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'BÜYÜK GÜNÜ 
Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

Kızınızı V er.eceğiniz Fr 
kekte Neler Ararsınız? 
Mazhar Osman B. Evlenecek Gençlerde Sıhhi Küfüv 
Aranmasını istiyor - · Kocalanndan Yüz Görümlüğü 

Olarak Hastalık Alan Kadınlardan Bahaediyor 
Eolenirlcen 11• •rar•ınız, alııcalınız lcız "•a varacıılınız erlcelc 
namı,./a olaun, paralı ol•un, pul olaun, ondan ao11rau11 lali• 
6utılcırız. Hal6ulci düjiinlerle, ziga/etlerle te•'it edilen zi/•/ 
ıeceainde kocalarından yüz •örimliilii olarak laoalalılc al.,._ 
Itır pelc çoktur. Birtakım lcim•eler vardır lci zalaire11 •ılalıatli p 
riiniirler, /alcat içleri çiirülctir. Bıınlardan dolfin çocalt/.,. A,.1.1. 
lıaatalılclı oe aar'alı olar. O halele lclmlerle evlenilir. KiMierie 
evlenilmez 7 Iıte Son Poıta 611 aııııli m•mlelcetin en •liltigettar 
dolctorlarına •ordu. Aldılımız cevapları 6a .. nden itllHıren ne,,.. 
hılıgoraz. Ba CflfMpl•, 6iitiin ailelere, evlenme çal••ll• 6alm1n 
6iitiin 6f1nçl•e lir ,..1ı6er vazi/eıi P,..6ilir. 

Mazhar Osman Beye: 

LozanSulhu GazininAltınKa-
- Efendim, dedim, anketim 

biraz ağır, mevzuu berkesin an
hyabileceji bir şekle sokmak için 
size sualimi töyle sorayım: 

- F anedin ki yetifmit bir la
zımz Yar, kocaya verecebiniz, ya
hut yetitkin oğlunuza bir gelin • 

lemile Bugün Imzalanm ..... 1 alacaksanız. Talip olacak damat
ta, talip olacağınız gelinde lllıld 
ae gibi evsaf aranum? 

Tabimhl ....... ,.,...._... 
18 clmle nr: 

•• M Temmuz. G•zini• altua 
lcalemile lamel Pqa Lozaa aal
lala& imza etti. m .. ,, 

Lozu, b8ylk Gazinin, kahra· 
Daaa Terk ordumlaaa ve Tnrk 
laiHetiain en çetin luualeli ve mu
hakkak ki dtbaya tarihinin en mu· 
a&zam merhalaidir. Lozan, T&r
ldln mukaddes kitabuhr. 

A;ıac1ıpauz, bıçlurdajımız acı 
llaleri habrlanak kafalarımız ( .,... ........ •rfUa) 

Lise Ve Ortamekteplerde 
Jslahat Nasıl Olacak? 

Ahnan mal6mata f6re, ilk ve 
ortamektepler ile liselerde ya· 
pılacak ıalahat euslanm hazır
lamak illere Maarif V ekiletinde 
tqkil edilen komisyon, mesaisi· 
llİn mllıim loaımlanm bitirmit 
Ye teabit ettiii anallatlan Yeki· 
let makamına tak6n etmiftir. 

Ya.pbjınur tahkikata ııre, 
latulmt thıiveniteaindeld i81aha
tın ven.n o1a&0.- için .-. 
lercle .. _,..... . ._ ı-•· •· 

noktai nazanndan esaslı ıslahata 
ltizum giir81mektedir. 

Program meaeleai, ecnebi li
un, içtimaiyat, riyaziye, fen, 
tarih ve cojrafya d..aerini ihti· 
va etmektedir. Ünebi liaammn daha 
pratik ve daha ~ uaullerle 
ve IA,.. liN._,. ~ 
m~t !. > · brarlit , ahnmıfbr. 
pijar ~ ••• ve 
lnjilizceye clallJ1 ~ bir a8Yld 
a,nlmua t1a • ......_ olmak· 
tHar. (•·-···---,,. ... 

T.,,... ti. hl,a,. 181 
Sa•t 50 Dakikada Dolaıb 

NeY)'otk. 23 - Tayyareci 
ViW POlt tayyare ile devril!~ 
meyabatini 186 8Ut 58 dakikada 
bitirmİf ft ta11areaile haraya 
d6nmllftllr. 50 bia ldfiHk bir 
halk ldltlelİ bu hava .kahrama• 
DIDI karfalumfbr. 

Muskacılık 
Jkj Üfürükçü Hapse 

Mahkum Oldu 
Nazilli, 23 (Huauıi) - Burada 

Kut Ahmet ve kahveci Nuri ilim· 
lerinde iki kitinin iitedenberi lifli. 
rllkçOllk ve maakacdık yapbk
lan 16ylemaekte idi. Fakat ba 
adamlann bu itte ağrqtıklan bir 
türlll telbit edilellliyordu. Nihayet 
zabıta, ba ...... cllrm&mqbut 
halincle yalrlıl•ır• ve ceza mab-
k~e•'lle ......... elsi yapd
•!#!IJ-1; .Meticede -JDame•lar içer 
~., ................ 

- Ne deme~k!..J~DI!! 

iyecek Maddeleri Yüz8~· 
ırk Nispetinde Ucuzladı 

Ocretl.rl 6i~ tiirlii •cıızlamaga11 rt•lcll flflaıtel.n 
Hayat ucuzladı ma, ucuzlamada çare, ullhiyet sahibi mabmlana 

mı ? . . . . . bu Wıadaki tetldlderindea iati-
Bu ıuali hemen hepımız bın- fade etmektir 

birimize soruyor, milnakatalar ya- Biz 6irenc1İk ki Ticaret Oclaa 
pıyoruz. Ba sual kartwnda htl- muhtelif •••el · • 
ı_a_ ---• -- enn ıeçmme ..... 
aum v ..... er ~umda bayatua raflannı ~ auretile 
ucuzlaclıiuu llyliyenlere mukabil yeni bir t a.I..!'- apa r-ı-
kazan ---'da" il . euua yapm r. .....-

cm .... IUU en ıllrenler ~yanı dikkat ticeler ....._ 
fi• yok cletU«IL Fakat bu hay•ti bu tetkikata ;., ~ tlt 
•••le laML ... • ••tkae t _,,. •• , 



SON POSTA 

[fi:alkın Sesi] 
Belediye Kengresi 

1 B Güniin Tarihi 

Toplanıyor 
Ankarada ykmda bir belediyeler 
kongresi toplanacaktır. Bu hu
susta lıalk ımız dı) or ki: 

N Cl'İp Bey ( ~elızadebaşı İmaret 
1<>kagı 17) 

- Yeni birçok belediye kanunlan 
çıkmıştır. Bunlann tatbik tekillerini 

r6rü,mek ve belde işlerinin yeknasakhğı 
aı teminetmek için böyle bir kongreye 
çok ihti~ aç vardı. Bu kongrede be
lediyelerin ilk defa hangi işleri ba
tarmalan lazımieldiği de tesbit 
edilmelidir. 

Bir Sabıkalı 
Sandığını 

Kilisenin Para 
Çalıp Kaçtı 

Tütün Satışları 
Hararetlidir 

Son on beş gün zarfında memle
ket dahilindeki tütün aatıı vaziyeti 
hakkında fU malumatı elde ettik: 

Samsun mıntakasında: 
Son iki haf ta z.arfında kumpanya

lar ve tacirler tarafından Samsundan 
·~ 932 çikçi mahsullerinden otuz 
bın kilo tütün sabo alıomııtır. Mah
ıul kısmının fiatlan kilo itibarile 
52 kuruştan 208 kurup kadardır. 
Dütkün tütünlerin fiab da 25 ku
ruıtur. 

Jf. 
Kamil Bey ( Beyazıt Eminbey ma

halll'si 10 ) 
- Yeni belediye kanunu ~ehirleri 

•erserilikten kurtaracaktır. Eskiden 
Türk beldelerinin bir hususiyeti, hu
•usi bir mimari tarzı vardı. Son za
manlarda şchirltr Babil kulesine dön
dü. Çarpık, çurpuk, birbirine uymı
yan binalar yapılmaya başladı. Şe
hirlerimizin Türklüğü söyliyen hususi 
bir çehresi olmalıdır. Yeni kanun bu 
hususta belediyelere birçok salahi
yetler vermiştir. Fakat kanun yeni 
olduğu için tatbikinde müşkülat çı
kabilirdi. Ankara kongresi işte bunu 
halledeceği için çok mühimdir. 

* İh an Bey (Kadırga meydanı 34) 
- Bu kongre tehirleri birbirine 

tamtması ve ihtiyaçlanm, derilerini 
anlatması itibarile çok faydalıdır. 
Kongreden şehirlerin iman için pek 
çok faydalı kararlar bekleriz. 

-tc 
Sadık Bey { Ko ka Tramvay cad

desi 17 ) 
- Şimdiye kadar her belediye 

fehir İflerini kendi kafasına göre 
hiçbir programa tibi olmadan yapa,.. 
dı. Yeni kanun belediyelere yapa
cakları ifleri sırasile gÖ•lt:rmiftir. 
Fakat buhran dolayısile de belediye
lerin varidatları azalı?Ufbr. Halka 
fazla verwa tarbetmeden beJediye 
bütçelerini yük•eltmek ve şehirlere 
nafi itler görmek iiz.ımdır. Kongre 
bu itleri becerine tehirlere büyük 
biz.met etmif ..olacaktır. 

Murabahaya Karşı .. 
Borç Veren Müesseseler
den Bir Kısmı Kapanacak 

Her ne suretle olursa olsun 
borç para veren müesseselerin 
murakabesi için yapılan kanundan 
evvelce bahsetmiştik. K1lllun bu 
gibilerin iki ay zarfında birer be
yanname ile vilayetlere müracaat 
- ) erek müsaade almalarını emret
mektedir. Bu müsaade müddeti 
ise 15 Eyluld'J bitecektir. Halbuki 
timdiye kal.ar ancak (20) mües
sese mür&caat ederek müsaade 
almışlardır. Buna mukabil mura
kabeye tabi tutulması icap eden 
müessese adedi iki yüzden fazla 
tahmin edilmektedir. Bunlardan 
ufak tefE:k, hususi mahiyette olan 
bazılarının kanundan sonra faali
yetlerini tatil edecekleri anlaşıl
maktadır. 

TUtUn lnhiaarının bir fObeaı 
Tütün inhisar idaresi Divan

yoluoda eSki Amerikan kütüpha
nesinin bulunduğu yerde yeniden 
bir tütün ve sigara ,sabş deposu 
çmııbr. 

' Son Postanın 

Haaan Bey - Danlmaca yok.. 
Di~i bqa ... Siz bugünlerde pya, 
haza mlfterileriaizia.-

Haber aldığımıza göre, Üsküdarda çok yaman 
bir hırsızlık yapılmışhr. Bu hırsızlığı yapan adam 
Y CA"ant isminde azılı bir sabıkalıdır. Hadise şöyle 
geçmiştir: 

papaz efendinin dualarını dinlemiş ve bir saat ka
dar yalancıktan ibadet etmiştir. ibadet vakti bit-
tikten sonra herkes dışarıya çıkmıya başlamıf, 
fakat Y ervant biç yerinden kımıldamıyarak hazin 

Sabıkalı Y ervant bir müddetten beri iş yapamaz 
olmuş, birkaç defa ötekini berikini dolandırmak 
istemiş. fakat bunda da muvaffak olamamışbr. 
~vveJki gün beş parasız kalan Yervant, nihayet 
Usküdardaki Ermeni kilisesini soymıya karar ver
miştir. Bu azılı sabıkalı evvelki gün sabahleyin 
Ermeni kilisesinin önüne gelmiş ve etrafına bir göz 
attıktan sonra ibadet etmek üzere oraya gelenlerin 
ara~ına katışarak içeriye dalmıştır. Herkes gibi 
ibadete dalan sabıkalı hırsız hiç sesini çıkarmadan 

hazin ağlamıya koyulmuştur. Kısa bir müddet son
ra içeride kimse kalmayınca Y ervant ta yavaş ya-
vaş yerinden kalkmış ve çıt çıkarmadan kilisenin 
iç kapısına doğru ilerilemiş, kapının yanında asılı 
duran fakirlere yardım parası .sandığını kapbğı gibi 
kaçmıya başlamıştır. Fakat Yer.vant kilisenin mer-
divenlerinden aşağı inerken sandığın iğreti duran 
ağzı birdenbire açılmış ve paralar şangır şungur 
yerlere saçılmıştır. Para şıngırtısını duyan papaz
lar } etişerek sabıkalı hırsızı yakalamışlar ve polise 
teslim etmişlerdir. 

Lağım Çukurları 1 Üniversitede 
Sıhhat Vekaleti TarafındanjKadro Mesaisi 
Bir Talimatname Hazırlandı • 

Sıhhat ve İçtimai muavenet I Devam Edıgor 
vekaleti lağım yapılması mümkün f Ankaradan birkaç gün daha sonra 
olmıyan ve belediye lağımları bu-

/ 
beklenilen Maarif Vekili Reşit 

lunmıyan yerlerde halkın nasıl GaJip Bey şehrimize avdetini ta-
lağım açacağı hakkmda(24) mad- cil etmiş ve tatil olmasına rağ-
delik yeni bir talimatname hazır- · b d · ·b men dün lstan ul üniversitesine 
lamıştır. (19) Temmuz an ıti a- gelmiş, bir müddet çalışmıştır. 
ren meriyet. mevkiine geç~n ~a- Dün ıslahat .. komisyonu da top-
limatname lstanbul beledıyesıne lanmıştır. Oğrendiğimize göre 
de tebliğ edilmiştir. Reşit Galip Bey hiç bir emektar 

Belediyelerce liğım mecraları müderrisin mağdur olmaması için 
açılmış olan sokaklar üzerine yeni kadro üzerinde çok dikkatli 
yapılmış ve yapılacak olan bütün bir surette çalışmaktadır. 
-mesken ve umumi mahaller ve Dün bir gazete Almanyadan 
her türlü binalardaki lağım ve 50 - 60 müderris getirileceğini yaz-
çirkef mecralarının ~u lağıml~ra mışsa da bu miktar darülfünun mu-
bağlanması mecburidır. Belediye hitiode mübalağalı .görülmektedir. 
budutlan dahilinde olup ta Filhakika Zutihte 500 boş müderris 
hiç lağım mecrası olmayan vardır. Bunlardan bir kısmı Tür-
yerlerde bu mecralar yapdıncıya .. 
kadar ve lağım mecraları yapıl- kiye Üniversitesinde çalışmak is-

. masa fennen mümkün olmıyan tediklerini bildirmişlerdir. Ancak 
yerlerde daimi olarak her _nevi getirtilecek ecnebi müderris mik-
binalar hali, banyo mutfak v~- tarının 30 u geçmiyeceği tahmin 
saire gibi mahallerden çıkan pıs edilmekted_ir_. ___ _ 
suları toplıyan birer çukur açıl.a-. B J d • • 

caktır.Bu çukurlar betondan ve ıkı- e e ıyemız 
ıer kısım olarak yapılacakbr. Çu- Büyükada Jçin Getirttiği 
kurların yapılma şeklini gösteren 
resimler de bcl~diyelere gönde- Motörü lzmite Verdi 
rilmiştir. İstanbul belediyesi operatör 

Leylekler Hastahk Getirmit 
Adana gaz.etelerinde oli:unduğuna 

göre, Bu sene Adana ve havalisine 
relen leyleklerden birçoklarının ötede 
beride öldükleri görülmekte ve bun
lann bir hastalık getirdikleri anlatıl
maktadır. 

