti. Haftaymın sonlarına doğru Bu samimi maç birliğin Tür-
Yurdun faikiyeti görünüyordu. kiye birinciliklerine hazırlığı için 
Fakat bir gol atamadan devreyi güzel bir eksersize vesile olmuş 
bitirdiler. İkinci devrede sakat- oldu. 

Gelecek Seneki Davis Kupası 

1Javis kupasını Fransodan lnıiltere1J• ıeçiren ı•mpigonlarclan Per,g 
tarihi moçı kozandıiı ıün sahadan çılcarke.,, 

Altı senedir Fransada kaldıktan sonra bu sene fngfüereye 
geçen tenis dünya kupasının gelecek seneki maçları hakkında tim
diden tahminler başlamıthr. 

Alh senedir, İ'lıilizler gibi bu kupayı ele geçirmiye ç,abpn 
Amerikalılar kupanın F ransadan kurtulduğuna memnun görünüyorlar. 

Amerikan mütehassıılarına göre; F ransadaki tenis sahası Ame
l'ikan tampiyoalarımn aür'atlerini kesecek kadar '"ağır,, bir aba imİf. 
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- Nişanlın senin kaç yaşında 
olduğunu merak ediyormuf ben de 
dosdoğru söyledim •• 

- Ne yaptın? .. 
- O kadar telaf etme, benden 

bir yaş büyüktür, dedim; Fakat ken-
di yatımı öylemedim!. 

-=-'~~----~-----"L. 
_._İ ___ G __ ö_re_med_i_m ____ ~J-

1 1 
Cemal Bey yeni bir apartman 

yapbrmıştı. Apartmanındaki kon
fordan bahsetti: 

- Azizim öyle rahat ede
ceğim ki, bütün işlerimi elektrik

le göreceğim.. Elektrik sobası 
aldım, elektrik ütüsü aldım, elek-

Zararı Yok 
Gece yarısı doktor~n 

telefonu çaldı .. 

Alo! Alo!.. 

...... ! .. 

- Hemen geliyorum!. 

Doktor bir otomobile 

bindi, telefonla çağırıldığı 

yere gitti. Kapı açıldı. • 

- Affedersiniz de, -

tor Bey size zahmet oldu, 

hasiamızı muayene ettir

mekten vazgeçtik!. 

- , ......... 
- Oğlum beş kuruş 

yuttu zannedip çağırmış

tım, meğer yuttuğu beş 

kuruş değil, o büyüklük

te bir düğme imiş kıy-

metsiz şey .. 

çıkarılmasa 

Midesinden 

da zar an 

SON POT SA 

Eski Dostlar 
İki eski dost karşı

laştılar .. 
- Yahu Ahmet ne

reden çıktın .. 
- Vay Mehmetçiğim 

ıen mısın .. 
Ahmet Mehmedin eli

ni kuvvetle sıktı. Mehmet 
Ahmedin omuzuna yine 
vurdu. 

- Yahu görüşmiyeli 
ne kadar olmuştu .. 

- Vallahi seni tekrar 
göreceğimi hiç ümit et
miyordum .. 

Mehmet, Ahmedin 
karnına bir yumruk vur
du.. Ahmet Mebmedin 
suratına bir tokat indirdi. 
Mehmet Ahmed!n burnu
na bir yumruk vurdu .. 
Ahmet Mehmede bir tek
me indirdi. Mehmet ta
bancasını çekti. 

- Bom! .• 

- Plajda tanışıp nişanlanmış-
tık, şehre dönünce niıanlı mdan 
ayrıldım .. 

- Fena huyları olduğunu mu ög
nndin?. 

- Hayır bakkal çırağı olduğunu 
öğrendim! .. 

imli 
l 

Patron yazıhanesine girdi. Dak
tilo, dudaklarının kırkta bir bölü
ğünde bozulmuş olan knmızı 
boyayı yenilemekle meşguldü : 

Kafi tuvaletinizi sonra 
yaparsınız!.. 

Daktilo korka korka ruj ba
tonunu çantasına koydu .. 

- Yazınız ... 

bik soğutma dolabı aldım, elek
trik ocağı aJdım, elektrikli radyo 
aldım, daha neler neler ben de 

bugün taşındım beraber gidelim 
de gör .. 

yok!.. Böyle bir hizmHçinl:ı olsa, yine df tikayct cdcrmi
ıiniz?. 

Ahmet vurulup yere 
düştii. 

Gır gır diye bir ses duyuldu, 
makinenin rulusu sesini akort eden 
hanendelerin birkaç kere öksür
meleri kabilinden bir sağa bir 
sola gitti. Kağıt ruluya arıldı. 

Cemal BeyJe beraber gece 

apartmana gittik.. Fakat bah

settiği şeylerin hiçbirini göreme
dim. Çünkü elektrik lambası al-

mayı unutmuştu. 

• 
-·: ..... Gece yarısı ı-
.. . ;. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·-~,,..._ .ı .. 
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Vakit geceyansmı geçmişti.. 
Acele acele yiirüyerek evime 

doğru gidiyordum, bir dilenci 

yolumu kesti .. 

- Allah rızası için beş on 
para .. 

Hayret ettim .. 

- Bu saatte dilenen dilenci 
hiç görmemiştim .. Atk kaçanı kovalar .. 

-f-~~ Seb;p N~ .. ·. ~·~-r 
Dostum herzaman parasızlık

tan şikayet ederdi. Yaz gelir 
gelmez adada bir köşk tutup ta
şmdığmı haber aldım.. bilhassa 
gittim .. 

- Ne eyi ettin de geldin bir 
kaç gün bizde kalır vakit geçi
rirsin!.. 

- Ben vakit geçirmiye gel-
medim, dedim, merak ettim; da
ima parasızlıktan etrafa borçlann 
olduğundan bahsederdin, şimdi 

- Yazınız, fakat dikkat edi
niz her kelimenin imlasını yanlış 
yazacaksınız .. 

- Anlamadım efendim .. 
- Yanlış olacak diyorum. 

Göndereceğim kimsenin imlası 
çok hatalıdır da, mektubu okur
ken zahmet çekmesin. 

Dilenci boynunu büktü: 
""\ de Adada köşk tutmuşsun!.. 

Küçük Hanım 
- Zavallı hayvandan ne istersin 

ltatka bir eğlence bulamadınmı? .. 

Uçan kuş 
Baba oğluna darıldı : 
- Bu halin ne olacak.. Borç 

11rtlağını aşmış.. Uçan kuşa bile 
borçlusun !.. 

Oğlu itiraz etti : 
- Hayır baba, iftira ediyor

aun, borçlanmadığını bir kişi var
P o da uçan kuştur. 

Mes'ut izdivaç 
Bir gün evvel ölen çok zengin 

bir dul kadından bahsediyorlardı. 
Açıkgözün gözleri dört açıldı: 

- Ne yapalım Beyefendi, de
di, ortağım hastalandı, ben saati 

mesai haricinde de çalışmıya mec

bur kaldım! .. 

(t) 

Dur kUçUk hamm, 
Ne tellf canım ? .. 
Alr and• ••na, 
K•ynadı k•ntm L. 

Ne de gU2eJdln, 
YUrUdOn, geldin; 
Şe ftrdtm valrah, 
Akhmı çeldtnt .• 

Bu ne zarafet, 
llejendlm elbet .. 
Sana da oldum 
Atık nihayet~ •• 

Vaki•• •" Y•na, 
iyi bak bana; 

- Ah dedi, evvelki gün bir 
nikih kıyılsa idi, ilemde mes'ut 

OlydlOln h•rfey 
Miıah muharriri, yaptığı sahife- Yakı•m•• sana .. 

nin matbaada bö)le hazırlandığını L-~-----------·-' 
ıannedcrdi .. . divaç nasıl olur, görürdü .. 