Akademi Mezunları 
Geçe,nlerde güzel san'atJer akade

misi salonlarında açılan resim ve mi-

mari sergisi birkaç gün içinde çok 
büyük bir ratbet görmüştür. 

Akademinin mimari şubesinden 

bu sene 8 talebe mezun olmuf ve 
Celil, Affan Beyler birinciliği, Röne 
Bey de ilônciliti almıflardır. 

Emin Beyin zamanında Büyükadayı 
tenvir için Almanyadan bir elek
trik motörü almıştı, fakat motör 
kurulmadan evvel belediye elek
trik şirketile uyuşarak cerya:I 
temin ettiği için motörün kulla
nılmasına lüzum kalmamıştı. Bu 
motör bir gazetenin yazdığı gibi 
operatör Emin Beyin şahsi para
sile 25 bir( liraya değil beled\ye 
namına ( 7 ) bin liraya alınmıştı. 
Ö vakittenberi de mua'ftaJ duru
yordu. Ahiren İzmit belediyesi 
daimi encümene ve istanbul bele
diyesine müracaat ederek bu 
motörü istemiştir. Belediye komşu 
bir belediyeye hizmet olmak için 

motörü 1500 liraya İzmite vermiştir. 

Bir Kurnazlık 
iş Ararken 41 Lirası 

Dolandırılmış! 
Polisler, bir dolandırıcılık maz

nunu hakkında tahkikat yapmıya 
başlamışlardır. iddiaya göre ha
dise şudur: 

Ali isminde bir adam ıpız 
kalmış ve bir iş bulmak ıçın 
muhtelif yerlere baş vurmuştur. 
Ali bu arada Galatada oturan 
Bayram isminde bir kahveciye de 
müracaat ederek kendisine bir iş 
temin etmesini söylemiştir. Bay
ram bu müracaat üzerine Aliye 
kendisini çöpçü yazdıracağını, bir 
müddet sonra da çöpçü onbaşısı 
yaptıracağını söylemiş, fakat bu
na mukabil bir miktar para is
temiştir. 

iş buldum diye sevine Ali, 
hemşerilerinden borç edip bay
rama 41 lira vermiş, fakat ara
dan bir hayli zaman geçtiği hal· 
de verilen sözün yerine getiril
mediğini görünce Polise müra
caat ederek kahveci Bayram ta
rafından dolandırıldığını söylemiı
lir. Bayram yakalanmıştır. 

Y.ağh Muşter i 
Beşiktaşta tuhafiyeci Kemal 

Beyin dükkanına müşteri sıfatile 
gelen Feriha isminde genç bir 
kız bir çift kadın çorabı çalarak 
savuşurken yakalanmııtır. 

Zorlu bir Kirae1 
Kasımpaşada oturan Uz Hik

.met isminde biri ev kirasını iste
yen ev sahibi Hatice Hanımı 
ölümle tehdit ettiğinden yakala
narak tahkikata başlanmıştır. 

Ne için Vurmuş ? 
Şehremininde oturan Arap 

Mehmet isminde biri }ı~nüz anla
şılmıyan bir sebepten, ayni semtte 
oturan Kadriye Hanım isminde 
bir kadını taşla başından tehlikeli 
surette yaralamıştır. Arap Meh
met kaçmış ise de biraz sonra 
yakalanmıştır. 

Bafra mıntakasında da gerek tüc
car ve ger~kse idare tarafından tah
minen elli bin kilo ayni sene mah
sulünden çiftçi tütünü alnmıştır. Bun-
lann da fıatı 25 ili 135 kuruş ara
sındadır. 

Alaçamda 932 mahsulünden otuz 
bet bin kilo tütün sablmışhr. Kilo 
fiatı 15 kuruştan 120 kuruta kadardır. 

Bu mıntakada alıcıhk vaziyeti çok 
hararetlidir. Çiftçiler fiatJardan pek 
memnundur. 

Tokat mıntakası: 
&baada on beş gün zarfında yir• 

mi yedi bin kilo çiftçi tütünü satıl
mış olup fiatlar 10 kuruşla 90 kurut 
arasında mütebeddildir. 

Trabzon mıntakası: 
Eski sene mahsulünden 2400 kilo 

sabJmış ve 932 mahsulünün mubaya
uı hitama ermittir. 

Mugla mıntakası: 
Son on beş gün zarfında 932 se

nesi çiftçi tütünlerindcn Milıista 9740 
ve Fethiycde 597 kilo tütün satıl
mııbr. 

Diğer mıntakalarda tütünler ta
mamen satılmıt olduğundan piyaaa 
faaliyeti yoktur. 

Artvin tütünleri de peyderpey sa
tılmaktadır. 

Sporcularımız Leningrat'ta 
Moskova, 23 - Türk spor heyeti 

tam kadrosu ile 22 temmuz .-ecesi 
Leningrat'a hareket etmiftir. 

Çekirge M Ucadelesi 
Türkiye - Suriye hududu civarında 

çekirğelerle mGcadcle ehemmi~th 

devam . etmektedir. Şimdiye kadar 
yanın milyon kilo çekirge yumurtası 
taplanmıfbr • 

lstanbul Lisesinde 
iatanbul liı~sinin eski Diyunu umu

miye binasına taıınmasına devam 
edilmektedir. Nakil iti beı on gün 
içinde ikmal edilecektir. Düyunu umu
miye binuı lisenin bütün ihtiyaçlarını 
karşılamakta, fakat binada ufak, te
fek tadilata )üz.um görülmektedir. 

Bir Mecmua Hakkında 
Birkaç gün evvel ( El Emekleri ) 

ismindeki mecmua namına bazı yer
lerden para İ•leniJdiğ'i feklınde bir 
ihbardan bahsedilmişti. Bize tavzih 
edilditine göre istenilen para, mec
muanın biz.zat sahibi tarafından bir 
fabrikanın abone yazılmasına muka
bildar. Yoksa Ol'tada mecmua tara
fından usulsüz. yapılmıt hir İf bulua
rıamaktadır. 

İki Metrelik 
Bir Mazbata 

Şamd~n i>ildirildiğine göre, $am 
gençleri, Suriyedeki yabancı memur
lann vazifelerinden uuklaşhrılması 
için iki metre boyunda bir maz.bata 
baz.ırlamıılar, bunu bütün ~~çlere ve 
halka imz.alatmaya baılamıtJlrdır. 

Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Di11or Ki: I 
// 

"" ....__ / 
~ --- --

.•. Sağlam ditlerini söküp ye
riae iğretilerini koyuyormupunuz!. 

- ll&,&... tilfl-
~- l!ey - lkııl• ket' 1&• ıu ... 

Ya•ıtNı11111•• .. aki ltet'iter iti ~awaa lo
p11!9U• r••d •I. 

- Niçin Hasan Bey .•• 

--.. ....... A...~ 

- Hanımların bir de takma 
saç masrafı çıkacak ta ondan! •• 



H ~!:_gii n 
Başkaları 
Ne 
Diyorlar? 

" 1 (Resimli Makal~· 
m:m:=t 

-Balbo Uçarken 
Falih Rıfkı 

Hlldmiyetl Mllliyedea 

Hiç unutmam. Meşrutiyette 
osmanh darülfünununun ıslahın
dan bahsedildikçe ilk hahra ge
len şey, Avrupa tbıiversitelerindeki 
talebe hürriyeti idi: Eğer talebe, 
lisede olduğu gibi, bergiln sınıfa 
gitmek mecburiyetinde olursa, 
bu müessesenin adı dariilfünun 
olmazdı; kışla olurdu. Biz darlil
fünunda talebe baklannı ve hür
riyetini aldık, fakat bir tef iğ
renme dik! 

işte türk futbolü: O da ıabsi 
ayak yüzünden iflas etti: 

- Bravo Mehmet, 
- Bravo Ali, 
Ve Ali ile Mehmet kulüpleri

nin renklerini değil, kendi isimle
rini düşünür oldular. Gazetelerde 
kulUplerinin yenilitini okurken: 
"Fakat Ali yahut mehmet en gil
zel oyunlanndan birini 010amış· 
hr ... ,, sözü hüzünlerini dindirmeye 
k.:.t! 'd' cuı ı ı . 

Yalnız Galatasaray, yahut 
Fenerbahçe veya Beşiktaş firması 
bile değil, hepsinin üstünde, hep
sinden evvel Türkiye idmancılığı 
şerefi olacaktı. Oyuncular yalnız 
kendilerini düıünmemek değil, 
kulüplerini de bir tarafa atarak, 
memleket dııansında bir Türk 
muhteliti idealine aaplanacaklardı. 

Harp sonrua Türk ıençliğinin 
henüz meyvasını almadık: Bu 
gençlik maddi ve manevi, bütün 
hayat sahnelerinde zayıftır. Onu 
bütün dünya gençlikleri ile yanşa 
llOkalam ve bu yanıta kazancın 
earan disiplin ve orıanizasyon 

olduğunu kendimiz bildiğimiz ka
dar ona da öğretelim. Herhangi 
bir hız bir defa toplu olarak alın
dıktan sonra 1 O aene büyük bir 
zamandır. Türk gençliği dünyanın 
her gencinden fazla, itimat, ıeref 
\re irade kaynaklannın yakınında 
dır. Çünkü o, bu asnn en büyük 
destanını yaratmış olan neslin 
doğrudan doğruya çocuğudur. 

Türkiye davası, esasen, bir 
terbiye ve ahlak davasıdır. Ne 
hotbinlik, ne de menfaatperestlik, 
davasıdır. 

Günde en aşağı 50 milyon 
lllesai saatine ihtiyacı olan baştan 
başa yapılacak bir memleket, mu
kaddes yalnız'ların, yahut yavaş 
kaidelerin değil, ancak milşterek 
lıaınlelerin, 11kıaakıya bailanmlf 
~· takım ve cephe hareketleri
llın sahnesi olabilir. Bir konaktan 
on dakika evvel yilriiyerek kalk· 
lllıf olana bile, ancak koprak 
Yetitilebilir. 

Kırk sekiz kanatlı Balbo, 1923 
te, ehli bir kafes kutu idi. insan
lar damarlan katılaımıya bqla
llladan evvel, tabiat kanunlarının 
•kıl erdiremediği mucizelere vücut 
~erebilirler. Koyu kırmızı kanın 
ırade cevheri, bir memleketin 

::i abatı yatagınızdao kalkbgınız za 
man pencerenizin önünü güzel bir 
bahçe, ufuklanm geniş bir deniz, et· 

'· rafım ağaçlar ıüsliyorsa, bu nefis 
manzara derhal ruhunuza neı'•, uya· 
mkhk ve hayatiyet verir. 

Fakat U) andı~ıoız zaman pencere· 
den gordüğünüz ilk manzara pis bir 
arn, komşunun yüksek duvarı, yahut 
kaavetli bir oda ise ruhunuzun kapan
ılığını duyar, hayata küsersiniz. 

İnsanJıı.r da bo) ledır. l.$11 zıları s,ze 
neş'e ve şetaret, bazıları keder ve 
elem telkin ederler. 

Güzel .bir hah<;e nasıl ihtimam is
terse, ne~'e veren insanlar da böyle 
uzun ihtimamlarla yetişirler. 

f SQ_IYJTELGRAF HABERLERİ 

Bir Polisimiz Öldürüldü 
- ~--~~~~~~ 

Ankara'da Hapis~n Bir Hafta Evvel 
Çıkan Bir Hamal Bir Cinayet İşledi 

Ankara, 24 (Hususi) - Dün Ankarada feci bi~ · 
cinayet olmuı, bir hamal bir polisimizi öldürmqtür. 
Ölen polis M&eyyet Efendidir. Öldüren de Beya
zıtlı hamal Emindir. 

Emin Altındağ mahallesinde Ayıe ismide bir 
kızla nipnb iken dört bq ay evvel kavga etmiş 
aynlmlf, Ayşeyi de yaralamıtbr. Bu yaralama hidi: 
sesi yüziinden Emin iiç ay hapse mahküm olaauı 
ve mahkiımiyetini bitirerek bir hafta evvel hapisten 
çıkmlfbi'. 

Emia lu.piatea çabaca JiDe eald nipnl•• Ane
nin pefiae talolmıf, onuaJa konUflDak iatemif, fakat 
her defasında ret ceYabı ahmtbr. 

Diln Emin yolda tekrar Ayşeye tesadüf etmiı 
ve kızla kavgaya başlamııtır. Bu kavgayı oradan 
ıeçmekte olan polis Müeyyet Ef. ıörmüş, Emini 
teskin etmek ve ayırmak istemiştir. 

Fakat hamal Emin bu müdahaleden hiddetlen
mİf, hemen bıçağını çekmiı ve polisin üzerine 
hilcum ile kalbinin altına saplamıf, sonra da muh
telif yerlerinden yaralmııtır. 

Müeyyet Ef. bu tecavüze intizar etmediği için 
in tlimiai llliidafaa edememiftir. Yaralı polia bu
taneye kalchnlmlf, fakat llmGftli'. Cen•4a9i buglln 
BlerUimle defnedilecektir. Hamal yab••n1n11 n 
talakikata baflanılmıpır. 

Yunanistanda Fırkalar Ara
sında Mücadele Alevleniyor 

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

Atina 24 (Hususi) - Hükümet fırkalarile muha· Meb 'usan mecliai açddığı zaman muhalefet 
lefet fırkalan arasında yeniden şiddetli çarpatma- fırkası hatiplerinin bnkümeti şiddetle tenkit etmek 
lar olacağı anlatılmaktadır. Hükümet muhaliflerin için fimdiden hazırlandıklan ve meclis mllnaka-
tasavvurlanna karşı tedbir almak makaadile faali- talaruun çok şiddetli ve çetin olacağı anlapl-
yette bulunmaktadır. Hükumet fırkalannın reilleri maktadır. 
arasında mühim mülikatlar yapılmaktadır. Tahklk•t HenUz Devam Edlror 

Ayan Meclisinin toplanbsı esnasında birkıslm Atina, 24 (Hususi) - M. Venizeloaa karp yapı-
azanın milzakerelere iftirak etmemesi meselesi de lan suikudin tahkikab heniiz bitmediii için mu-
mevzubahs olmuttur. Diğer taraftan muhalif fırka- halif fırkalara mensup ıazeteler tidcfetli nqriyat 
Jar reisleri ele kendi aralannda toplanarak yaziyeti yapmaktadır. Bu nepiyat üzerine hakimet tabki-
müzakere etmektedirler. katın sllratle bitirilmesine karar vermiftir. 