ız 

Sarışm 

Bütün dünyalar feda 

Bir aanşın dilbere. 

Yakışır naıla, eda 

Bir santın dilbere 

Öyle çapkın ki öyle. 

Nazlı da şöyle böyle 

Kim gönül vermeı söyle 

Bir aantın dilbere. 

Esmerden çok hoılanmam 

Söz.lerine hiç kanman 

Ne o?sa da aldanmam 

Bir nnşın dilbere. 

Sarıfın emel bence. 

Güzelden güzel bence, 

Bakmakta ecel bence 

Bir .arıtın dilb.,re. 

M. K. 

L--------~~-----------=-----' 
- Bizi burada rören var an? •. 
- Var ya! ••• 
- ..... ,. ......... ı. 
- SO. 'P.,•taaın mizah sahif~ini eftvyanlattit hepn .. r 

- Bunda anlaşılmıyacak ne 
- Altında otomobili istediği gil 

bi geziyor diyenler bir de şu hal
g öneler .. 

var azizim, eski oturduğum semt
te bakkal kasap ne varsa hepsine 
borçlanmışhm, hiç biri artık ve-
resiye vermiyorlardı. Hazırlanıyorlar 

(2) İki kardaı kavga ettiler, biri 
ötekinin üzerine kibrit yakıp attı. 
Öteki tulumba ile sivrisinek öl
düren mayiden sıktı. Babaları bu 
sırada odaya girdi •• 

- Oh, oh, dedi, memnunum. 
Çocuklarım istikbalin kimya harp
lerine hazırlanıyorlar .. 

Ceza 

Bir gün tesadüfen makine dairesi-

Artist sahnede şarkı söylüyor
du. Bir arahk falso yaptı. Dinli
yenler arasında bir ilkmektep 
muallimi bağırdı .• 

- Yanlış yaptın, ceza olarak 

yirmi defa kopye edeceksin! •. 
ne girmiş bulundu, ve bki.kati 
öğrendi •• 

Esmer 

Sü7.gÜn gözlü fİrİn kız 

Bayılınm eamcre 

Sözlerim mi manbksız 

Bayılınm esmere. 

Sevmem mi esmer dediml 

Bak hele ne halt redim. 

Seni görünce aevdim 

Bayıhnm ~ımere 

Sarı vefasız olur 

Aşk, ıefasız olur. 

Esmer cefasn. olur, 

Baphnm esmere. 

Verdiğim yeri aldım, 

Ben liCni cherie aldım, 

Sözümü geri aldım, 

Ba:plınm eanıcre. 

M. K. 

L-----------------------------_. 



Se e Elmas Kullanmak 
Yine 
M a 

8a Selle elbi9elere, pp
bfara, ç....._. eha• ..... -~~w;;x'1r""ll!!i.: 

malı moda old.fatibi ehau ~t~Wt~ 
lailezikler. klpeler, yine kadın 
çehrelerini..swdanJarım, kol- _,..,..._-L"'" 
lannım süslemektedtr. Elmu-
lllnir- fekilhri we Mftlerde . 
bBamlacajl Mkln..a. Wr 
Mir v..- lwe ,.urdaki 
modelleri ..,.,--= 

ı - .,_ deriden ,.,. .... 
~ ç.....,, .... elmastancLr. 

2- GeceelbiMlerile talalacak lan ppkaJ• (Öre 6ne. yana. E V ,.,_ 
kipe ve bronj. Bunlar lııi,tildiiiiine arkaya tabak mi•lrimd&r. v nauını 

di . . T 1 . ._ . . N ) Neler 
ı nız n aze ıgını ası Bilmeli p 

haf aza Edebi irsin iz? 
Glndis ~ _yllzliaGze shr· 

.. ım!.... podraclan, 
'ft ıhliik ltlınl• ,.....,_ çeb-
llBizcleki ... bo-
zulduia ıiclermelı it4' :da 
sece eri itiıaa etmeliliniz. Eneli 
yiziWld ...._ ve mc:ak • ile 
pkayımz. Baclelm ylzihıihe vaze

wya dijıer pp Wr krem 

llrifnh. o.- daYat lmdar -

tatA ftrir. 8-lelau ylziD6ze bir 
IOjllk • komptesi, t.clehu •ıcak 
• kompresi koyunuz. Ba 9el'i 
lıararet dejıpUji adaleleri kuv
vetlendirir. Y atapuza yatarken 
tekrar yidia&ze, bilhaHa ılz 
kapaklanma İkerine krem aOrer 
yatm.z. Qer hu idmanı her 
alıp• tekrar ederseniz, çabuk_ 
Mtice .a.-.z. Temiı yılra~·ı 
alt •11ar=b •eceleri teaeffil 
eder. Epr art lat6 ft p;ret 
alçak bir yastıkta, ayaldanmzı 

yukarıda tutarak yatarsanız ciJ. 
ctiaizclelr.i llatlan ~ 
... 1 F Sahala cildiniz, laeqjin-
.. dıllla taze ve pnç kalku. 

Şapka 

Modası 

Tır11w.lc J ırç11lannr 
Ne•ıl Kııll-.•ı•lı? 

Tırnak ~ ilk 1'118-· 
cağuuz zaman en ... bir aat 
suda bırakınız, oadaa 18Bra kul· 
lammz. 

• 
l/ıga, TıırşaMUıu N• 
/fi•~ :-;alt.l. m ı/ı? 

...,...._ tmı111uau .-1ama1r içia 
en İJİ kap lemİI ajala kavanoz• 
lardır. Kavanozu hiçbir zaman 
ağzına kadar dolcLmaamUcbr. 
T urşulann lizeriai sirke inerse 
dayanmuına ,.nhm eder .. Tur
talar daima hava alan bİJ' dolap 
içinde ıaklHJDalıchr. 

lf. 
K O"UrTJ• Yigec•lc.lerina 
N •ıl Malta/uza Et11U1Ji1 

Teneke kt. tullir içİltde yapalan 
konserve sekeien ......... et
n- ele iç n, ta.tu açwhr .. az 
bunlan tabaia beşaltmak lllım· 
dır. Teneke içinde kalına bo-
tulur. 

• 
l>ur>arları Nasıl 
Atifıtlamalı?. 

Yeni duvar klğıttart tdeltfze, 
~ı ~ cilih. obaaaı
u. J~ 1lfli1llt ,... 
lak~ cilih Wr ·t.tPla ·IQ ,....k 
pnişlipae kQ.mn keaulanu 
yapqtınnum. Duvar k&iatlan 
için bu sene en çok •oda olan 
renk dk gimlfldir. Ba ddua 
tat rengini vermektedir. •-
kenana koyu IM.-ı Wr bur 
tecP:ilne ı•ıet zarif .-.. 