Jzmirde 
Bir ihtifal 

lzmir, 23 (A.A.) - lımir clok
lorluk Aleminin babua sayılan 
merhum Mustafa Enver Beyin 
ölümünün yıldönümü milnasebetile 
dostlan tarafından mezan başın
da bir ihtifal yapılmış merhumun 
habrası taziz edilmiştir· 

Feci Kaza Tütüncülerin 
Bir Şimendifer Kondüktörü G i 

iki Ayafını Kaybetti rev 
Şark Demİ!follan k.?ndtiktir- Atina, 24 (Hususi) -

lerinden Bedri Ef. dan sabah 
Yedikulede hareket halinde olan 
bir trene atlamak isterken muva
zenesini kaybederek düşmüş, iki 
ayağı da vaıonların altında kala-

Kavala-

rak kesilmiştir. 

dan alınan haberlere göre ırev 

yapan tütün işçileri karıaşalıklara 
sebep olmuşlar, birkaç kişi tevkif 
edilmiştir. 

Sözun Kı 
Düşünmigenler 
Hesabına 
Düşünenler 

Si 

--·----- N. S: 
Geçen gün, Bakırköy tımar· 

hanesini geziyordum. Gördüğüm 
deli çeşitlerinin onda birini an· 
latmıya kalkıpam, bu sütuna 
sığamam da sözüm yanda kalır. 

Ben yalnız bir tanesinden 
bahsedeceğim. 

Kadınlara mahsus bir koğu
fa gİrmiftik. Köşedeki yatağın 
içinde, inüne dökülmüş dapk 
saçlarının arasından yalnız çekik 
bumu görünen yaşlıca bir kadın 
oturuyordu. 

Diyebilirim ki, bir heykel 
bile bu biçare melankolik 
kadar hareketsiz olamaz. Koğuş
ta kaldığımız müddetçe hep ona 
dikkat ettim. Vaziyetini bir san
tim bile değiştirmedi. Vücudu, 
hafif bahar rüzgarile göze zor 
görünecek kadar az kımıldanan 
ağaç yapraklan kadar bile oy
namıyordu. 

Dütüncesiz diye tavsif edilen 
insanlar sıfatlarını yadırgamr..
sınlar. 

Çünkü, ihtimal bili ayni 
vaziyeti muhafaza eden bmarha
nin o melankolik kadını bana 
öyle geliyor ki, bütün düşünce
sizler hesabına diifünüyor. Ala
caklı kapıya gelecekmiş, başınızı 

yormayın, filin borcun taksiti 
yaklaşmış, beyninizi üzmeyin; 
buhran geçmiyecekmif, maaşlar 
geç çıkacakmıt. havalar doğrul
mıyacakmıt, ne bileyim. Daha 
birçok biçimsiz hidiaeler ola
cakmlf. Hiç diifünmeyinl 

Çünkü o kadın, bUtlln bun
ları sizia beaabuma kAfi derece
de dtiflnlyor. ----

Sabahki Sis 
Vapurlar Seferlerini 

Yapamadılar 
Bu sabah saat clartten itiba

ren limanımızda kesif bir sis 
baıla11111 ve saat dokuza kadar 
blltün kesafetile devam etmiştir. 

Sis yüzünden Akay ve Şirketi 
Hayriye aeferleri intizamını kay-
betmiş, bazı aeferler biç yapıla
mamı1ı yapdanlar da müşkülitla 
ve teebhurle icra edilmiftir. 

Marmara ve Karadenizden gel
mekte olan •apurlar ais yllztin
den olduklan yerde teveldruf 
etmişlerdir. 

Halkevinin Parası 
Halkevi bitçeaine aöre ev 

belediyenin ele 30 bin lira v;rm ~ 
lizım gelmektedir. Fakat Halk:!; 
bu parayı henilz alamadığı için 
yapacağı itlerin bir kısmı aeri 
kalmaktadır. • 

Bir Otnmobil 
Devrildi 

~itlis, 24 (Hususi) - Diyarı
bekirden buraya gelmek -
ola b' t b uzere n. .ır o omo il yarı yolda 
devnlmıı, yolculardan be41 ki . 
yaralanmıştır. Y f 1 

•n büyük, en esaslı, en tilkenmez, =::::::::....-_;..-------------:---------:----------, M. Troçkinin Seyahati 
en güvenilir haznesidir. r ı· s TER J NA N J s TER j NA N M A I Marsilya 23- M.Troçki e kar ı 

Bir Çocuk Yaralandı alınmış olan hudut ha · .Yk ' kald ld w d ncı ararı 
Bakırköy'de oturan fsmail Bu aralık bütün dünya idarecileri, ahlak ıeviyeıintn 4 - Evlenmesi lazım gelen, fakat iyi hizmetçilik 

1.rı ıgın A an Marsilya'ya geldiği 
Efendl'nı'n ogw lu Kemal ı"smı'nde 1 H'tl • b" · ı avdet edebilecek olan kadınlar.. \'kakıt alelade bir yolcu olarak 

tevazünile uğraşıyor ar... ı erın ır emrı e eve l k 
1 Almanya aibi serbest bir memlekette bu tiddetli arşı anaca tır. bl'r k b d d'' rek ha eden kadınlar, yine Hitlerin emrile bazı derecelere ayn • a çocu ara a an uşe • emirler verilirken, fraktan goelen şu kısa haberi okuyunuz: 

tından ağır surette yaralanmış, mıtlardır. Bu derecelerden en mühimleri funlardır: "Şimdiki hükumet erkanını düşündüren mühim me-
hastahaneye kaldırılmıştır. t - Milletin büyük adamlanm yetiştiren ve yetifti- selelerden biri de lrak'ta ahlak seviyesini yükıeltmektir. 

recek olan analar, Maarif Nazın Seyit Abdülmehdi Bey muallime hanım-
Bir Tramvay Yanıyordu 2 - İyi ana olacak orta 11nıf kadınlar, lara dudak boyaaile yüzlerine podra ıürmemelerini talep 

Mçaka Beyazıt bathna işliyen 3 _ Evlenebilen fakat çocuk yapmaması lazım re- etmiftir." 

197 h b len kadınlar. Bunların her ikisinin olabileceğine. numara tramvay ara ası 
Karaköye geldiği sırada elektrik 
hava depolan tutµşmuı isede 
derhal söndürillmiiftür. 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 

L----------------------------~:-------------------' 

Hürriyetin Yıldönümü 
.. 23 Te~muz Hürriyet bayramı 

du~ şehrımizde oldbkça eğlen
celı geçmiş, bu münasebetle 
Himayei Etfal cemiyeti tarafın
dan rozetler dağıttlmııbr. Gece 
de resmi ve hususi miiesseseler 
elektrikle .&oaablmafbr. 



Ziraat Bilgisi (* J 
1 

Bahçe 
işleri 

Ağustos ayı bahçecilikte en 
mühim hazırhkların başlanğıcına 
yol açar. Bu ayda yapılacak İf)er 
için timdiden tedarikli davran
mak lizım gelir. Güllerden, kapı 
yapraklannı dökmiyen ağaççıklar
dan, çicekleri için ptiftirilea ta
Jiaat fidanJanndan çelik yapmak 
iç.in en iyi uman ağustoabır. 
Durgun göz .,.., ela agustostan 
eylüle kadar yapılır. Güller için 
• ba aevi •11 pek makbuldür. Ma
yıstan temmuza kadar geçen 
müddet zarfında güller sürgün göz 
atım yapdmak için (göz] vermemiş
lerse ağustosa kadar gözler caDlan
mlf olacağmdan durgun göz aşısı 
yaplmak suretile kaybolan fu
At ba suretie telifi edilir. Tem
mm: ortalarma kadar kurak ıi
clen yerlerde tollam ekilmemif 
iM ağustosa kadar tohum ekile-

. bilir. Meseli şebboy ç.efitleri 
jeneraya, çanta çi~.ği ilkhahar 
pba çiçekleri ve ağustos niha .. 
yetinde gelecek ilkbaharda çiçek 
açan her cins çiçeğin tohumlan 
ekilir. Menekşe, farekulağı, na
kıl, yas papa~. hezaraa, 
anlan ağD, haseki küpesi, 
aeem lllesi, Çin karanfili, Frak
tiııeL ~ otu, haşhaşlar, na
zindc, nerkiz, yenidünya, Ta1erya, 
mine, mor menekşe gibi çiçek so
ğanJannda eğer turfanda çiçek 

tçbrmak isteyen1er olursa şimdiden 
soğan dikilecek tarlayı güzelce 
beUetmeli, otlan temizletmeli, ta
raklamalı ve üzerine ya eskimiş 
fgkı veya yan YarlJ'& dere kumu 
ile kanşbnlmış odun külü veya
hut canlandıran fenni gübresin
den serperek hazırladıktaa son-
ra tahtalara yani kanklara 
ayırmaldır. Dikilecek sovan 
)ann biriııc:iJ boy yani baş 
veya anaç olmUJ lizundır. Yavru 
_.anıar tmfanda çiçek açhrmıya 
elverifli değildir. Sovan tedarik 
için mutlak emin •e ciui rnalaim 
toTaa satan miieameleft müra
caat et.elidir. T em..ula ftY8 
as-t-i• te.._. edilecıek alan 
so~anlann diplerinde bulunması 
melhuz olan köklerini kesip te-
mizledikten sonra l O - 15 saatim 
aralığa dikmelidir. Y ağmwlar bq
layıncıya kadar 2-4 defa sulama
bdır. Yağmurlardan 90llra sulami
ya lizum kalmaz. Kışm şiddetine 
ve havanın s.ıcaklığma gire ağus
tosta dikilen bu soğanlar kinun
evveldea mart nihayetine kadar 
çiçek vr-rirler. Dikilecek soiaıı
larda şı1nlardır: Çiçeği beyaz 
zeren buna lstanbulda aim der
ler. ~rem reaginde çiçek açan 
zeren, boru dedikleri boru şek
linde çiçek veren ftftn, altın 
top dedikleri katmerli bana ze
ren menlrişa:le veya btinarya de
dikleri katmerli san kmnızımtrak 
çiçekli zeren, 

0

bali dedikleri 
beyaz kokulu zeren. deve boynu, 
dedikleri boru teklinde zerea, 
berra dedikleri sarı ve fulyaya 
benzer çiçek açan zeren, al 
Türk lilcsi, A vrupanm turfanda 
cins laleleri, renonkül denilen 
Girit lalesi, pembe renk1i çiçek 
açan T opkapı ve Kavak pembesi 
sünbülleri, mor çiçek açan ceva
hirci sünbülü, Avrupanın turfanda 
sünbill nevileri frayalar ilk tur
fanda çiçek açaaa soğanlı çiçek
lerdir. Zanbaklann, süsenlerin tur
fanda çiçek açabilmeleri için 
bunları kısın camekanlarda mu
hafa7.a l:ı;ı.,,nelir. Diver soğanlı 

1 

Ege Mıotakasınıo Yolları 
Bu Mıntakanın Mühim Merkezleri Mun
tazam Y o Harla Biribirine Bağlanacakhr 

Buldan (Hu
susi ) - Denizli 
Valia Fuat B. le 
lzmir Valisi Ki
zım Pap buraya 
geldiler. Ba zi· 
yaret esnasmda 
garbi Anadolu
nun iktısadi in
kişafile çok ya-
kından alikadar 
olan yolann bi-
ribirine bağlan· 
ması meselesi 
görüşlilnMiftlr. 

Güzel •al:alu• 

llİf ...- yolları 
esaen mevcuttu. 
Fakat böylelikle 
hem irtibat te-
mia edilmif ·ve 
ıhma de · orta 

AnadolamllP 1zmir 
,. elatm-n.. 
yetli bir surette 
lmalbl11111 ola
aakbr. Zira oto-

mobiller hem uzua 

ft -- de pek 
bozuk yollu olan 
M • -!I'" am• yuaye-

incisi meAbe- ilinde baı...a.. ı 
Ege iktisadi mıntakasımn lzmir 
yakınlarında llihayetleneo 3 aan
laim •adiaİ 'Vln'dır. Bunlar, Gediz 
ovası, büyük Mendres ovam ve 
küçük MCIMlru vadisidir. 

mlbim roller oynayan tcJür ft 

kuabacıklarla dolu olup hepli 
de birer şimendifer battı ile iz. 
mire bağhd.r. Fakat lüçbiri di-

tiae ~adan 

! BUian - Ödemiş •~ ifliye--
ceklerdir. Diğer taraftan bu yol 
Balıkelİr ft Bursa ilzerinden Ya· 

a. iter 6ç ova topraldarmın 
inbat kudret .e kabı1iyeti diller
de destandır ve her biri üzerinde 
memleket iktısadiyabnda pek 

Antalgada Bir 
Ç'ocuk Cereyana 
Kapılarak Öldü 

Antalya ~) - Şeylısi
nan mahaUcsiade T.,tık mevki-
inde oturan balıkçı HüaeyinİD an 
yaşındaki oj'ha Tevfik Fener cad
desindeki elektrik istasyonu ya .. 
nında eynarkea bava .batlarmuı 
istinat ettiği direklerden biri 
üerinde ve eereyaa .akledm 
tellerin ortasında bir kuş yuva11 
ıörmüştür. 

T emk J'lftYI pim re loatları 
yalralwwak 1evdwu düşmüt, 
elektriğin Mim tehlikesini unu· 
tarak direje brmaıumş ve 
daha eli tele temu. eder etmez 
cereyana tutulup 6lerek yere 
düşmüştür. 

Yenişehir' de 
Bet Köyde lıkmektep 

Yapılıyor 
Yenişehir, (Huıusi) - Bu ae-

ne beş köyde yeni mektep ya
pılmaktadır-. Bunlana ikisi ikmal 
olunmuştur. 

§ Halk fırkası reisliğine Os
man Bey, belediye reisliğine 

Gökgöz zade Mehmet Bey inti
hap olundular. 

§ Bir avcular kulübü teşek

kül etti. 15 ağostoata bir avcular 
beyrann J-J>•caldardır. 

adapazarında avcllar kulUbU 
Adapazarı (Husuiı) - Bura

da bir avalar kullib1i tqkil edil
miş, riyasetine Hakkı Bey seçil
miştir. kullp faaliyete bqla
mıştır. 

çiçeklerin turfanda yetiştirmiye 
müsait nevileri vana da buafarm 
ekserisi camekanda yetiştirilmek 
.-rtile çiçek verebilirler. Çiçek 
soğanı tedarik etmek istiyeajer 
bize müracaat ederlerse kendile-
rine aı.ami kolaylık göstererek 
en iyi cins sovan gönderebiliriz. 

Lut/i Ari/ 
(•) Ziraat huavaundalı:l mlltkll ı.r&nı.t. 

,sorunuz. Son Poata'ıun (Zlraa.t mG
teha ... aı ) ah• cHap 'HHcekttr. 