1 

-
Kroşe Çocuk 

-. Elbiseleri 
Reaimtle aösterilen iine U.e bu elbiseleri lrmek pyet ko

laydır. Bu ipe ile küçük ceket, etek, kOl'ia) çecak elbİIPİ, 
!toyun ... , kol çantuı vemire ebilirainiz Rniwde ~ 
dili lllen .. laıı••• ijneleri ır zincir üzerine lrBIDr, ujdu 
.a. cloiru ifleair, ber .U..yete_pldikçe, iti elinizde ç..,n.. 
IİDiz. iter zikzak içha ziac:ire on ild ipe ifleniaiz. Klfeler leli 
clart ijue zincir ya_pıp cllaeniaiz, diler zikzak için tekrar OD 
iki ipe illeraiah Bil mtle eliMl dUi patrou ılre aç.,.. 
y~ lizımsa yapanma. ı.ı.,_ajis'ı ..,a. ••el+-k 
e~ll patrommu blel'liniz. Eter k~c:e. ••4i'i= 
iıl • •da 1111• nrhak oluna, bOf blall r.zta ..... 
neler İfleJerek doldurursunuz. 

Süsb! 
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Ayarsız Dffhemlerin Satılıııası Yasak! 

. Yeni Ülçüle~ Meselesi 
GÜL HANIM 

Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
« ô Yazan: mer Rıza 

Şeyh Sizin Gül Hanıma Aşık Olduğu-
nuzu Sezerse ikinizi De Ma.hveder 

· Tatbik Sahasında! 
( Ba,tarafı 1 inci •lyfada ) 

zamnamesi bugünlerde bize gel
mek üzeredir. j 

şekilde dökülmek suretile istimal 
edilebileceklerdir. 

Kurt helecanla sordu: 
- Fakat Gül .Hamm ne 

olacak? .. 
Mesrure, Kurdun kanım don• 

duran bir cevap verdi: 
- Gül Hanım, ŞeyhlilcebeliD 

haremine girecek! 
Kurt, Mearurenin kolunu ya

la!a~ı ve bağırdı: 
- Ne diyorsun? 
Doğan, yerinde duramadıit 

için mağaranın duvarına dayandı. 
Mesrure anlattı: 
- S6zün doğrusunu gizlemek 

istemem. Şeyhin Gül Hanıma 
tutğun olduğunu siz de gördiinüz. 
Gül Hanım, onun tutulduğu ka· 
dmların kaçıncı4lı mı? Onu Allah 
bilir. Şimdi beni dinleyin. Sinan, 
kısa bir zaman mukaddem, Cebe
lin melikesi olan kansını kaybetti. 
nasıl mı kaybetti? Onu anlat· 
mıya hacet yok. Şeyh bir 
kadından bıktımı ondan nasıl 
kurtulacağını çok iyi bilir. Fakat 
buranın adetine göre Cebelin 
Melikesi öldümü, Şeyh bir ay 
matem tutmıya mecburdur. Bu 
matem bedritamdan bedritama 
kadar sürer. Bedritam gecesini 
takip eden gün, Şeyh yeniden 
evlenir. Demek ki üç gün sonra 
Şeyh düğlin yapacak. Hemşireniz, 
üç gün selimettedir! 

Doğan: 

- O halde, dedi, bu üç gün 
içinde ya kaçacağız, yahut ölece· 
iiz ! 

Mesrure devam etti: 
- Hayır, üçüncü bir yol Yar. 

Gül Hanım dilerse burada kalır. 
ve Şeyhin kansı olur. 

Kurdun dudakları arasında 
birkaç kelime köpürdü. Sonra 
Mesrurenin koluna sanldı: 

- Mesrure! Dedi, Gül Hanı
mı kurtar. Yoksa ..• 

Mesrure, hemen cevap verdi: 
- Onu kurtanrsam, senden, 

senin kılıcından korktuğum için 
kurtaracak değilim! •• 

Dogan abldı: 
- O belde ne yapabiliriz?. 

Mesrure ?f. Sana para vadet.ek 
para istemezsin! 

- Beni hakaretten ukındı
ğın için teşekknr ederim. 

Mearurenin gözleri panl panl 
parlayordu. Devam etti: 

- Evet, bJJ hakareti bana 
reva preydiniz, her fCY biterdi. 
F "kat beni tamdıjımza ve yapb
ğım iti ıördGjiinüze fBr• bana 
pekili hakaret edebilirdiniz .• 

Mesrure bu aözleri iöylerken 
iistüne bBflna, elindeki kadehe 
bakıyordu. 

- Şimdi beni dinleyiniz 1 v. 
bir söztım6 unutmaymız! Haliha
zırda Sinan size btirmet ediyor, 
size riayet gösteriyor. Çünkü sizi 
Gül Hanımın kardetleri sanıyor. 
Sizin ona işık oldutUJıuzu bilini
yor. Bunu sezdiği anda ikinizide 

· bu den mahveder. Fakat bu büyük 
ıırn, Zaloğlu biliyor. Zaloğlunun 

bunu Şeyhulcebele haber vermesi 
her an beklenebilir. Bir kerre bu
na dikkat edin ! 

" Şimdilik dağ başında serbest 
dolaşıyorsunuz. Yarm, atlarınızla 

ciolaşmıya çıktığınız zaman dışan
daki kayaya cli~t edin. Cebelin 

herhangi tarafında bulunursanız 
oraya nasıl varabileceğinizi kes
tirin. Y ann alqam Ay doğduktan 
sonra sizi dar k6prGye gütilrecek· 
ler. Geceyleyin de köprüden geç• 
mek için talimler yapacaksınız. 
Geri döndükten ıonra bahçeye 
çıkınız ! Dolaşa dolaşa buraya 
relin! 

" Yalnız bir kimsenin ıizi ta
kip etmemesine ehemmiyet verin. 
Sonra bu mağaraya girin. Bura· 
nın anahtarını ıize veriyorum. 
Şayet beni bulamazsanız bekleyin 
Ben de o zaman size plimmı bil
diririm. Şimdi gidiniz, çünkü çok 
geciktikf 

Doğan ıordu: 
- Mesrure, fakat ıen, bura

dan nasıl döneceksin? 
- Sizin bilmediğiniz bir yol

dan. Ben burasının bUt:ün sırlarım 
bilirim. Beni düşündüğünüzden 
dolayı çok memnunum! Şimdi 
buradan çıkınız ve kapıyı kilitleyip 
gidiniz! 

İki kardeş geri döndüler. Ses 
çıkarmadan kapıyı açtılar, kilitle
diler ve bahçeye doğru ilerilediler. 
Bahçe boıalmış gibi idi. Bahçe· 
den misafirhaneye girdiler. Mu
hafızlar kendilerine bir şey sor· 
madan içeri aldılar. 

İki kardeş, o geceyi bir ya· 
takta geçirmiye karar verdiler. 
Çünkü uykuya daldıktan sonra 
birinin ıelip üstlerini aramasından 
korkuyorlardı. Üstleri aranır da 
kapının anahtarı Üzerlerinde bu
lunursa akibet feci olurdu. 

Ertesi ıabab kahvaltıdan sonra 
ötede bende dolattılar. Maksat
lan Gül Hanımı görmek, hiç 
'Olmazsa Mesrureden bir şey anla
makb. Fakat bunların birini de 
göremediler. 

Çok geçmeden şeyhin zabit
lerinden biri gelerek kendisini 
takip etmelerini söyledi. Zabit 
onlan ŞeyhtUcebelin parmaklıksız 
taraçasına götürdü. Kapkara 
yığın yine orada oturuyordu. Fakat 
Gül Hanım da onun yanı bapnda 
ve tahtının üzerinde idi. Gül, 
tepeden tırnağa kadar ipek ve 
milcevber içinde idi. Kurt da, 
Doğan da ilerleyerek onunla 
konutmak istediler, fakat muha
fızlar önlerine gerildiler ve onla
ra duracakları yeri gösterdiler. 
Kurt tnrkçe He bağırdı: 

ıert bakınıyor ve kaılarını çat· 
mıı bulunuyorlardı. 