ğerine doğru yollarla baj'lı de
ğildir. Bu ovalan ve dola-
yısile telürleri biribirine bailamak, 
orta Anadolodan lımire gelen 
yolu kısaltmak çok faydalı ola
caktır. Her ilç ova fizerinde ae-

l lovaya ft dolayaıile latanlnıta 
bağlanacakhr. Bu yolun bir an 
evvel bitirilmesi için ~elccek haf. 
tal_ar zarfında IZmir valisinin ri-
yaseti aJbnda mühim bir içtima 
yapılacnk, kat'i kar.a orada ve
rilecektir ..... 

Bolu Ortamektebi Tale&~~eri 

Tal11'6elerlen ilci 6'"P 
Bolu (Hususi) - Bolu Orta mektebi her ıene daha fazla bir 

mesai proj'ram1 dahilinde çalışmakta ve göğüs kabaıtacak yen~W.:
ler ve varlıklar aöstermektedir. Bu sene de mektepte bir koro 
heyeti tqekkiil etlllİftir. 

Y anmn sahipleri olan bu günün talebeleri ümit verici birfevlde 
ç.aLpnakta, her alaada aanffalayet göstermektedider. -Vehap 

Çanalckalede Seri.iki Kişigi 
halinde kon/erans Yılan /sırdı 

Çanakkale, (Huausi) - lHalk Gemlik (Huuai) - Burada 
Evi, irşat için bir konferanslar zehirli yılanlar pek çoktur, Iİm-
aerisi tertip etmiıtir. lık kameran• diye kadar sağırlara ve d~varlara 
tarih muallimi Abdurralıman !Dusallat olan yılanlar pmdi de 
Ş f Be fı d il . . wlara mwell•t ol•"t'arcl.... ere y tara n an ven mıştır. K Alid L!_ •• L 1 t 

f Be . araca e UM" ç«11& yı an a-
Abdun~~an Şere . yın koa- l'Uıadan ıSll'llmıt. Sdalaat memu-
feransı cihan tan1ıınde Ttirk ru Hatice Etem H. tarafından 
devletciliji ve cümhuriyet rejimi,. tedavi edilerek mabakk•k bir 
mevzulu idi. ölümdea ~-

Komerau halk tarafından Bir ,bap• köyde de Bekir 
ciddi ft samimi bir alika ile ismillde bir adamı yıla ISll'llUf· 
dinlenilmiştir. br. Bekirin S&hhi vaziyeti tehli-

Koııferans günü köylüler de kelidir. 

gelmiştir. Halkevi bir cemile MUf Mektupçuluğu 
olarak konferansı verildiği sine- Muş (Hususi) _ Münhal bg.. 
ma salonundaki locaları köylüle- funan vilayetimiz mektupçuluğu-
re tahsis etmiıtir. Konferanstan na Tokat viliyeti mektupçusu 
sonra Çanakkale filmi İr•e Hikmet B. tayin edilmiş, ıelmit 
edilmiftir. ve vazifeıine baf!Dliftir. 

: f 
T.arihi Fıkra 

Şair 
Nedimin 
Hicabı! .• 

1 

Türk matbuatının hemen her gün 
kalem çabrdılarile ba,ı.yan münaka-
phm, artık herkesi vurdum duymaz 
etti.. Kalemin mirekkep hokkasına 

4ejii, kafir çanajına babnhp çıka
n1-amıda ae mahzur var?.Bütün dü-
fiince mahsulü oluı muammalar niçin 
W.... "Yherile lıı.alledilsin?, Atız 
ailiıll:Aaü, atız kalabahtı ve atız 
~ dururken, ııiçin saatlerce 
Cliipaüp fikir, felsefe vt; tez aaçma
brite hücum eclilıin?. Delil mi?. 

Bmle münabp, nihayet bütün bu 
...u.rime Yerilecek birer * evet nttn 
ibarettir. Dünün ve bugüniba kafU1nda 
.. kadU' ayn yollar yana, düaün ve 
....... &n münakaıa ve b\\cumlan da 
o kadar bambatkadır. 

• Her mıaraında W renkli tül arti-
llır lcWe tuh ve nuende kadınlar 
nlre.ede-a Mir Nedim Abmedi Salisiıı 

Jlllrbe bülbiilü Ye damat lbrahlmin de 
Jeıiae ,en Ye tahak bir piriydi .• 

i.t-1.ul Nedim demekti. Zinet ve 
Nmk ipade parlıya11 aara,tar, mum 
.,.ıllannda hayal .-ibt %lSlaeleıea 
bahçeler, korular, çuatanlar, Jileler, 
heln .otıbetleri, pce Hfa1arı, yay 
ribl ince belli, tuh endamh, " serapa 
lll•iôn, cliliatiua, aazpervu, civan1 
mlhribann kadınlar, hep•İ Nedimidi.. 
AJnnedi Salia aallanabnın debdebe ve 
lfipmı Nedimin mısralarile dixilmif 
Wr '4izi .İtlCİJdi.. Nedim ıae kadar cot
lma ve bay~ Ule deni de o kadar 
mut olmUf, zevk ve hayale dalmıt 
Wr clevircHr. Bagün bile Sadabadın 
IYnap köteJeriai dinlaeniz, oradan 
_, ye tan bur iniltilerine ~ 
basın ve ıuh ıarkılar duya,..anız .. 

'Nedim padiphın sadrazamın ıöz-
desi Wi .. Her seee ve 1her gün Nedim 
beıldeni7or, onua ka•rak ve taze mı•
nılan özleaiyordu. 

* -. •.() devirde pirin birçok rakipleri arch: ı~edimin yilkS~litini ve sıfatını 
Y kem. ~\er fırsat ararlar, bir yolunu 
~ ... _ ıyeı. t-";''diphan ve Sauazsmın 
-... oau .,, • A•'·- lard 

dü - ·nuye ~r ı. 
~ndeıı fW ··~rkaç faU. Nedimi 

Bu meyanda b .. ..,.,..r~ S 
1 
.• 

hl etm k . t • Ah ırıet a ısın ve " e ıs emıft n • 
Damat lbrahim Pa...:n. •uup na
...Un albada ea:üip k~ a.lardı. . 

.ı, .J. • k A.J! ..L"! ı.aııı pır 
.-unm en UVYew uufDıır. k•b r 

Clzimdi, Cbim de zamanındua 
1 

1 ~ 
n edebi mahfiHerde araL l' ~adcau, 
Saf \ t ilemleriDe P'eeek ~nala 
p1a Wr .. 'atkirdı. Fakat N- e hiçb~ 
pulakhğl, Nedimin utveti rı,· i 

.. . tiik ııt. zaman 11e>nmemıı ve enmen.eı M>laa-
Şair Cbim, ara mra Araya . i 

t.., .ı allmdan Alamedi Salia~7-~ 
D•ut bwahim Pap1a Nedim' • 

c-
m.da aeaalerde bulu.nurdu. . ğlna 

N"abayet bir gün Padiphın kula" 
fÖyle bir havadis gönderdi: - ala-

- Nedim fiirlerini Jaep bqk: bu 
.nma 70dmyor ve keadi.i de 
euratle ~eç.iniyor !. 

Abmedi Salia bu haberi alır aln ~:.~ 
ıfe.a halde canı nkıbmfb. Deri 
!Nelliai ~tırba" ve emretmifti : / 

- Bana kıı h.akkı•da hemen bu 
kuide oku 1 

'Nedim sükünetle elini cebine attı 
•e 1lftllU bİT kitıt ~kardı. B;rka~ 
_...._ düpadü .e p.Jeriai üt-dı 
«lillıerek okuauya bqlach: 

u .. dlm ah hanlar bu~ tiiyerek 
s~ ıı.p .................... r . . . . . . . . . . . . 

Kaide Wtiace, AJunedi Salia kat
luuu çattı : 

- Ne deyu çıkanp kitıdına ba· 
•arma?. Sen irticalen obmamnı bit 
ma miaia?. 

Zeki piı', raldpleriain bir oywa 
oyaadıklar&DJ çoktan anlar .fb. ilin
tleld kitıd1 Ahmedi Salise uzatarak 
süldü: 

- ~vketlu hiiııkinm- GörüyOl'
eun ki bu kitrt t>embeyazchr, · yansu• 
Clır- Hacabımdaa baf191 hu beyaz 
kijada itdim- Yiizümia kıurtıauıa 
röstennemek istedim, öyle okudum-

Nedimin ba çok zarif 'Ye ine~ 
aü~ Ahmedi Saliae ve rakiplerine 
karfl idi.. Koca f&İI' kendisinden 
fipbe edilmenin ne bDyük ahlik11zhk 
oldutaau gösteriyor ve kıymetini b~ 
kat Uba yükseltiyordu. 

Nedimin hicabı gibi, biıim arka-
«latlar da biraz kızaracaklanm söyle
•ler. artık bu yalm kılınçhlttan ve 
pi çenelilr.tH kurtulmuf olacağız. 

• 
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Holivutta Moris ŞövalyeninJ 
Nazı Çekilmez Oldu 

Kumpanyalar Artık Yüz Vermiyorlar 
Beyaz pf'rdenin mqhur ko

mik tarkıc.... Moriı Şövalyenin 

çabşmakta olduğu kumpanya ile 
mukavelesinin bitmek 6zere ol-
duiunu ve Şövalyenin yeni bir 
mukavele imzalamayarak F ran-
aya dünccepi ıeçenlerde yine 
bu uyf ada okumuftunuz. Holivut 
muhabirimizden son aldıj'lmız 
mektupta komik prkıcımn Ame
rikadan aynlmasına ait 1ebepler 
Ye dedikodular f6yle anlabhyor: 

Holivut, (Hususi) - Franaada 
yetİfen, fakat f6bretini ve par
laldığım, Amerikada ·kazanan 
Moris Şövalye nihayet Holivuttan 
kat'i ıekilde ayrılıyor. Blyle bir 
pyia geçen ıene de çıkmıf, fakat 
tahakkuk etmemitti. Esasen ıe
çen seneki pyia Amerika hllkü-
metinin, burada çahpn ecnebi 
yıldızlar hakkında verdiii bir ka
rardan doğmuıtu. Çünkll Ameri
ka hükumeti, Amerikaya bet 

, parasız gelen ecnebi yddizların 
burada milyonlar kazanıp mem-
leketlerine ıitmelerini muvafık 
bulmamıı, bu gibilerin derhal 
Amerikayı terketmelerini iste
mifti. Fakat yapılan tqebbWer 
lzerine bu kararın tatbikı bir 
müddet için ıeciktirildi. Şimdi 
ile ortada böyle bir karar yok
tur. Bununlaberaber doğma büyü
me Fraaaz olan Moria Şövalye 
7a1onda buradan ebedi olarak 
aynh_p Parise ıidecektir. 

Niçin ayrılıyor? Bu suali bu-
rada herkes soruyor ve netice 
olarak ortada bir sürü dedikodu 
d6n6yor. 

Dedikoduları bir tarafa bıra-
kınak bu ıGler ylzlü prkıcımn 
buradan ayrılmıya mecbur ulufu-
nun hakiki sebebi, artık nazınm 
çekilemiyecek bir dereceyi bul-
masıdır. Fılbakika Şövalye son 
1enelerde çok tımarmıf ve söz 
dinlemez olmuştur. Bilhassa ça
hşbğı kumpanyaya karşı çok 
nazlı davranmaya başlamııtır. Re
jisörler ve direktörler bir müd
det için bu 

1

Paris delikanlısının 
nazını çektiler ve her istediğini 
yapblar. Fakat Şövalye bu hare
ketinde okadar ileri gitti ki ber
keai kendisinden bıktırdı. 

Geçenlerde kumpanyanın baş 
direktörü, Şövalyeye bir mektup 
yazarak mukavelesinin bitmek 
lizer~ olduğunu bildirdi Ye yeni 
bir mukavele. imzalayıp imzala
mıyacağım sordu. Komik prlocı 
bu mektuba cevap vererek yeni 
bir mukavele imzalamaya niyeti 
olmadığı ve memleketi olan 
Fransaya dönüp i•tirahat etmek 
istediğini bildirdi. Moris bu su· 
retle kumpanyayı kendisine yal
Yartacağını ilmit ediyordu. Fakat 
bayle olmadı ve direktCSr ikinci 
bir mektup yazarak " O halde, 
fİmdiden uğurlar olaun ,, dedi. 

Kumpanya tarafından töval
yeye bu ıekilde soğuk bir cevap 
Yerilmesi burada çok miibim bir 
hldiıe teıkil etti ve yıldızlar ara
sında bomba gibi patladı. Şimdi 
ıavalyeyi sevenler ve HYJDİyen
ler iki taraflı olarak bu meseleyi 
hal arclle münakap ediyorlar. 

$h•l••11l11 •ni•li 6ir pez• 

Kadan yıldıı.lardan bir kıımı, 
Pariali faı'kıcının buradan ayrıl
muuıa çok meteeuir ıöriinüyor
lar. Şayialara sin Şavalye Paria
te gazinolarda bir müddet için 
prkı aCiylemek ve bu müddet 
zarfında fllm çeYirmemek niye
tindedir. Diier bir ~yiaya 16re 
de g&zel aeali yıldız Amerikadan 
d6nd6kten sonra lnıiltereye ıi
decek ve orada yeni filmler çe
virecektir. Bakalım hangisi dojnı 
çıkacak. 

Güzel Yıldız 
/ren Dun' un Göz
leri Bozulmuı 

Şirin Ye güzel yıldızlardan lrea -
Dun'ua bundan aonra uzun bir 
mllddet için filim çevirmiyeceji 
uber Yeriliyor. Yıldmn ılzleri 
hutalanmıı ve bllyük ark limba
lannm ziyasma tahammül edemez 
olmllflur. lren timdiki halde te
davi albndadır. Bir aralık ıözle
rinin k6r olmaıı ihtimalinden de 
bahsediliyordu. Fakat arbk bu 
tehlike atlablmıt sayılmaktadır. 

1f.. Kalifomiya plijlarında yaz 
sefası süren sinema yıldızları ara
sında bere giymek moduı alıp 
yürümüttUr. Yıldızlar bu sayede 
pahalı yaz fapkaları almak feli
ketinden kurtulmqlardı. 

San Fr• .. ldefl• •-.1111' Çl11 W,..I 1f.. Cici yıldızlardan Un Kle
Yers lnpiz sinema kumpanyala
nndan l>irisi tarafından llç sene 
İçİD anıaje edilmİftir. Bu middet 
zarfında f6zel Lin birkaç kome
di filim çevirecektir. 

Güzel Yıldız Kaliforniya..; 
lf. Fransız yıldızlanndan Polet 

Dllbo ulan beslemek merakına 
dtltmüt Ye iki aslan yaYl'IUU te
darik etmiftir. 

Jf Norma Şerer fazla sinir
lendiii için çay içmekten vaz 
ıeçmittir. Çiy yerine bol bol 
limonata içmektedir. 

nın Aşk Bahçelerinde ... 
Çin Bahçesinde Y apnan Maceralar 

Amerika 'Wann her hareketi 1 
bize tuhaf ve ıarip ıelir. Orada 

lteld yıldazlar baalan 10ranlara 
manah bir balat De fU kinayeyi 
Avurarlar: 

Son Çevirdiği Filim 
qk ve 1evda maceralan hayh 
gariptir. Esasen Amerikan qkı 
bizim bildiğimizden çok bqka 
tilrltldtlr. Amerika'h Kenç erkek
ler Ye kazlar sevıilileri için uzan 
uzadıya tizüntü çekmeye, ajlayıp 

" - Onlar Çin bahçesine 
ıittiJer. ,, 

Bu clmleyi ıiııema yıldızlan 
arasında sık lık ifitmek müm
kündllr. 

S&J191D Alman yıldızı Brigit 
Helm'in sönmek üzere bulundu· 
ğunu söyliyenlere inanmıyacatız. 

Çünkli gGzel yıldızın en yeni 
filmi olan .. v alanaiya y ddw n 

çok büyük bir muvaff akiyet ka-

zanmış ve yıldızın birkaç filim 
için yeni biı· mukavele imzalama-
sını neticelendirmiştir. Brigit 
Helm'i burada, aon filminde be-
raber çahfbğı Jan Gaben ile 
birlikte ıöriyorsunuz. 

11zlamıya tahammül edemezler. 
Orada aık meselesi alaminüt fo
toiraf aibi çarçabuk halledilir. 
Birbirlerini seven genç bir erkekle 
genç bir kız hiç vakit geçirme
den derhil beraber yaşamıya 
bqlar. Sinema yaldızlan arasında 
ise qk ve sevda meseleleri daha 
çabuk piıirilir. Fakat çok çabuk 
halledilen aık İfi nedense de
vamlı olmayor. Bu sebepledir ki 
sinema yıldızlan aşk ve sevda 
itinde olduğu gibi izdivaçta da 
çok maymun iıtahlı oluyorlar. 
Sinema yıldızlan aşk macerala
nnı ekaeriyetle Holivuttan aynlıp 
Kaliforniya şehirlerinin büyük 
bahçelerinde yaşarlar. Bu qk 
bahçelerinin en meıbura.r San 
F ranıiıko ıebrindeki Çin bahçe
ıidir. Diyebilirim ki başlarından 
aevda macerası geçen bütlbı yıl
dızlar birer defa bu Çin bahçe-
Iİne utramışlardır. Kırmızı saçlı 
çapkın Klara Bov sevgili kocası 
Reks Bel ile Çin bahçesind(; 
hayli maceralar geçirmiştir. Joan 
Kravfort aşkın ilk derslerini bu 
bahçede almıştır. Nan si Karol, 
Doroti Jordan ve Janet Makdo
nalt gibi güzel yıldızların sevgi
Jilerile ilk gittikleri yer Çin bah
çesi olmuştur. 

itte bunun içindir ki Çin 
bahçesinin ıinema yıldızları ara
amda bGyük bir kıymeti vardır. 
Holiwtta yeni sevipnlu ortaden 
birdenbire kaybolduklan zamu 

Çin bahçesi ucu bucağı olmı .. 
yan çok genif bir arazide yapıl
mışbr. Uzaktan büyük bir ormanı 
andırmaktadır. insan bu bah
çeye pdiği zamanda kendisinin 
Çinde bulunduğunu zanneder. 
Çünkü bahçenin her tarafı Çin 
manzaralarile sftslenmiştir ve hatta 
bu bahçede çalışan garsonlar hep 
çinli luyafetindedirler. 

Senaryocular 
Meşhur Muhanirler Daima 

El Üstünde Tu luyor 
Amerikada yalnız yıldızlar 

değil, yıldızlar için film senaryosu 
hazırlayan muhanirler de el üs
tünde tutulur. Bunlann mqhur· 
ları ve muktedirleri kumpanyalar 
tarafından daima itibar görür. 
Bugün Holivutta meşhur senar
yocular arasında Harri Harvey'in 
ismi daima ön saftadır. Marlen 
Ditrih için birçok senaryolar ha
zırlayan bu muktedir senaryocu
nun geçenlerde mukavelesi bit-
mişti. Fakat mensup olduğu 
kumpanya kendisine yeni biı· mu
kavele teklif etmiş ve imzalatmıştır. 

Ylldızlar Kaç Yaşrnda 
'J'ophancdc M. Nic Sam on·a 
lılediğini1 arti&tlerin yaşlanın 

yatıyoruz: 

Ramon Novarro 27, Greta 
Garbo 29, Janet Makclonald 26, 
Moriı SiSvalye 33, Duilu Fer
baw S2 yqıodadır. 
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Kırmı or AZİMLİ SATICI 
muyuz? 
Afımın mutfak

tan bir tabak nlmı o; , 
geliyordu. Mı rdi
veulcri çıkarken 
ayagı takıldı. Düı:

tü. 'l'abak ta kınldı. 
H nnımtf>) ze kızdı 
- H nızır eocuk, 

, mutlaka tabagı mah 
sus kırdın?. B.iı· 
insan birşeyi malı: 
sus kırar mı'? 

- Efendim an
bunlarım kreoılerim 

- Size bir k u
laklık ver&yim is
terseniz .. Soğuktan 
muhafaza eder. 

@ 

- leterseniz bir 
Jıantolon askuıı ve
reyim .. Halis liis
tiktir. 

- Size Halis bir tarak 
vereyım.. Oleeine kullansa
nız .... 

- Ne muııibet herilmi§sin bet. 

Benzemek 
ist~miyor 
Afacanı hazan 

"sen kızsın!,, diye 
kızdırırlar. Onun 
buna lıiç tahammü
lü yoktur. J\ız ol
maktan nefret eder. 
Bir gün Afacanın 
saçları uzayınca, 
annesi: 

Afacan haklı hak 
lı b~ını kaldırdı: 

traı: bıçaklarım var. 
- lııtemem .• -istemem e!f'ndim -f 11temem efendıml. - latemeecemf. 

Şimdi şu yumruğu kafanda patlatı
rım.. Alçak edepsiz!_ 

- l:laytli, dedi, 
berbere gidelim de, 
saçlarım kessin. 

Fakat Afacnn hid· 
detle ayağını yere 
vurdu: 

- Elbette kırar 
annecı~im.. J\ura
biye yaptırken ~·u
murtalan mahsus 
klt'.uıı~ or muyuz? 

Su 
Afacanın Aoado

ludan bir akrabası 
gelmişti.. lstanbulu 
bilmiyordu. Bir gün 
Afacana sor<lu: 

- Oğlum bu 

-Hayır, ben saç· 
larımı ke tirmiye
ceğim.. Kadınlara 
benzemek i temi
tc>nı ml. 

alacakh 

memleketin suları 
nc>rede bulunur~ 

- Sokaklarında 
amca.. Fakat 1'8-
murla karısık.. • 

- Hele §Ükiir, şu bıı7. 
tutmuş dereyi kayarak geı"'e-

- AyyyyyyyJ... 
. . . . . . . ....... . - Jm<laaaaaııaaatl 

Can kurtaran yokmu?!... 
- Nasılsımz Efendiın?L isterse· 

niz size banyo için bir sabuıı \'ere
yim?!... 

- Alacaklı niye 
derler A facnn~ 

-l~apımızn gel
diği zamnn: 

- "Babam evde 
ı-ok!,, diye yalımla 
atlatb;,ıımız adama 
de:rle•. 

)1İm!... Ohhhh~ .. . . . ........... . 

Parayı 
Veren 

-

Düdüğü Çalar ! 
Afacan, Cingöz, Arap otur

muş, biribirlerine hikaye anlatıyor
lardı. Sıra Cingöze gelmişti. Cin
iÖZ anlatmıya başladı: 

- Bir gece yağmur yağıyordu. 
Saat on bire doğru bütün ev 
halkı uyumuştuk.. Bu sırada dışa
nda müthiş bir gürültü koptu ve 
bahçede bir ağaç devrildi. 

Bu gürültü ile uyandım.. Ya
tağıından doğruldum., Ödüm 
kopmuştu.. Saçlarım diken diken 
olrnuştn.. Kıpırdayamıyordum .• 
Nasıl oldu bilmem? Bir aralık 
oda kapısı gıcırdadı.. Ve karan
iıkta kasketli bir başın içeri gir
diğini gördüm .. 

Hızla kendimi yastığa attım 
\'e Yorgan altından odayı seyret
rniye başladım .. 

Odaya girenler üç kişiydi. 
Arasıra çakan şimşekler, bunların 
hırsız olduklarım gösteriyerdu. 

İçlerinden biri etindeki elek
triği yataklara doğru çevirdi: 

- Acaba hepsi uyuyorlar mı?. 
- Uyanık kimse varsa, sık 

huğazmı, öldür!. 
- Haydı, şu çekmeceleri ka

rıştırın bakayım .. 

- Sen de şu yatakların ba
şında dur, uyanan olursa, boğuverJ 

Eyvah!.. Aman yarabbi!. Kor
kudan buğazım tıkanmıştı .. Adeta 
nefes alamıyordum.. O kadar 
korkmuştum ki, yorganın altından 
bakan gözlerimden birini kapadım. 
Hırsızlardan biri yavaş yavaş 
çekmeceleri dolaşıyor, yığm 
yığın paraları ceplerine dolduru
yordu. 

Bu sırada keskin bir düdük 
sesi çınladı.. Oda karmakarışık 
oldu. Hırsızlar hızla babamın 
yatağına doğru atıldılar .• Zavallıyı 
kıskıvrak yakaladılar. Annem 
korkudan bayılmıştı. Ben tir tir 
titriyordum.. Hırsızlardan biri 

HiKA YELERI il 

babamı yatağından kaldırdı ve 
elindeki düdüğü aldı: 

Alçak herif, düdüğü ne 
diye çalıyorsun? .. 

Babam hem hüngür hüngür 
ağlıy.or, hem de boş çekmeceleri 
gösteriyordu: 

- Elbette çalarım .. Bütün pa
ralarımı aldınız... Parayı veren 
düdüğü çalmaz mı? .. 

Gidip Gelme 
Hasan B. karısına hayattan ve 

insanların faniliğinden bahsedi

. . . . . . . . . . . . . . . 

Avda 

- Afacan, biraz daha sağdan çekseydim vurulacaktı. 
- 1 )uğru bu tavşanlar da Jıep soldan giderler 

Sebebi Varmış! 
Afacan hastalanmıştı .. 
Doktor geldi. Bir reçete yaz

dı.. ve eczaneden koca bir şişe 
ilaç getirdiler .. 

Bu ilaçta aksi gibi acımı acı idi. 
Afacan mütemadiyen sızlanı

yor, bir kaşık dolusu ilacı içme
mek için avaz avaz ağhyordu .• 
nihayet evde ona iliç içirmiye 
muvaffak olan ihtiyar hala ol
mu§tu .. 

Hergün ilacı o verir, Afacan
da bin tiksinme ile içudi .. 

Bir gün Hasan B. Afacana 
sordu: 

- Afacan, niçin ilacını hep 
halanın elinden içmek istiyorsun? 

Afacan boynunu bükerek ce
vap verdi: 

- Halamın eli titriyor da 
ilacın yansı yere dökülliyor ondan 
babacığım! .. 

yordu .. 
Bir yerinde dediki: 
- Ölüm bir vapur seyyahati

ne benzer hanım ... 

Vecizeler 
Çocuğun gözünde her insan 

birdir .. Çocuk büyük, zengin, fa
kir, kadın ve erkek olarak hiç 

bir şeyi birbirinden ayırmaz. 

1 AFACANIN MASALLARI] 
Mavi Denizin Perileri Afacan köşeden abldı: 

- Anneme gidip gelme bilet 
al öyle İse baba! 

==-=-=~==~==============-=-=-= 

Ne imiş? 

- Yaşa Efendinmca, yakaladın mı'?. 
_ Ne yakalaması evJatY. Ben balık tutmuyorum, çu-

buk içiyorum.. 

Coğrafya 
Aiacau co .. raf ya 

iıntibanınıı gı~mi;ıti. 
Mümeyyizlerdl•n bi
n ·'\ facıı nı şuşı rt 
mıık istedi ve gii· 
lerek: 

- Sirkeciden kal
kan bir vııpur Aıı
karaya dogru ha
reket .. tse, Anka
rnıııo hangi rıhtı
mına yauıışır? 

Afacan hiç tered
düt etmeden cevap 
verdi. 

- Haydarpaşa 
nhtımına yanaşır, 
efendim! 

aldatır 
AfnMna ıııordum: 
- lf adi bak ahın 

Afacan, seni he
saptan imtihan ede
ceğim .. 
-Et .. 
- 8övle bakalım, 

senin beş zıpzıbın 
olsa, Cingöz de sa
nn yedi zıpzıp verse 
kaç ııpzıbın olur? 

A fncan başını 
salladı: 

- Yine beş zip
zıbım olur. Sen 
Cingi.izü bilmezsin. 
vereceğim der de 
vermez, insanı al
datır. 

Evvel %aman içinde dünyada 
mavi denizin perileri vardı. Aylı 
gecelerde sahil kayalıklarına çı
kıp altın saçlarını tararlar, giin
düzleri mini mini çocukJann oyun
larını seyrederlerdi .. 

Mavi denizin perileri seneler
den sonra, bir gün çok fena bir 
tahkire uğradılar, ve çekilip 
gittiler, bir daha deni% de görün
mez oldular. 

Altın saçlı, küçük deniz peri
leri neden mi çekilip gittiler? 
Diyorsunuz. Bakınız, size bunu 
anlatayım: 

Bir zaman geldi ki dünyanin 
mini mini çocukları pek yaramaz 
oldular. Artık sahillere gelip 
kumdan kaleler, çakıl taşlarından 
oyuncaklar yapmaz oldular. Renk
li mayolarını giyip deni%e girmi
yorlar, ince taşları mavi ve uslu 
denizde kaydırmıyorlardı. 

Deniz perileri çok mahzundu
lar. Günlerce, gecelerce sahil 
kayalıklarında saç tarayıp bek
leştikleri halde, o mini mini, şen 
ve şakrak çocuklar görünmez ol
muştu. 

Ne vardı?. Şehirde ne olu
yordu? Bu çocuklar niçin artık 
gelmiyorlar, oynamıyorlar, denize 
girip yüzmüyorlardı. 

Nihayet bir sabah, güneş do
ğarken bütün deniz perileri sevinç 
çığlıkları kopardılar. 

- Geliyor, mini mini çocuk-

1 

lar geliyor!.. Diye bağırıştı1ar 
Uzaktan bir sürü çocuk gör·· ·• 
müştü. Hepsinin ellerinde bi~n
liistik ok vardı.. Mavi den· ~r 

·ı . k"" ..•. k ızm 
perı erı, uçucu vücutlannı su-
lara vererek el kaldırıyor ço k 
ı w ' cu -arı çagınyorlardı. 

Çocuklar bu acayip mahl~k-
ları görlince: u 

- Voyvoooof. Diye bağınşa
rak hücum ettiler · ve ellerind k" 
lastik oklarla deniz perile~n~ 
taşlamıya başladılar .. 