Şeylıin bir itaretl Uzerin da
iler yerlerine oturdular. Muha
fızlann biri datanya çıkıp birkaç 
kiti ile birlikte içeri (irdi. Bu 
yabancılann hepsi de yeşil aa· 
nkh idiler. Asil yüzlü adamdılar. 
Yolculuktan yorgun oldukları an
lqılan bu adamlar Şeyhülcebele 

· eğilmeden, yörüdnler ve yalnız 
Gnl Hanımı selimladılar. 

ŞeyhOlcebel bunlara bakarak: 
- Kimsiniz? Ne iatiyonuııuz? 

Ben bu havalinin hükümdanyım! 
Bununla hlildım ıürerim! 

Şeyh kızıl hançerini kaldırarak 
göıterdi. 

Gelenlerin reisi cevap verdi: 
- O hançerinizi bir tarafa 

bırakımz! Onu taııyanların ikisini 
Sultanın çadırı içinde parçaladık. 
Katiller, haydutlar, reisi! Biz 
Sultan Salihaddinin elçileriyiz. 
itimat kağıtlarımız şunlardır. is
terseniz okuyunuz! 

- Hacet yok. Salahaddin 
benden ne istiyor? 

- Sizden istediği şudur: Sul
tana hizmet ettiğini söyliyen 
Zaloğlu namında bir hain ile 
onun bir adamı, Ba 'le bek emiresi 
Gül Hanımı sizin elinize düşür
müşler. Kumandan Haydar Bey 
vaziyeti anlattı. Bu hanım, Sulta· 
nın hemıirezadesidir. Sultan, onun 
kendisine iade olunmasını ve 
Zaloğlunun başını teslim etmenizi 
iıtiyor. 

(Arkası var) 

Bir Teşekkür 
istanbul, 29 (A. A.) ...._ Gazi· 

antep meb'usu Nuri Bey aşağı· 
daki teşekkür mektubunu gönder· 
miştir: 

" Türk dilinin ve Türk kültil· 
rünün Museviler arasında tamim 
ve inkişafmı temin maksadile 
Ankara Musevileri tarafından teş
kil edilmiş bulunan ve teşekkü
lünden sonra benim de azalığını 
kabul etmiş bulunduğum (Türklnk 
kültür birliği) kulübünde 20 ağus
tos 933 gecesi vukubulan toplan
tıya iştirakim hasebile gerek Türk 
Musevi vatandaşlarımdan ve gerek 
Avrupanın büyük merkezlerinden 
Musevi zevattan almıt olduğum 
takdirkar ve teveccühkir telgraf
namelerc teşekkürlerimi anetmeyi 
bir vazife bilirim. 

< .aziantep meb 'usu 
M. Nuri 

m •------~------.,._..._ __ _ 

- GUI ffanıml bu ne bal? 
Gtll, Kurda bakb ve gülüm

sedi. 
Şeyh Mesureye ~akarak em

retti. 
,-.ALKAZAR 

Sinemasında 
- Yabancılara ıöyle. Sua

aunlar! 
Mesrure iki kardeşe hitap 

etti: 
- Kurt ve Doğan Beyleri 

burada efedimizden müsaade 
almadıkça konuşmak yasaktır! 
onun için gerek efendimize, ge
rek arkadaşlarına birşey söyle
memenizi tavsiye ederim. 

iki kardaş sustular. 
Şeyhücebel diilerinden bir 

kaçına işaret ettiği için bunların 
üçü kalkarak yanına yaklaştılar 
ve mühim olduğu anlaşılaD bir 
mesele lizerinde bir hayli konuş· 
tular. Dıülerin hepli de sert 

l\levıimio eo güzel filmi 

TABZAN 

Ş 1 K Sinemada 
KAR 1 M 

BENi ALDATIRSA 
Türkçe sözlü operet 

Bu film ~ nlnız bir hafta gösterilece
ğinden gurmi~ eninin ve tekrar gör
mek isti~ nlerin istical etmeleri rica 
olunur. 

Hariçten gelecek malzemeler, 
buradaki ölçü ve iletlerin nizam• 
namede yazılı olan tecvizi hatala· 
ra ne derece uygua olduklannı 
gösterecek normal iletlerdir, 
yahut diğer bir tabirle miyar
dırlar, 

Bu cümleden olmak üzere 
hauas teraziler, hauaı tarhlar, 
litreler, aerometreler, uzunluk öl
çtlleri ve aaire mesaha iJetleri
clir. Bizde yapılan ölçüler vezin, 
yani tartı alçllleri, litreler' terazi
ler ve uzunluk 61çüleridir. Bunla
nn tekil, eb 'at, malzeme ve de
rece! hassasiyetleri nizamnamede 
mufassalan yazıhdır. Meseli: tar
blar şeklen üstüvani olacak, yek
pare olacak, pürüzlerden, çıkın
blardan iri olacak, kuturlan ve 
yahut yükseklikleri muayyen eb'
adı geçmiyecek. 

Kantarlar da bazı fenni ıeraite 
tabi tutulacaktır. 

Meseli: Bunlann topuzlan 
şimdiye kadar olduğu gibi bir 
halka ile kantara ilişik olmıya· 

cak, sürmeli olacaktır. Bas küller
de olduğu gibi .. Nizamname neşr
edildiğinden bu neşir tarihinden 
iki ay sonra yeni yapılan 
veyahut memlekete giren bihi· 
mum ölçü ve tartılar ve mesaha 
iletleri ayar edilmeden ne sab
labilecek ve ne de memlekete 
ithal edilebilecektir. 

istanbulcla mevcut 17 fahri· 
kanın bütün ihtiyaçları temin 
edebileceklerini zannediyorum • 
Fabrikalar birkaç gün sonra yeni 
şekilde im-\ita başhyacaldarcbr. 
Halk yeni ölçüleri bu fabrika
lardan tedarik edebilir. 

Elde mevcut okka, arşın ve 
mümasili eski ölçüler 1 kanunu· 
sani 934 ten itibaren hiçbir su· 
retle kullanılmıyacaktır. Bunlar 
fabrikalarda yeni baştan yeni 

Elde mevcut olup ta nizam
nameye uymıyan ve fakat yeni 
sisteme giren ölçnler, meseli: 
Bazı cinı teraziler, bazı cins kf. 
lolar cinslerine göre 1 - 4 sene 
daha kullanıla bileceklerdir. 

Şirketlerde, depolarda ve tica• 
ret evlerinde sablmakta olan aı. 
çiller de tabiatile btlromuz tara• 
fından ayarlanacaktır. 

Nizamnam~ye mugayır llçl 
yapanlar, ölçülerini ayar ettirme. 
yenin, yanlış ölçü kullananlar 
hakkında cezai hükümler vardır. 
Kanun ve nizamnamenin tayin 
ettiği müddet zarfında bize mev
du itleri ikmal etmeye mecburuz . ., 
•• 

Universite Kadro-ı 
sunda Değişiklfkl 
Yapılıyor 

( Baıtarafı 1 iacl dyfada ) 
Üniversitedeki mlnhal mual• 

lim muavinlikleri için intihaplar 
yapılmakta ve Univeraiteye kuv• 
vetli elemanlar teminine uğrBfll• 
maktadır. 

Yeni teşkilitta uiatan mikta
n iki misli artırıldıgından mey. 
cutlara iliveten yeniden uiataa 
ahnacakbr. 