Peril~r yaralı ve zavallı ola
rak de~ıze dalmışlar; o günden 
sonra bır daha dünya .. il d 
h. .. .. yuz. n e 
ıç gorunmez olmuşlardı. 

/1/~~"ı 
~11111 

. - Eyvah balonumu kaçırdım, ~irn
dı ne yapacağım? 

:- Ne yapacaksın?. biiyü ta~ya
recı ol, lıavnya çık, balonunu Lıul 
yakala!. 
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~----~ 12 Ya:ıan: Ôaar Rıza 

Sultan Salihaddin· Tam Üç Gece Arka 
Arkaya Ayni Rü)rayı Görmüştü! 

O.- için toa derece ihtiyatlı 

clawaıuaak mechuriJetimleyiz: 
~ Doia• sordu: 
r - o halde acaba koyda ağ
radaiımlZ taarruz da mltaD Sali
laadclinia tqvikile mi vukubuldu? 

Duman 8eJ biraz dtişündü, 

aonra: 
- Fakat vaka ewsmda lal 

oğlundan bahsohındu. Belki de 
o vakanın kahramanı odur. Sen 
şimdi bu lifı barak ta bana şu 
hacıyı getiri 

Duman koftu ve hacıyı ge· 
tirdi. Hacı, Dmnan Beyi yerler• 
den selimla~n, sert, keskin 
gö:ılerile oclpın her tarafını, ta· 
vamnı, cluvarlanm muayene etti. 
Onua gizleri, biç bir py kaçır
mayan gözlerdendi. 

Duman Bey lize baıladı: 
- Hao efendi! Sen bana bir 

mektup getirdial 
Hacı Mehmet derhal tashih 

etti: 
\ - Size Şamdan bir andık 

getirdim, Sandıjm içinde aevar, 
ıa~yok bilmiyonım. Fakat san· 
daiı size olduğu gibi getirdiğime 
zannederim ki siz de fehadet 
edersiniz!,, 

- Ona phadet ederim. Fa· 
kat Sultan hazretlerinin senin . 
gibi bir adamı aeçmesi tuhafıma 
gidiyor. Onan nice nice elçileri 
buraya geldi. Bunların biri de 
Hacı Hoca degildi. 

- Bti İl ona ait, bana deiiU 
Ben onun emrini yerine getirmiye 
memurum. Zanaederim ki yerine 
getirdim. 

- Sana birfey eonnak isti· 
yorum. Zaloğlu Rüstem, Salfuıin 
maiyetinde mi? 

- Zaloğlu Rüstem mır Pek 
iyi hatırlamıyorum, uzun boylu 
alnından yaralı '&ir · adammıdır. 

- Eveti 
- Evet birkaç defa gördiim. 

Sultanın maiyetinde olup olmach
ğım bilmiyorum. Yalnız onun iiç 
•y evvel Yafadan hareket ettiği
ne dair malumat almıftım. 

Hepsi de balotblar. Duman 
Bey Hacıya dik dik baktı ve 
sert bir ıesle emretti: 

- Bana kim olduğuna anlat 
ve birşey saklama! 

Hacı derhal cevap verdi: 
- Saldıyacak birşeyim yok! 

Ben Halepli bir adamım. Hac 
farizasım .ifa etmek &zere yola 
çıktım. Şama ujradım. Şamda 
Sultanın sarayında tamdıkla-

nm varda. Onları ziyaret 
ettim. Onlan ziyaret eder-
ken demin mevzubahs etti
ibaiz Zaloğlunu g6rdtim. Kim 
olduinnu sorunca Zaloğlu oldu
pnu möylediier akrabalarımdan 
biri, Sultana benim hacca git-
--~z•~•.,,..._Ml!ll._. ... _..,.. ... --"!l• 
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mek üzere olduğumu naldebnif. 
Sultan, Maun uğrayıp ağramı
yacajml 90l'lllllf. lJirayacağımı 
s6ylemifler. Saltan da beai gör
mek Ültelllİf. Huzura kabul olu· 
narak taltif olundum. Üç gün 
sonra Sultan beni tekrar çağırdı. 
Ve bua bir emanet tevdi ede
cejini, bu emaaeti ya Iİze, yalıut 
kerimeaize teslim etmek icap 
ettiğini,.. bu memuriyeti ifa ed~ 
ceğime yemin etmek lizım geı. 
diğini söyledi. Ben de Sultan 
tarafından verilen bir emanati 
mutlaka yerine götüreceğimi siy
ledün Ye yemin ettim. Bundan 
batka Iİzin vereceğiniz cevaba da 
kendime isal etmeyi taahhlit 
etmiı bulunuyorum, Mesele bun
dan ibarettir. 

Duman Bey bütün bunlan 
dinledikfea llOIU'8 sordu: 

- Burada kalmak istemez 
miniz? 

- Hayır, ne diye kalayım? 

Ben hacca gidiyorum. Dönüşüm· 
de de vereceğiniz cevabı Sultana 
ptiirecepa. 

- Ya biz cevap vermezsek.. 
- Ona aiz bilirsiniz. Fakat 

hen muhakkak Şama uğrar vazi
yeti bildiririm. Ben vazifemi yap-
1DIŞ, tealıhlit ve yeminimi yerine 
yerine 'etirmif bulunuyorum. G~ 
risi size aittir. 

- Buraya nasıl geldiniz? 
- Yafadan bir gemiye bin-

c1im. t.kenderiyeye çaktım. Gerisi 
pyet kolayda. ÇilnJdi bu havalide 
tizi baınuyan yok gibidir. 

- Nami cl&aeceksiniz? 
- Buradan hacca ve oradan 

Ş.... pleceğimf Cavabmız ha
zır mıdır? 

- Hazırdır. 
- Obalde 16tfediniz 
Duman cavabı uzath. Hacı 

Mehmet atlas keseyi alarak koy-
nuna toktu. -

Duman Bey tekrar sordu: 
- Sizin bu işten malümabmz 

yok mu? 
- Yok pidir. Y ahuz Şamda 

bulunduğum aaracla akrabam olu 
bir memurdan pnları duydum: 

Saltan Salihattin tam üç rece 
arka arkaya aynı rüyayı ıörmiif, 
aizia lıuı•• iç gece arka ark.aya 
omm rlyasma ıirmif; Sultan bu 
rüyamnı Yezirlerine, mecülerine 
devam edea ilimlere anlatmıf, 
hepsi de hayret etmişler ve sizin 
kızımzı mutlaka ymıma almw 
·İcap ettijini ıöylemifler. 

- Hacı efendi! Birçok şeyler 
biliyorsunuz? MaşaDah. 

- Duyduklanmı · söyliyonım! 
sormasaydımz ağzımı açmazdım. 
Artık müsaade ediniz de çekile
yim, Çinka pek yorgunum ve 
dinlenmİJe aıühtacım, ceYabuuı 
almıt bulunuyurum, ODUll içia aa· 
bableyia erkenden hareket ede
rim, Allaha amanet olunuz .• 

- Gitmeden evvel tekrar ıö
rüşelim! haydi, sen de Allaha 
amanet ol! 

Hacı Mehmet, odayı bir kere 
daha ıüratle süzmüş sonra Da
maa Beyi yiDe yerden selimhya
rak çıkmış, Kurt ona refakat et· 
mit, Duman Bey de Doğanı tuta
rak emretmişti: 

- Erkenden yanma birkaç 
adam alarak bu hacıyı takip eti 
onun nereye gittiğini, nereye in
diğini, kimlerle girlıtüğünil tet
kik ett 

Doian: 
- 8llş Wtine dedi ve ilhe 

etti: 
- Fakat bu adamın namu

...... fiplae etmemeliyiz. Na
m.-z olsaydı. ba sanclağa bize 
aetirmemelli kili idi. Dejilmi 
Gül? 

( Arkan nr ) 

Bir Tarr•reclden Haber Yok 
Rl10 clö Jaaeyro 23 - Atla• de

Diziai eeauptan seçmek üzere a,-aa 
20 sinde Dakar'daa hareket eden 
alman taffllrecl F'ırtpft'clan henüz 
haber alınmamıtbr. 

Tayyareciyi anumJ• sidea ta11a
reler hiç bir teJ bulamadan dönmiif
lerdir. 
AMerllua111n Tlalrl Vaziyeti 

V qiaıtoa, 23 - 1931 cleaberi ilk 
defa olarak Amerika ticaret muva· 
ıı:enesi boıı:uktar. Haziran a11nda 
ihracat 119.-,0IO dolar, ithalit ise 
122,000,000 dolardır. 

Yerli Mallar Sergisine Hazırlık 

Her aene olduğu gibi bu sene de Galatasaray Uselinde açılacak 
olu Yerli Mallar SerPi için hazarhklara batf•n•m'fbr. Sergiye itti· 
rak edecek firmalar tarafından, kendilerille t.ım. olunan lmımJarcla 
raflar ve vitrinler, büçede de paviyonlU' Ylcada ıetirilmektedir. 
Relİla aize bu luaauata Wr fikir •erebiliyor. 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

Kızınızı Vereceğiniz Er
kekte Neler Ararsınız ? 

( Bqtarah 1 inci sayfada ) 
Sonra tahsilde tevazün, daha aon
ra seciye iki taraf arasındaki fark:
ta nispet ararlar. Ve nihayet iki 
tarafın pzellik, çirkiolik cihetin
den de biribirlerine yakın olmala
nnı gizetirler, defil ma7 

- EYetf 
- Halbuki sıblaat meaelesine 

de fevkalade chemmiJet verilme
ai IAzımdır. Fafat maalesef kimM 
ha lıaususla uzun boJlu alikadar 
olmaz. Haricen düzgiln bir el 
ve ayağa, sıhhat için kafi delil 
sayarlar. 

Sthhabn evl6nmedekl &hammlyeft 

İzdivaçta, bu rabıtayı saadete 
ve felAkete g6tlrecek birinci 

amilin sıhhat olduğunun cahilidirler. 
- Sıhhatm izdiYaçlann aki

betleri üzerine hangi cihetlerden 
tesiri vardır? 

- Muhtelif cihetlerden!.. Bi
rinciai ve fiiphesiz en mfthimmi, 
tarafeyndea birinde mevcut ohm 
aari bir butalıj'ı c6prine ıeçir
me9idir. 

Bu hususta en önayak haıta
bk frengi, •erem, belsoğukluğudurl 

Düğünlerle, ziyafetlerle tes'it 
edilen ilk zifaf ıecesinde koc:a
lanndan yüz görilmlllğil olarak 
firengi kapan, belaotu1dup nez
lesi alan genç bammlar pek çoktur. 

Farkuaa vanlmaclaa •h- bu 
aezleain nbme ve yumurtalıklara 
sirayet ederek kadınlan kuak 
ain)arile lmranchrdı w , aakat 
ve kasır bıraktığına l:İerce mi
sal gösterilebilir. Frengi de böy
ledir. Tertemiz görihıüşlii damat 
beyin rahmin ağzına bırakbğı 
ufacık bir f&Dgan zehirlerini gizli 
gizli kana pllakürür. 

v. ba JiJici illet. ç ... 
bir saç dökülm:J:' fiklyet 
ederek bir cilt hekimine, veya 
sinirden miitevellit bir baf ajn
unclam dem vurabk asabiye 
cloktonma bq vurimcaya kadar 
gizli kahr. · 

......... lmd ...... 

Danlardan batka diğer bazı 
baıtalıldar da evlilik hayab için 
bir ıstırap bir feliket membaı· 
darlar. 

- MeselA? 
- Meseli, 6mrl fikAyetlerle 

geçen daima sinirli bir kacluua 
izdivaçta mes'ut olamayacağa ka
dar, koca•m• da bedbaht olacajı 
tabiidir. 

Halbuki bizde maalesef erkek 
veya kadın ainir asan ıöaterince 
ilk akla getirilen iliç (!) izdivaçtır. 

Bu kabil izdinçlarda en bü
ylik feliket, iki taraftan birinde 
hastalığın nesle geçmesi, yahut 
nesli bozmasıdır. 

- Nesli bozan baltalıklar 
hangileridir? 

- Ôn safta frengi verem ve 
içki ıelirl inen hiçbir cihetle 
malôl olmıyan aıhluıth bir kan 
koca bu üç zehirden birile kan· 
lanm kirletirlerse nesillerini ken• 
dileri bozmuş olurlar. 

Binaenaleyh tamamen iyi ol
madaa, bir frengilinin bir mlte
•eırİlllİll, bir aarbOfllD evlenmele
ri cloinı cleiildir~ Yahut kat'iyea 
çocuk yapm•mal•n elzemdir. 

- Bu ıibilerin erkekliklerine 
halel ptirmeclen drriyetlerine 
mani olmak doğru dejilmidir? 

- Ben buna kat'iyyea taJW.;. 
tar deiiJiml 

zarr1, ... mani olamll do .. umu? 

- Niçia? 
Gayet tabii, çlnkü, veremli, 

&enıiJi peklla fİfayap olabilir, 
ve iyi old~an tonra da pek 
mlkemmel bir nesil yetiftirebilir. 

- beri milteredcliler baldwa
daki fikriniz ? 

- -----
de bu gibi asabiler evlenmiye 
çok diitldın oluyorlar. 

Fakat son senelerde Y•'•• 
birçok tetkikat neüce.iade dln
yanm her tarafmda kanaalar de
iifmit. talik ve izdiYaç me1ele
linde cimaet, ileri derecede terecl-
dii ruhi, belibet -- ..... 
.. ni telikki edilmiye betl819mtfbr. 

Hatta bazı yerlerde daha ile
ri gidilerek, m&nasebab tmul
liyenin menedilemiyec:e;ı laeaap 
edilmiş ve bu gibilerin erkeklikle
rine halel getirmeden rontken " 
ameliyatla züıTiyetleriııe mani 
olunması bile difilnlllm6ftlr. 

Hele nüfusa tafu birçok 
memleketlerde llükimet pyrita· 
bii " sıkıt ,, lar, yani çocuk dl
ıtırmelere bile uçok giz yua
maktaclır. 

Istıfa • yani iyi nesil ye~ 
me • hayvanlarda bile merpp 
birfeydir. Elbette herkes aellinin 
iyi yetişmui içia terikl h•yatma, 
kuvvetli, dinç, ini baltahklarclan 
azade, kam pialenmemif, ull 
kimselerden intilaap eder, etmek 
ister. Fakat bu gibi ameliyatlara 
vesaireye kalkaprak alrdJeti 

men yoluna tutmak çok ·-
kaşa tltlrlr bir meseledir. Mlna-
kqa edilmekte olan ........... 
aıeaelesi hallol1111111aauftır. 

811r•lılar Evlenmellml? 

Meseli eskiden ıar'a ini bir 
hastalık addolunuyordu. 

Halbuki buglln ur' amn ancak 
yllzde bet niapetinde ini bir bu
talık olduğa anlafılnufbr. 

VuiJet bl,te iken -1 olur 
ela bir sar' alıyı hem izdi•açtaa 
hem tenasülden men Ye mabnua 
edebiliriz. Huuaile ııufuaa ilatiyaa 
olan memleketlerde bu maimi 
g6rnlebilirmi? 