Bunlann seçilmelİDe bir ay 
sonra bqlanacaktır. iyi yetlpa 
asistanlann bir mtlaabaka imti
hanı ıeçirdikten sonra muayyea 
bir mlddet için IAYl'Upap ıöıı
derilerek doktora yapmaları t~ 
min edilecektir.! 

Ecnebi profeıörler işi timdilik 
bir tevekkuf devreıi geçirmekte.
dir. Refik B. lbir müddet ıonra 
Bu işle eaub tekilde meıgul 
olacakbr. Edebiyat faknlteaine 
bağlı olmak tizere tesis edilen 
yabancı diller mektebi bu de ... 
senesi başında faaliyete geçmit 
olacaktır. 

• !9 

lN fYİ ARKADASIH//ı KUHBAllADlll 

BOYOK YILDIZLAR MOSABAKASI 
Yakında SABA Y (Sabık Glorya) Sineması 

tarafından tertip edilecek müsabakadır. 
~ ............................................ Ai827) ..... .... 
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ITTIBAT ve TIBAB.Bi 
H~r lıaklcı malı/uzdur. - Na•ıl llold• :-.• 

·················-···················-· ... ·-Üçüncü Kısım No. 5 
Na•ıl Y•ı•dı ? .• 

Na•ıl Ôltlll? •. 

~=======>Ziya Sakirc==========================='=' 

Mustafa Kemal Bey Dedi Ki: 
Cemal Bey, Birtakım Kuş Beyinlilere 
Kendinizi Beğendirmeye Çalışmayınız 

- Bir adamki, büyük olmak
tan bahseder; benim hoşuma fit
mez... Bir adam ki: (Memleketi 
kurtarmak ıçın, evveli büyük 
adam olmak lazımdır.) Der, ve .. 
bunun için de bir nümune intihap 
eder .. onun gibi olmayınca, mem
leketin kurtulamıy acağına kanaat 
besler .. bence bu, adam değildir. 
ibtimalki bu adamlardan bazılan: 
(evveli büyük adam almak, son
ra memleketi kurtarmak lazımdır.) 
zannediyorlar; bazıları da: ( Bü
yük adam, lafla olmaz.) Di
yorlar... Halbuki, evveli mem
leketi kurtarmalı.. Ondan sonra, 
zaten büyüklük mevzubahs değil
dir. 

Mustafa Kemal Bey, bu me
Kleye daha fazla ehemmiyet 
Yermemif .. Hatta hergün haşhaşa 
çalışbkları halde, bu mesele hak
kında bir şey aöylememişti. 

Aradan birkaç gün geçti. 
Mustafa Kemal Beyle Cemal Bey, 
egünkü mesailerine de hitam ver
mişler; beraberce daireden çıkara 
Olimpos gazinosuna gitmek için 
tramvaya binmişlerdi; Cemal Bey, 
elindeki gazeteyi Mustafa Kemal 
Beye uzatb ve sordu: 

- Bu bq makaleyi okudu-
nuz mu? .. 

- Hayır. 
- O halde, okuyunuz. 
Mustafa Kemal Bey gazeteyi 

aldı. Cemal Beyin gösterdiği bq 
makaleyi okudu. Ve sonra iade 
ediyordu. Cemal Bey, Tekrar 
Rrdu: 

- Nasıl? •.• 
Mustafa Kemal Bey, mllhim

semiyerek cevap verdi: 
- Alelade bir gazetecinin, 

alelade bir yazıSJ .. 
Cemal Bey, fena halde bozul

muştu. 

- Amma yapbn ha .• Bunu, 
ben yazdım. 

Dedi .. 'Mustafa Kemal Bey, 
ayni kayıtsızlıkla mukabele etti: 

- Affedersiniz; bilmiyordum .• 
Maamafih, yazmamış olmanızı 

temenni ederdim. 
Cemal Bey, şaşırmıştı.. Sabit 

nazarlarla Mustafa Kemal Beyin 
gözlerinin içine bakıyor, ne de
lllek istediğini anlamıya çalışı

yordu. O anda Mustafa Kemal 
Beyin zihninden; Y onyo gazino
sunun zarif ve hususi salonunda 
bug\inün kahraman vatanperv~r
leri arasında cereyan eden sözler 
ıeçti. Şu. anda gözlerinin içine 
bakan ve dütüncelerini anlamıya 
çalııan Cemal Beye doğru eği
lerek sözlerine devam etti: 

- Cemal Bey!... Siz .. bir takım 
kuş beyinli adamlara, şu veyahut 
bu tarzda, kendinizi beğendirmek 
hevesine düımeyiniz... Esasen 
bu beğendirmenin biç bir kıymet 
Ve ehemmiyeti olamaz. Siz, için
de bulunduğumuz vaziyeti müta
laa ediniz. Ve, evveli kabul edi
niz ki: biraz feragat sahibi olmak 
lizundır. Eğer, ıunun bunun te
Yeccühünden kuvvet almıya te-

J 

Bltla hlealah ittihat ve Terakki Ceal1etlaa alt .ımak lsare S.llnlk ve Serer.da 
oynatılH (Vatan) plyHlnl• amatlr ml••••lllerf. 

[Heyet uauadan Rır.a BeJ tarafinda• hediye edılmlttlr] 

nezzül ederseniz.. Halinizi bil- rını açıktan açığa gösteriyordu. 
mem; fakat istikbaliniz, çürük Mustafa Kemal Beyin en bü-
olur... Çünkil bizim, henüz haki- yük şikiyeti, inkılabı yapan or-
katle biç temasa gelmemiş vui dunun, artık kışlalarına avdet 
muhitleri~iz vardır. Bu muhit- etmemesi idi. Eski çetecilik ha-
lerde, henüz acemkiri hayalit yatının şimdide gizli ve aşikir bir 
ile meşbu olanlar çoktur ... Bü- komitacılığa doğru yürüdüğünü 
yüklük odur ki; hiç kimsenin görüyor; yakın bir zamanda or-
takdir ve alkıılanna iltifat etmi- dunun kıymetini biçe indirecek 

olan bu fena gidişten encfite 
yeceksin .. Ve, hiç kimseyi aldat- ediyordu. O, bu endişede ç.ok 
mıyacaksın .. Memleket için hakiki haklı idi. Komitacı zabitler, artık 
mefküre ne ise, yalnız onu göre- bölüklerini ihmal ediyorlar; kah-
ceksin.. Yalnız o hedefe yürüye- velerde gazinolarda, kulüplerde 
ceksin .• Belki herkes sen in aley· siyasi ve idari münakaşalarla va-
binde bulunacak.. Belki herkes kit geçiriyorlar; bütün devlet 
ıeni yolundan çevirmeye çalışa- adamlarını kendilerinden pek kü-
cak .. Ve belki de, önüne nimü- çük görüyorlardı.Çavuşlar, akşam-
tenahi manialar yığacaklar bulu- ları (tekmil) haberlerini vermek 
nacak.. Sen, bütün bunlara mu- için zabitlerini kahve kahve, ku-
kavemet edeceksin. Kendini bü- IOp kulllp arıyorlar; güçlükle bula

yük değil; küçük, zayıf, va11tasız .• 
hatta, bir hiç telakki edeceksin .. 
Hiç kimseden yardım gelmiye
ceğini bilecekain.. Ve ancak bu 
suretle o manialan devirecek ve 
ıayene ereceksin... Ondan sonra 
aana: 

- Büyük adam. 
Diyecekler.. Bunu diyenlere 

de güleceksin .. 
Cemal Bey, bu sözleri ıeki

netle dinledi. Ve sonra feragat
kir olmanın en yüksek bir bü
yüklük olduğuna kanaat getirmiş 
gibi: 

- Hakkınız var. 
Dedi. 
Cemal Beye bu sözleri aöyll-

biliyorlardı, Efradın talim ve ter
biyesi, çavuşlarla onbaşılann eline 
kalmıştı. Bu bal orduyu maddeten 
zaiflatıyor, pn geçtikçe bu zaaf 
artıyordu. Ordunun, kencliaini 
doğrudan doğruya ittihat ve T e
rakki cemiyetinin malı bilmeai de 
aynca manevi bir zaaftı. Y ann 
cemiyet erkinı arasına pecek 
bir tefrika ve nifak, şüpheaizdir 
ki orduyu da partilere ayıracaktı. 
O zaman budutlan kim koruya
cak, sel gibi akacak olan düşman 
ordulanna kim karşı koyacakb? .. 

Mustafa Kemal Beyin bu ten
kidatı, komiteci zabitan araıında 
büyük bir velvele uyandırdı: 

- ittihat ve Terakki cemiyeti
nin temeli, ordudur. Mustafa Ke
mal Bey, cemiyeti bu temelden 
mahrum etmek.. Cemiyeti, köklln
den devirmek istiyor. 

( Arkaaı Yar) 

yen Mustafa Kemal Bey, merkezi 
umumiye karıı daha vazıh ten
kidatta bulunuyor; ufuklarda be
lirmiye başlıyan felaket fırtmala-

•••••••••••••••••••• ···············-----1 •••• ····-·---······-···--.. ----,-·--···------

Istanbul ve Trakya Şe
ker Fabrikaları T. A. 
Şirketinden :-

Alpullu' da dörtyüz metre murabba sahada inta edilecek posta
hane, kahvehane, aşçı dükkinlarile diğer dört dükkanın inşaab bir 
grup halinde münakasaya konmuıtur. Kat'i ~halesi 20 Eylül 933 
Çarşamba günü saat on beşte yapılacakbr. Taliplerin şartname, 
vahidi fiat ve resimlerini görmek üzere Cumartesi, Sah günleri 
öğleden sonra ıirketin 4. üncü Vakıf Hanındaki merkezine 
müracaatlan. 

".Saray,, Sineması 
Neresidir? 

Mevsim Münasebetile Sinemalar Ara· 
sında Hararetli Hazırlıklar Başladı 
Yaklaıan İstanbul sinema mev

simi, bu •ene, geçen senekilerden 
fazla halkın alikuını çekmektedir. 
Çünkü ortada birçok dedikodular 
var. Bu dedikoduların en göze çar
panı da açılacak yeni sinemalar hak
kındadır. 

Filhakika Taksim meydanından 
geçenler, evveJce bütün sinemaların 

gösterecekleri filimlerin ilanlarını 

taşıyan büyük lavhaların hepsini "Sa

ray,, isimli bir sinemanın göstereceği 
filim ilanları ile itral edilmit görü
yorlar ve birbirlerine: 

- Bu "Saray" sineması aerede 
açılıyor? 

Diye aoruyorlar. Fakat bu levha
lara yaklqan meraklılar "Saray,, iami 
albnda " e.ki Glorya" yazıaını •ö
rünce meseleyi anlamakta gecikmi
ygrlar. Çünkü, hakikaten, geçen •e-

neler, birçok yenilikleri, sinema ile 
alakadar herkesin hatırasında unu
tulmaz izler bırakan filimleri, kon

serleri, İstanbula tanıttığı Miltonu 
ile her kesin hoıuna gitmit olan 
Glorya sineması, kendisine "Saray., 
aıf atını daha liyık görmÜf, aaten bir 
ainema sarayı olan binasının deko-

• M • 

runu - sanki fena imiı gibi - bu se
fer yeniden ve daha güzel olarak 
yaphrarak ismini detittirmiıtir. 

"Sarey" sineması bu yeniliği sa
dece iımine inhisar ettirmemiştir. 
"Saray,, müdüriyeti bu sene içink, 
hatta ıon baharda, bui'Ün Fransız si
nemasının en kuvvetli komiti olan 
Milton'u bizzat İıtanbula getirmeğe 
karar vermif, teıebbüs etmİf, muvaf
fak olmuıtur. Don Joae Mojika'dan 
sonra Milton'u da sahnesinde alkıı
lanacakbr. "Saray'da" bundan başka 

da Peıte konservatuvarından çıkmıt 

24 genç kızdan mürekkep "'Lily
Gynes,, orkestrasını da dinletecektir. 

Dünyanın en büyük kadın ke
mancısı olan Erike Morin da ıine 
bu sinema sahnesinde dinlenecektir. 

Film cihetinden, "Saray "bu mev
sim için bir "Alhn seri,, tertip et
mittir. Bu filimler hakkında " mev
aimin en güzel eseri" tarzında rek
lamlar yapmak eski Gloryayi bilen
lerin zevklerini incitmek olacağın
dan yalnız " alhn aeri,, yi haber ver
mekle iktifa ediyoruz. Her sene 
seve aeve görülen Foka haYa
dialerini bu sene de gene ıarayda 

•Ö•terecektir. 

t : 4. ...................................................... .... 
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1 31 Ağustos Perşembe 
latanbul - 18 Gramofon: Plik 

neşriyatı, 18.30 Fr. ders ( ilerlemiı 
olanlara mahsus), 19 Kemal Niyazi B., 
arka<lıışlan, 20 Nebil oglu İsmail Hak
kı B., 20.30 kemani Heşat B. ve ar
kada sları refakatile Vedia Hıza H. ve 
Muzaffer B., 21.30 gramofon: J>lik 
ne"'riyatı, 22 Anadolu &Janıı, borsa 
haberleri, eaat a~ arı. 

Ankara - 12.30 gramofon, 1 
alaturka saz, 18.45 viyolon el konıeri, 
19.16 alaturka saz, 20.16 ajans haber
leri. 

Varıo•a - 20.10 Plak, 20.25 muh-. 
telif, 21.05 aenfonik konıer, 22.15 
devamı, 18 danı muaikiıi, 23.45 d .. 
vamı. 

Peıte - 20.85 Bir perdelik or,era 
temaili, 23 sigan muaikiıi, 24 1'rio 
konaeri. 

Viyana - !0.15 "Mecnunlar bah
çeıi , iıimli üç perdelik operet temıili, 
22.20 muhtelif, 23.36 plilr: ile daıuı. 

Miliao - T oriao - Floranaa 
22.35 Opera par~.alan. 
Praı - 20.SO Piyano ıonatlan, 

21.05 bir nakil, 21,26 tanbur orkeatra
sının konıeri, 21.05 milli Felemeıık 
neıriyatı, 23.20 konser. 

Roma - 21.36 ''La grotta di Tro
fonio., isimli opera. 