Cinnet meseleleri de b6ylecHr. 
Cinnetin had ve fa'al unwnmda 
sirayeti ıumu110d6r. F alrat blla
hara bu ihtimal ualmakta, hatta 
hiç mesabe.ine inmektedir. 

Meseli kWtt bir atehle ftJ& 

bellhetle malOl aclamlana pcak
lan peldli upa •ilam olabiliJor. 

Diter cibettea uçok parua 
olan saralı bir kadın bir MYÇ 

bimayeaine pmeue, falıUf •• 
buna aı6masil daha birçok afet
lerdeD ODU kİID himaye eclecektir-

Aym bal erk.ek için de, hatta 
daha ziyade varittir. 

Bu itibarla. umumi kaideler 
koymak pek dojru deiiJdir. Fa• 
kat, her yak'_..uı, bir mltebUlll 
tarafından ayn ayn etllt edilmesi 
ve ona göre karar verilmesi mu
vafık ve llzımdır. 

Hele rahmimadere dlifmiif 
bir çocuğu UZ11D komlltaıyon 
yapılmadan mukadc:lerat19' bırak· 
mak vic:d•se• çok ap bir 
mea'uliyettir · 

Mazhar Osman Bey ima bir 
dküttan IOlll"a : 

__, Ela, eledi. zannederim iate-
dilderinisclD fazluan .&yledila 1 

- V allalü 16yleyecekleriniz 
içinde istemediklerim olmayaca• 
jıDa eminim, fakat bu kadarla 
iktifa etmeyi Ye .W daha fazla 
rahabız etmemeyi bir nezaket 
borcu telikki ediyorum. Çok te-

tekklr ederim 1 * * 
Evlenme 

Mahmutpqa camii batimamı Tah
sin Beyin kerime8İ Ue maruf tlccar
lanmııı:claa Oımaa Nvl BeJia otl* 
Mehmet Hilmi BeJla eYI••• ...... 
1811 Emlaönl nlldla 1H1Durl11fa tara
..... Wr tok ~ aenba lauulle 
Mira ......... Yeal E•W•• 4l1Ulr. .. 

- Akıllı imanlar birçok dil
fQncelerle mes'uliyetlerden kaça
Ul'U izdivmçtaa aalaadıldan laal- ( tll&eJt"k teaealll ecleri&. 
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JkİDCİ Kısım No. 93 

Abdülhamit Cemiyet Merkezinden 
Gelen T r 'grafı Aldı Ve Güldü 

Bu hususta Abdülhamit nezdinde 
teşehbusatta bulun11lma11 hakkın
da 1stanbul' daki heyeti meb ·useye 
emir verilmekle beraber, ·evveli 
Abdülhamide hoş görünmek için 
bir telgraf çekilmesine karar ve
rildi. Bu telgraf, Abdülhamidin 
İstanbul'daki heyeti meb'useye ve 
dolayıaile cemiyete karp göster
diği tevecclib ve iltifata bir cevap 
~etkil edecekti. 

O i\inlerde cemiyet ile Abdll
hamit arasmdaki mihıasebeti 169-
teren bu mühim telanıfı, tarihi 
bir •eaika olarak aynen nakledi-
yoraz: 

Aynen -
Atebel uırayı ... zrell pedlfallf,. 

Milki mevrusu pbanelerine 
bir arabk inz olan zaafı, tahb 
müfehhamei tehriyarilerinde izale 
ederek, tanü satveti hükümda
rilerini layık olduğu mertebei 
itillya refeylemek ve milleti 
muazzamai osmaniyelerine neca
bet ve ullivvü ahlikile mütenasip 
refaha hal Ye aaadd temin eyle
mek abuaa emelile teşekkül 
edeNk, zati adalet111111ab büma
yunlannın izdiyatdu ikbal ve 
idili, ve mülkn milletin itilayı 
fan6 şerefi uğrunda bezli vücut 
ve hayatı canına minnet bilen 
O manlı İttihat ve Terakki Ce
mireti. ahiren nail oldup ._. 
ft leveccühab seniyei hıllfet
penahilerine arzı tilkran ve 
minnettariyi vecaibi sadakat ve 
ubadiyetten addeder. Ve, emnü 
itimat ve himayei cilıankıymeti 
tehrİyarilerine mazhariyeti, terefi 
•l&liı bilen b&tiln efradı cemi
yetin, bu sayei mukadclesede 
Yevmen feyevmin nail olacafı 
IDU•affakıyatı basene ve bayriye 
ile namı akdeai hümayunlanna 
farilıi ilemde ve aahaifi kulubi 
limmette ebedi vt: mübecceJ 
Lir mevkii fBDiİ azamet temi
nile, efradı cemiyet namına refü 
iliya mücaseret eyler. Cenabı 
hak, Ömrii fevketi şahanelerini 
müzdat ve fravan eylesin amin. 

25 temmuz 1824 
O manL ltul at ve l rakki cemiyeti 

JJahıli merkezi umumi i 

Abdülbamidin hususi bencle
fanı tarafından bile yazılmamış 
derecede riya ve mildahene kokan 
h~ telgrafı altlıjı zaman hibı
~nn ne hiale matahauia oldu
iunu bilmiyona. Ancak, hayabnda 
pek az aldanan ve bunun için de 
hi~ kimseye inanmıyan Abdillha
lbıt, bu telırafa kaJ'fı bıyık altın
dan f(ilüverdiğine çok emin oJa
hilim... Maamafih, bu telgra
fın çekilmesinden üç uat 

Sonra, fU cevap geldi: 

\ynen-
An melleynl h8mayun: 
a.~nlkte Oemanlı ittihat ve ... 
••kkl C.ıntyeU Dehlll Merkezi 

Umuml81ne 
25 temmuz tarihli telgrafname ile 

a&b hlimayunu mlilikAneye arz ve 
ibraz olunan hiaiyab Aliyei sada
katklri ve uan menn& tükilrgü
zarl, mahzu11ye · ıeniyyei hazreti 
hilifetpeaahiyi müstelzim olmut 
oldu~ua, teWdö eyledi~ em
ri fermanı laimayua laureti ..... 

S.linilcte •11lare11 deva• edere fe111ilclerde11 6ir -1ın• 
phi mantuku celiline tevfikan ı 
tepfirine müaaraat eylerim. 

25 Temmuz 324 

Katibi sanii hazreti şebriyari 
Cevat 

- Zatı talıane ile ıörfitme· 
ye fıeldik. 
. ki tarafın ıergin mu~ele

uaden bir if çwkacajuu T alit 
Bey anladı. Derhal yumllfÜ bu 
lisan ile, sert tiifekçilere anlatb: Cevap biraz yavandı. Fakat 

merkezi umumi, buna aldırmada. .• 
Selinik Emlaki hümayunı müdüril 
H~snü Paşa merkezi umumiye 
çagırtıldı. Beyaz kule bahçesinin 
ce~tellzm~ --~ 
aterlezı umumtiilll \i armlUllUll 
gerek zatı tahaneye ve seritk 
sair icabedenlere tebliği rica 
olnudu. Hüsnü Pqa, derhal ma
beyni hilmayun baş kitabetiyle 
( Huinei haua nezareti) ne tel
graflar çekildi. 

Bu esnada latanbulda da fU 
lıidiae cereyan etmekte idi. Ab-. 
bilhamit, İatanbulda bulunan 
merkezi umumi murab\ı .. larmdan 
iki zab girmek istemifti. Arka
claflar araamda müzakere oluna
rak, T alit Beyle Cemal Beyin 
Mabeyne gitmesine karar verildi. 
Cemiyetin bu iki btiylk rillmii, 
bir kira arabasma bindiler. Ma
beyni hfimayuna ıi.ttiler. Koltuk 
kapadan içeri Fmek istediler •.• 
O günün en btiytlk •e en m6m
taz pbsiyetlerinden olan bu iki 
inkılipçının benilz redingotlan 
yoktu. Arkalannda koyu renkli 
birer ceket bulunuyordu. Fakat 
ıaribi tudur ki, caketlerinin kısa 
eteklerinden de biiyticek birer 
rovelver urla,..da... Mabeyni 
himayuna cabtle ıümekte hiç 
bir beİ8 16rmiyea bu iki demok
rat zat, ronlverlerini çakmp 
otelde bırabuya cla llmm ,W. 
memiflerdi... Cemiyet marabhu
lannm gelecefi, ince koltuk ka
pıya haber verilmişti. Bu btiytik 
inkılipçalan görmek için herkes 
heyecan içinde.. ve herkes bun
lan bqka bqka tekillerde tahlil 
etmekte idi. Cemal ~yle T alit 
Bey, adi bir kira arabasından 
inerek, ıazino kıyafetile kapıdan 
pmiye teşebbüs ettikleri zaman, 
Arnavut tüfekçiler Cinlerine di
kildiler: 

- Kimi istiyorsunuz, hemşeri 
Dediler ••. Bu muamele, Cemal 

Beyin gururuna dokunda. Aza. 
m9*1e cevap •erdi: 

- Biz, cemiyetin murahhas
lanyız. Efendimiz, bizi görmek 
istemiş. Biz de, ıeldik. 

( Arkua var) 

o:::::? 
24 Temmuz Pazartesi 

l.ta•W - 18 Gnamofon Odeon 
200,l2S - Odeon 197 107 _: Odeon 
250,229, 18.30 Fr. de;. ( muptedilere 
mahsus), 19 saz Olilanet Rıza H) 
19.45 Stüdyo saz heyeti, 20.30 Bedayi; 
m~ikiye, 21.80 g?unofon, Sahibinin 
Seaı, ( 1799 - Kobıınbia D 15255 
B~. 40434 22 •Jans, hona hab.r
len ve saat ayan. 

Ankara - 12.80 gramofon, 18 
Salon orkestrası: Auber Ouverture 
Lamuette de Portici SzuJc Fantaisie 
Floısie Dolma Taııdire1ae S&rauı 
Valae Yu ond Liebe, 19 alaturka saz 
20.15 aJ8DI haberleri. • 

V U'fOH - l graıııofon, 21.05 
o o onet, ilmüıdeki operet. 
Pefte - 21.15 tar.kı, 21.00 haber, 

22.05 Kuvartet, 23.25 çıgu. 
Palenno - 21 craaıofon, 22.46 

l&lon orkestruL 
MGııiJI - 21 ealon orkestruı, 2l.35 

yaz bayramı, 23.26 dan• havalan. 
Viyana - 20 Melodi, 20.35 kon

ıer, 22.06 akşam heb*leri, 22.45 ak· 
pm ko111eri. 

Prq - 21.10 orkeatra, 21.20 ke
man konleri, 21.50 musahabe, 2215 
aabahleyia kadın itimli oper&Dın ilk 
perdeli. 

8aknt - 18 bntık komer, 20.20 
pamofon, S0.40 den, 21.05 ..ıon 
orkutr.L 

25 T•11az Salı 
Vartm1 - 21 Orkestra kameri, 

2210 de..-, 18 elana mua.ıkiıı. 
Pefte - !0.4& Mutalea, 21 fran

ıız opeNlarıııdaa Parçalar, 22.46 ha
berler, eigaıı muaikiııi, 21.35 denızi 
tasvir eden senfonik bir tarkılı kon
•~, 22 50 son haberler, 28. to caz. 

Mlllao - Toriao • Florama 
11.15 Arzuya tabi .ko111er, 21.36 

temail, 5H aon haberler. 
Pra• - 00.40 Plik. 21 vatamnı 

ögren İ.lmillde bir konferaıuı, 21.15 
Saksofon solo, 21.35 radyo popurıai, 
23.20 ek eeerlerinden dans par aları. 

Bilkrq - 13 Haberler, pJik, 
13 45 kantık pl klar, 18 konser, l !l,20 
devamı, 2020 pl&k, 21 *8 anni, 21.25 
konser, (orkestra ile), 22.20 operet p 
pmilerile ıtereDStludu mürekkep 
kolller. 

( Battarafı 1 inci aayfada > 
Tnrkiin boynuna kara kaplı 

Sevr muskasını takmak istiyen 
tarih ve hakikat mtinldrleri, gü
nün birinde Türk baş murahha
sımn eteğine sardarak Lozan ki
tabına imza atarlarken acaba 
utançlık duymadılar mı? 

Cevap vereyim; muhakkak ki 
atandılar, fakat onlan mecbur 
eden bllyüklüğün ebediliğini de 
anJamıı oldular. 

Sevr ne yapmak istiyordu? 
10 Ağuıtos 1920 de saray 

arbklanmn imzaladığı bu kara 
kaplı kitabm meı'um htikümlerini 
IİZe ıuracıkte ttlylerim ürpere 
llrpere hulisa edelim : 

Boğazlar, lstanbul, Trakya, 
wk beldelerimiz, Adana, Antal
ya, gib:el lzmir ve hatta T rab
zonumuzun bile yansı bizden alı
nıyor, kendilerine "Galip Devlet,, 
fırmasını takanlar bu saydığım 
ciğer parelerimizi aralannda 
baba mirası gibi paylaşıyorlar. 
Türke Konya vilayeti bile çok 
görül O yor. Türkün ordusu bulun
mıyacak, donanması olmıyacak, 
top ve tüfek kullanamıyacak ve 
her sene bir yığın harp borcu 
ödiyecekti. 

Bu uğursuz kitabı yazanları 

bir dakika için affedebiliriz. Fa· 
kat asıl affetmemiye mecbur 
olduğumuz ıerefsiz herifler, Kaf
kasların karlı yamaçlannda, kız

gın arap çöllerinde, Çanakkalede 
kan ve can veren milyonlarca 
'l'lrk .. ·~~ 
claa utu..y~ O aba _... 
mah terefaizler utanmadılar ve 
ODU imzaı.dıJar. 

Sonuauı: Sem mahveden 
Lozandan Deler kuudık? 

Bu mukaddes kitabın emirle· 
rini anlatıyoruz: 

Türk ve Türkiye inkar edile
mez. Bütün Anadolu, boğazlar 
ve Trakya onun öz malıdır. Tür· 
kün elini, kolunu bağlıyan kap' 
t61Asyon belası arbk yoktur ve b 
yolduk ebediyete kadar sürecek 
tir. Türkiye, içinde ve dlflnd 
istiklal sahibidir. Türkün topu 
tnfeği ve ordusu olacaktır. V 
bir cftmle ile: Tlirkiye, blitti 
diğer devletler gibi b&tiin haklara, 
salihiyetlere sahip bulunacaktır. 

Glizel yurdumuzun iistilnde 
canlandınlmak istenilen Pontos 
Kıralhğı, Ermeniataa imperator
luğu, Hoybon devleti ve KiHkya 
mfiatemlekesi arbk birer masaldır 
ve biz biz oldukça ebediliğe kadar 
efsane olarak kalacaktır. 