Bükref - 20.20 Hafif musiki, 21 

Beyollu T•pu Batm•- j 
murlutundan: Hasköy Kere-
mitçi mahalJejjnin Cami sokağın· 
da kiin 31 /2 No. lı karakolha
nenin iştirak hissesi mukabilinde 
Emlik ve Eytam bankasına dev• 
redildiğinden muamelei tesçiliye
ıinin icrası lstanbul Defterdarb
tımn 18/5/933 tarih ve 16844 
No. lı tezkeresile bildirilmiş olan 
mahalli mezkürun kayıt kalemince 
maha.llei mezkürenin Camialb 
ıokağında 2 No. h karakolhane 
senet muayene eclilmekaizin Miri 
namma aepti defter edildiği bil
dirilmiftir. Bu itibarla kaydı bu
lunamac.'ağmdan senetaiz tuar
rufata kıyasen tahkikab mahalliye 
icra edileceğinden tasarruf iddi
asında bulunanlar mevcut olduğu 
takdirde 15 gün zarfında vesai
kini Tapu müdüriyetinde Beyoğlu 
Başmüdüriyetine 93312423 mua
mele No. sile müracaatlan ilin 
olunur. (197) 

1 EylOI Cuma 
Vartova - 7.20 Sabah konseri, 

9,15 çocuk ne'}riyatı, 10.20 ögle kon
seri. 11 haberler, gündüz konseri. 

Varıova - 21 Senfonik konser, 
21.05 haberler ve kanşık ne~ri~at, 
23.4fı dans musikisi. 

Pqte - 20.85 Muhtelif şarkılar, 
22 plak ile revli, 23.10. 

Viyana - 21.25 "Leylaklann a<'
tıgmda,, iıımi verilen senfonik kon er, 
22.50 plak kon!eri. 

Milino - T orino - Floranaa 
Orkestra konaeri, 21.15 radvo or

kestrası, 21.35 varyete. 
Pra• - 21 ]{arı§ık orkestra kon

seri, 23.20 haberler. 

Roma - 21.ll> Orkestra, 22.20 
tiyatro, 23 varyete. 

B&kret - 13 Kooaer "plik ile,, 
14 orkestra, 18 keza, 19.20 hafif mu
ıiki, 20.45 Verdi'nin ''Aida,, operası. 

Brealau - 21 wagner'in "Rif'DZ , 
iaimli operuı. 24.45 dans muıikiıi. 

tagauni, 21.26 orkeatra konseri, 22.20 
devamı. 

Brealau - 20 J<:&ki marşlar, 21 
muııahabe, 22.16 yaz şarkıları "Lauta 
refakatile .. 22.45 müsalıabe, 23.45 danı 
musikisi. 

. 
Kocaell icra dairesinden • 

Hober Efendiye borçlu Kadem Efen
dinin borcundan dolayı ipotekli bulu
nan Abdüıaelim mahahUeainde Ye 
bin lira kıymetinde hudut ve evaah 
ıartnamede yazılı bir bap ahşap 
hane 1 - 10 - 933 tarihine müsa
dif Pazar ıünü saat 14 - 16 arasın
da satılacakbr. Şartnamesi 20/9/933 
tarihinde açık olup tayin edilen 
pnde tabınia edilen kıymetin yüzde 
yetmit betini bulmadıtı takdirde en 
çok arttıranın taabbüd6 baki kalmak 
lnre artbrma on bet fÜn daha tem• 
dit edilir. Ve on betinci pde en 
çok arttıran• ihale edilir aksi takdir
de aatıı dütecektir. Bu ıayri men• 
kul üzerinde bir hak veya milkiyit 
iddia edenler oldutu takdirde ilAa 
tarihinden itibaren nihayet yirmi aii• 
zarfında evrakı müabite tle birlikte 
müracaatları, akai takdirde haklan 
Tapu aicillerile aabit olmıyanlarıa 

aabf bedelinden hariç tutulacaklan 
ilin olunur. 

~-.. Çanakk•le 
ŞEHiTLERiNi TAZiZ 

7 Eyltil 
GÜLCEMAL vapurile 

1 
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13/Eylül/ 1933 çarşamba günü saat 14-15 te ihaleleri icra kı
lınmak üzere meklebimizin 8.5 aylık erzak ihtiyacı aleni münakasaya 
konulmuştur. İsteklilerin miinakasaya iştirak için mezkür tarihte 
yüksek mektepler alım satım komisyonuna "fındıklıda" şartnameleri 
okumak için de mektebe "Büyükdere Bahçeköy,, müracaatları. "4162,, 

Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu Cinsi 
Ekmek 9000 Makarna 300 Sirke, salça, portakal 
Koyun eti 3000 S. Mercimek 50 Lahana, taze fasulye 
Kuzu eti 1500 Şehriye 70 Elma, havuç, pırasa 
Sade Yağı 1200 K. Üzüm 50 Kereviz, yer elması 
Zeytin Yağı 550 K. Kayısı 70 İspanak, karnabahar 
Pirinç 1000 Kaşar 90 Salamura yaprağı taze 
Şeker 1500 Tuz 300 yaprak, salata, taze 
... Fasulye 600 Soda 150 Bakla, enginar, dere 

Beyaz peynir 400 Pirinç unu 100 otu, maydanoz, kabak 
Zeytin 270 Sabun 230 marul, domates, patlı-
Un 7 40 Yumurta adet 13000 can, biber, ze:-dali 
Patates 700 Limon 3000 Balkabağı, taze üzüm 
Nohut 230 Süt 2000 Kavun, karpuz, ayva 
İrmik 50 Yoğurt 800 Dolmalık biber 
Ku. Bezelye 70 Arpa 3000 
Sovan 800 Saman 1500 

F 

' -kataloğumuzu ve 

sıpariş varakamızı isteyiniz. 

• 1 1 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlan mezuniyet ve sınıf imtihanlanna 
2 Eylül cumartesi, günü başlanacaktır. 
Program mektepten öğrenilebilir. 

2 - Derslere 11 Eylul Pazartesi günü başlanacaktır. (6641) 

Beyoğlunun en güzel yeri 

Bira Z Kuruş 
En iyi yemekler 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
}apımz. (6580) 

••ER~lll!lr> Beşlkta ş -C131m:lll!m~~ 

DiKi YURDU 
Ttılı ili en ) iıkiek biçki mektebidir . 
• .,;apkac lık, yapwn çıı;ek ve boyn 
ıle tezyinat deı 1Pri de vardır. 

Kayıt başladı. Akaretler 64 ~·o. 

.k . D RSLERi 
'ı urt miidtiru ~ükrii Ue) m eseridir. 
2 liraya yurttan alınabıllr. 

'11['%1!E:ii3i:z:::::C:QW .. > (6761) 

D ÇE AN 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 
Türki:yedeki şubeleri: 

İstanbul ( Galata ve İstanbul ) 
Deposu: Tütün Gümrügü 
İzmir. 
Her tUrlU benka mu11melltı 

T~O.KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

Emlak ve Eytam a ka ı 
Şubesi Müdürluğünden ~ 

l 

Şubemiz ı kaid 
Eytam veEramı iskont 
M a elit n 
melelerin g •• gun 
intacına aşağ yazı ı 
günlerden ıtibaren baş
la nacaktır. 
Beyoğlu 
~asım paşa 
Üsküdar 

} 6.9.933 - 11.9.933- 16.9.933 -20.9.933 

Eminönü 
Yalova 
San yer 
Bakırköy 
Adalar 

1 r 7.9.933- 12.9.933 -17.9.933- 21.9.933 

Kadıköy 
Beşiktaş 

Fatih 
Eyüp 
Samatya 

J 9.9.933 - 13.9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 

} 10.9.933-14.9.933- 19.9.933- 24.9.933 

Tokal icra memurluAundan: ı 
Bir borcun alınması için haczedilmiş 
ve 'J'okatln Meydan mevkiinde Taşhan
da ve Çobıı.nzadeler ardiye inde depo 
edilmiş olan ve ehlivukuf tarafından 
bilmuayene 648 denkte 35 kilosu üçiin
cü 558 kiloıu dördüncü 4031 kilosu 
beşinci ve 6928 kiloıu da altıncı ki 
ceman 11552 kilosu istimale ealih oldu
ğu anla .. ılan maa fire 38481 :kilo tütün 
bilmiızııyede satılacaktır. ırnzn) edesin 
20 Eylul 933 tarihine müsadif Çarşam
ba günü saat 10 da tütunün bulunduğu 
mahalde ba§lanacnk ve ihalesi icrıı kı
lınacaktır. Bedeli ihale peşindir. 'l'el • 
liiliyc ve ihale pulu ve kaime bedeli 
nlhasıl aatıftaD sonraki masarif ( ar
diye tlcı:eti hariç ) mü) teriyc aittir. Ta
lip olanlann o gün ve saatte mfü.aye
de yerinde hazır bulunmaları kanuni 
pey akçesinin ya nakten ve yahut 
baulra mektubu ita etmeleri lazım gel
diği ilin olH ur. (6870) 

SELAN1K BANKASI 
'.I eııls t rlh ı 1888 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
idare Merkezi: Jıtanbul 
Türkiye deki şubeleri: 

latnnbul (Galata \•e 1 tanbul) İz:mlr 
Sıımsuo, Mersin, Adana. 

Yunanlstnn'dakl tubelerl: 

SEL\. il hA V AL \.1 A'J'l • \., PlRE 
Bil'uınum banka muamelelerı. Kredi 
mektupları. Cui heıeplnr küşadı 
Eıbam ve T hvılfit. Kaaalıır icarı. 

.Matboat üem yeti tarn[nıdnn 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

AL M A N A ia l 
ç•'ktı. Her kitapçıda bulu ıur. 

~--~ Fıatı 1 liradır. ~--111' 
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iN K iL AP L 1SBLBR1 Karakoy ~~~~~.:~~~[~~(. 42362 

t 
8irkec·i Mühürdar 7.ade lıan 

Ana - Ik- Orta ve Lise sınıfları Telefon: 22140 

MUessisi : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlamışlar. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Vekalletlnce tasdik edilmiıtir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. • 

Ecnebi lisanı tedrisatına ilk k11mın son iki sınıfından baılanır. 
Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 

Cumadan mada hergün saat 14ile16 arasında müracaat olunabilir. 
Cağaloilu Yanık Sar•ylar caddesi Te1:20019~ (6804) 

KARADENİZ 
Sür'at Postası 

KARADENiZ 
vapuru 31 Ağustos perşembe 
gilnü saat 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. GİDİŞTE: İne-
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 

Karaciğer-Mide-Barsak, T.ış, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi için Trabzon, Rize Ye Hopa'ya; 

TUZLA 1Ç .. ELEB 1• DÖNÜŞTE: Hopa, Pazar, Ri-
IWA ze, Trabzon, Gireson, Ordu, 

En son konforlu yeni otel - pansiyon • lokanta - pllj Samsun ve İnebolu'ya uğrar. 
Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da "Evvelce yapılmakta olan 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah Çarıamba postası kaldınlmış-

vapurunun treoı içme membalarına kadar gider gelirler. hr. ,, .. 449
7

,, 
~ ... __ .. _______ .... _ .. _____ .(S668)...-.- ·--~--------------------

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aattlar. 

# ' iSTANBULUN EN MUKEMMEL APARTIMANI 
Kadıköyünde Bahriye caddesinde servis yatak ve kabul dairelerinden müıekkep 
altında garaj ve aştı odaııını, dahil telefon, zil ve kalorifer tasieatmı cami ferah 
geniş (Röntgen apartımanının) inşaatı bitti. Ehven fiatla kiraya verilecektir. 
Apartımanın alt katındaki Dr. Kamil ve) a Si .. li Şifa Yurdunda Dr. Nazıın 

Beylere müracaat. (6788) 

.,_ ............. -.INEBOLU411 .............. .._ 

Tamirat Atliyesi 
\iman ve Macaristan darüsaınaalannda çalışan Mehmet TevHk B. Türk.iyenin 
bır çok 1rabrikalarında da senelerce hizmetten aonra bir çok fedakarlıklar 
yaparak nebalu'da her nevi motlr ve otomoblllerl tamir için bir atelye 
tetiı etmişür. BODdan başka atelyemiz emsaline her cihetle faik yeni kesme 
pirinç lr•rıoıatar, eom~lar yapmaktadır. Ucuzluk ve ağlamlık dt1layıaile 

~-----• müşterilerici memnun etmektedir. ·-----r 

AYVALIK 
Arahk postası 

ANTALYA 
vapuru 31 Ağustos Perşembe 
günü saat 17 de idare rıhtı
mından kalkar. GİDİŞ'te Geli
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Küçükkuyu, Altınoluk, Edre
mit, Burhaniye ve Ayvalığa; 
DÖNÜŞ'te Ayvalık, Burhaniye, 
Edremit, Altınoluk, Küçükku
yu, Bozcaada, Çanakkale ve 
Geliboluya uğrar. "4496,, 

İKİNCi 

lzmir sür'at postası 

SAKARYA 
vapuru 1 Eylül CUMA on dört· 
te Galata nhtımından doğru 
İzmire ve İzmirden Pazartesi 
günü on altıda dojru İstanbu
la kalkar. "4520,, 

Yemeklerinizin 
NEFASETiNI 

ve 

LEZZETiNi 

Yalnız ÇAPAMARKA Baharatını 
kullanmakla temin edebilirsiniz. 

HABERiNiZ VAR MI? 

Asri Mobilya Meşheri 
Bütün malları üzerinde azami tenıilit yapmışbr. 

Fırsattan istifade ediniz. lstanbul Rızapaşa yokuıu 66 No. la 
Asri Mobilya Me9herl, Ahmet Fevzi, Telefon: 23407 

ispirtosuz ................................. 
iBEŞİR 
!KEMAL 

Ape ... tll .. ! K 1 N AA K ı N A 
1-1 f • H U L A S A S l '--·--· .. ·------·· ...... y emekleriniz.i . bu sıcak ırünlerde iştiba ve ağız tadile yemek 

ıçın ispirtosuz Aperitif kullaninız 

SADIKZADE BiRADERLER 
vapurları 

Zonguldak - Bartm Postası 

KEMAL vapuru 
31 Apıtos perıembe akıamı 
Sirkeci nhtımındu hareketle 
(Ereili, Zonıruldak .ve Bartın) a 
azimet ve avdet edecektir. 

Fada taf•lllt için Slrked Mer
•en•t Hanı altında acentalıtil ml
racaat. Telefon ı 22134. 

., 
• (li04 

20 senelik tecrüben 
Eli çabuk sünnetçi 

KöprUIU z•de M. Rlf•t 
faenköy Kavaklıbag No. 4 bir hafta 
evvel adr~ı verip gün ve aaat alınma
lıdır. (6836) 

• 
Or. A. BUTIBL 
Karaköy, Topçuler cetltl••I Noa3 • 
--=-=~~==-"= ..:=--===-_(5998) 

Son Poata M•tbaasa 
Salübi: Ali Ekrem 
Nepiyat Müc:Nrü: Halil L6tft 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 28 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene ıabhnaktadır. Fiatlarımız eıkisi gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci lıtuyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ~::~~:Kristal Toz Şekerm Kilosu 36,75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruııur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tara ından müşteri heıabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü· Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : istaabal, l•ker Telefon No. 24470. 