Bugiin şark beldelerimiz yine 
bizimdir, lzmir, Adana, Trakya 
ve boğazlar yine bizim ciğerpa
relerimizdir. iyi bilelim ki 26 
Ağustosu, 30 Ağustosu, 9 Eyla!G 
ve nihayet 24 Temmuzu Tark 
yarattı, biz yarattık. .. 
Bugünkü 
Merasim 

Bugün Loz.an Sulhünün yıl
dönümü münaaebetile, her yıl 
olduğu gibi üniverıite konfe
rans salonunda büyük merasim 
ve tezahürat yapılacaktır. Hukuk 
Fakültesi talebe cemiyeti tarafın
dan tertip edilen bir proıram 
macilaiıace laukuk mldenWeri \'e 
t.Wtitler t.ai... l.pua •aa
hedeainia - prr ı iı"-i Ula 
ohmacak, çok k•lah-1.k bir kitle 
tarafınclaa ela iMi mes'ut ,U.. 
lcutlulanacaktır. 

Kadın Kocasının Bir 
Başını Kestirdi 

Bartın, 20(T emmuz)- Şehrimize J det ormanda kabmt. nehayet köy-
birkaç saat meaafede bulunan lülerden birinin nazarı dikkatini 

Arit 'in yukarı Şeyhler k6y6nde çok celbedince, müddeiumumilik me-
feci ve tüyler ürpertici bir qk aceleye vazıyet ellDİftir. 
faciuı olmut, bir kadm, kocasını Katil Satı ve mGfevvik Hanife 
qıkı vasıtasile korkunç bir tekil- d~rhaJ .tutularak buraya getiril-
de öldiirtmiiştür. m1flerdır. 

Yaptığım tahkikata nazaran 
bid1Be ıu ıaretle cereyan etmiştir: 

Köy sakinlerinden Ali ile 21 
yaşlannda Hasan oğlu Satı bir 
mfidettenberi tarlalannı ortak 
olarak if)etmektedirler •• Bu arada 
Alinin karısı Hanife ile Sab ara
aıada büyük bir aşk bat giater
mİf, her iki genç le çalgın bir te
kilde sevişmiye bqlamıpardar. 

Bu meya.nda reaç Sab her ne
kadar hemen evlenmek istemipe 
de Hanife bunun 6n0ne geçmiş, 
her ikisininde ilerde evlenerek 
mea'ut olacaklarını a6ylemiştir. 

iki sevgili bu birleflnİye mani 
'Olan Aliyi ortadan kaldırmayı dü
'iinerek nehayet bir gece karar 
vermiflerdir. 

Ertesi sabah Sab, Aliye ~rma
na gidip mantar toplamalannı 
teklif etmiş ve beraberce yola 
çıkmışlardır. 

Köye bir saat mesafede bu
lunan ormanda mantar ltoplarken 
qık Sab, birdenbire baltasını kal
dırımı ve zavallı kocanın kafa11nı 
uçurmuştur. 

BuncJ- •nr•, ce1et bjr müd-

Misyonerler 
-

Mısır Hükumeti Meseleyi 
Tetkik Ediyor 

Kahire, ( Huauai ) _ M 
matb~atı ve hükümet bili miı:= 
nerlenn bıristiyan yaptık)an müa
lüman çocukJarile meıgul oluyor-
lar. lslamı mUdafaa • • . cemıyeti 
°!ısvonerler aleyhinde birçok 
hırlerde niimayitler tertip t fe-k 
. t . f k eme 
ıs emış, a at hükumet .. d 
vermemiştir. musaa e 

. Maamafih hükumet mis oner
lerın propaganda . il yk 
me ı ış e ya ıncla 
tet~~ tolmakta ve inceden inceye 

1 a yaptırmaktadır. 

Filistin 
Para Aragor 

. Şam, (Husum) - lngilterenin 
mustemleke nezareti in ·1t bü-k .. k ıgı ere 
. ~me~ının efaleti altında Fıliatine 
ıkı mılyon 1 giliz liralık bir istik
raz selahiyeti vermiştir. Faliatin 
~ükümeti hu para ile tebirleria 
ıçecek suyunu temin edecek • 
Hayfada aar1 Wr limq J•~ 
caktır. 



ıe &aJfa 

Gavur Mehmet 
Karıa \Türek Çetesi 

~--------.. Tefr
1
ka No. 68 

Givur Mehmet Kızardı 
Önüne Baktı 

------- --- -
Beyoğlu taraftarına hiç uğrama 

Frenklerin gozüne gorünme ı 

Fakat, sakın kınp incitmesinler. , 
Bilakis taltif ve tebrik etsinler. 
Doğruca Beşiktq karakoluna gön
dersinler. Bundan sonra o mınta
kada çahşacakbr. 

Mehmet Paşa, bu iradei seni· 
yeyi dinledikçe memnuniyetinden 
dudakları genişliyor; gözlerinin 
içi titriyordu... Gavur Mehmede 
gelince; sevincinden ıaprmış kal
mıştı. Utanmasa, kotup yaverin 
boynuna sanlacakb. 

Yaver sözünü bitirir bitirmez, 
Mehmet Paşa, hemen yerle bera
ber bir temennah etti: 

- Ferman efendimizin ... 
Dedi ve sonra Gavur Melı

medi göstererek: 
- işte oğlum Gavur Mehmet 

dedikleri, bu adamdır. Al ema
netini.. nereye istersen oraya 
götür. Ben, dairece lizımgelen 
muameleyi yaparım. 

Dedi. 
Yaver, birdenbire geri dön

mnı.. sababtanberi aarayda ken
disinden bahsedilen bu harikulide 
adamı hayretle slblyorclu. Tak
dirini 11aptedemedi. Tekrar Milfir 
Mehmet Pataya d6nerek: 

- Mqallah .• ulan gibi Wr 
delikanlı ..• 

Demekten kendillİ menede. 
medi. Ve aonra ilive etti: 

- Müsaade buyurunamz, Be
tiktaş karakoluna ben ptnreyim. 

Mehmet Pqa, buna çoktan 
hazır bir tavır ile: 

- Hay .. Hcay ..• 
Derken, Gavur Mehmet, zap

tiye müşisinin sözünü kesti : 
- Müsaade buyurunanız bir 

şey arzedeyim paşa hazretleri ... 
Mademki maksat, ecnebilere karşı 
bir nümayişten ibarettir; şu halde 
aadrazam paşanın emirleri muci
bince hareket edilmelidir. ihtimal 
ki, hakkımda yapılacak muamele
yi sefarettn gizlice tarassut eden
ler vardır. Bu işin bir gisteriften 
ibaret olduğunu yalnız biz bile
lim. Hatta, arkadqlardan bile 
ketmedelim... Şimdi aiz, irade 
buyurunuz. Benim ellerime ke
lepçe vursunlar. Birkaç silihlı 
zaptiye ile Galata caddesinden 
geçirerek dotruca Beşiktaş ka
rakoluna gltllrdnler. 

Gavur Mehmedin bu teklifi 
müşir paşamn botuna gitti. Gü
lerek yaverin yüzüne baktı: 

- Gördün mü herifi.. zapti
ye tebdili değil, akıl deryası ..• 
Aferin ulan Gavur Mehmet.. ar
bk aklım kesti... Sende bu zeka 
varken, nasıl olsa günün birinde 
bir baltaya sap olursun. 

Diye bağırdı. 

lf 

Beşiktaş karakoluna memur 
zaptiye alay beyi Çorumlu Hasan 
Bey, karakolun altkatmda, sağ 
köşeyi teşkil eden küçük odada 
köte minderine bağda§ kurmut 
oturuyor, karşısında ayakta du-
\l"an Gavur Mehmedi dinliyordu. 
Gavur Mehmet; Kara Yürek 
çetesini nasıl takip ettiğini, gün
lerce aabırusiikunetle hareket 

ederek nihayet çete efradım ne 
suretle ele aeçirdijini anlattıkça, 
Hasan Beyin içi, içine sıimıyor
du. Nihayet Gavur sözünü biti
rir bitirmez, Hasan Bey ıordu: 

- Aferin evlidım.. Siyle 
bakalım, pmdi bu hizmetine na
sal bir mükafat istersin.. Malum 
ya, yukarıdan soruluyor. 

Givur Mehmet, kızardı. Önü
ne bakb. 

-Efendim; isteyeceğim şuki •• 
Kırk beı elli gündür, bu herifle
rin peşini kovalamaktan bir az 
fazlaca yoruldum. Kulunuza bir 
hafta kadar istirahate müsaade 
buyurursanız .. 

Diye mınldandı. Hasan Bey, 
gevrek gevrek gülerek cevap 
verdi: 

- Amma da çok şey istedin. 
Hadi .. Sana, yirmi gün izin ver
dim. Git istirahat et.. Yalmz, 
belki acele bir şeye lizım olur
sun. Bulunacağın yeri, buradaki 
onbaıılardan birine göster. Bir 
de, pek ortada dolaşma.. Hele, 
Beyoğlu taraflanna hiç aya
jım basma.. Frenklerin gözüne 
görOnilrsila de batımıza İf çıka-
nl'SID •• 

Diye tenbib etti ... Gavur Meh
met, yeni amirini selamlayarak 
kapıdan çıkacağı zaman, Hasan 
Bey: 

- Haaaa, bana bak evlat •• 
az kalsın, unutacakbm.. bir kal
pazanlık meselesi vardı. 

Dedi, sözünü bitirmeden bir
denbire kesiverdi. Birkaç saniye 
düşündükten sonra: 

- Vardı amma.. badi, şimdi
lik dursun... Mademki izin ver
dim .. bele ıu izini bitir, gel de •• 
ondan sonra konuşuruz. · 

Demekle iktifa etti. 

* 
Kuyumcular çarpsında Bağ-

dasar Abpar, hem elindeki kınk 
bir bileziği tamir ediyor, hem de 
müşterisi ile konuşuyordu : 

- Nerelisin ağa ? .. 
- Aydın tarafından. 
- Ne iş g6rürsün orada ? .• 
- Belli bqh bir ifim yok 

usta. Ay•k itleri yapar; epeyce 
para çıkarınm. 

- Neye çıkarmıyacaksm. Bel
li ki, açakröz bir delikanlıya ben
ziyorsun. 

- Ne yaparsın?.. Hazır li
kırdı işten açılmııken, bir teY 
sorayım usta. -

- Buyur. 
- Gümüşün dirhemini kaça 

veriyorlar? .. 
- Eh.. Alışına göre.. Şöyle, 

beş on dirhem alınırsa.. Otuz, 
otuz heş paraya ... 

- Yok canım.. Ben, fazla 
almak istiyorum. 

- Elli altmış dirhem .. 
- Çık .. Çık .. . 
- Yüz dirhem .• 
- Çık canım ... 
- Behey, ağa.. ondan fazla 

gümüşü ne yapacaksın ?.. Yoksa 
köprü mü yaptıracaksın? •• 

( Arkau 'Yar ) 

SON POSTA 

Hitlere De 
Yahudi Dediler BIBAYI 

Bu Sütunda Hergvn 
L_ ____________________ _ 

Nakleden : Hatic11 ---------. .J 

Yeniden Buluşmak 
Saadeti 
--- - - --

- Hitler bizim dükkana gelse 
diye bekliyorum •• 

- Ne yapacaksın? .• 
- Ahı verit etmesine dikkat 

edecejim. Y abudi olup olmadıiına 
anlamak istiyorum da ... 

Lise Ve Ortamek
teplerde Islahat 
Nasıl Olacak ? 

( Ba,taafn 1 inci sayfada 

Avrupadan bu maksatla ge
tirilmiş olan bazı lisan mütehas
sısları lisan muallimlerine yeni 
metotlar öğretmektedirler. 

içtimaiyat, pedagoji, ruhiyat 
derslerinin de takviyesi mevzu
bahs olmaktadır. Fen derslerine 
gelince; bu sahada nazariyelerden 
ziyade tatbikata ehemmiyet ve
rilmesi ileri sürülmektedir. 

Tarih ve coğrafya dersleri 
üzerinde daha verimli bir surette 
meşgul olunacaktır. Bilhassa Tllrk 
tarihi telkik cemiyetinin büyük 
mesaisinden talebelerin bibakkin 
istifadesine çahıılacaktır. 

Muallim meselene gelince; 
içtimaiyat, U...., tarih clenlerile, 
diğer bazı derslerin muntazam 
tahsil a&müt ve iyi yetifmit mu_
allimler tarafından okutulması 
mevzu baba olmaktadır. A vrupanın 
muhtelif tehirlerinde lisan tahsil 
eden gençler liselere yerleştiri
ı~ceklerdir. 

Çankaya Sporcuları 
Trabzon, 23 (Hususi) - Şeh

rimiz gelen Ankara Çankaya 
sporcuları dün Trabzon idman 
Yurdu ile bir maç yapmıtlar ve 
3 - O mağlup olmuşlardır. Çanka
yalılar bu gece Giresona hareket 
etmişlerdir. ---

imam Yahya Hasta 
Baidat, ( Hususi ) - Buraya 

gelen haberlere göre imam Yahya, 
ıon birkaç haftadanberi •iu' IU
rette hasta bulunmaktadır. 

On aekiz sene evvel, o haki
katen enfes bir kadındı, öteki de 
tam ona layık bir erkek! Onlar 
kadar biribirlerine yakışan çift 
hemen hemen nadir bulunur bir 
şeydir 

Biribirlerine adeta perestiş 
ederlerdi. Ve tam iki selle onlann 
bu sevdası herkesin bildiği bir 
vak'a oldu. 

Fakat günün birinde bayabn 
bir darbesile biribirlerinden aynl
dılar .. Ve genç kadın bir başka
sile lstanbuldan çıkıp gitti. Bu 
nasıl ve neden oldu? işte bu da 
aynca bir hikayedir ki, şimdi bu
rada anlatmaya hiç lüzum yok. · 

O, bu adamı biç sevmiyordu. 
biç seTmemiıti, gerçekten böyle 
değilse bile herhalde sevgilisine 
böyle olduğunu söylemiıti, işte bu 
sevmediği adamla evlenerek taş
raya gitti. 

Genç adama gelince: Sevgili
sinden aynlık onun için dehtetli 
bir acı oldu, bu acı ile ölmedise 
bile ölecek bir hale geldi. Fakat 
zaman insana her şeyi unutturur. 
İtte delikanlı da sevdigi kadının 
bu sadakatsızlığım zamanla unut
tu, batta bir vakıt geldi ki, onu 
af bile etti. Kalbinde o kadına 
karşı hissettiği aşk ölmemİftİ, 
biribirlerini bir daha hiç ılrme
den, pek nadir olarak biribirlerine 
yazdıkları oluyordu. Böylece 
birihirinin izini büsbiltUn kaybet
meden seneler ıeçtiJ 

Onlar qldanma lcendileriacle 
bırakbğı tatlı hatıralarla yapyor
larda, bu fazla bir ıey değildi, 
fakat ne de olsa hiç yoktan iyi 
idil .. 

On sekiz sene sonra bir g6n 
aevcliii kadından bir mektup al
da. K"ocuı ona bliyilk bir servet 
bırakarak llmüştii ve kendisi de 
lstanbula avdet ediyordu. 

Bu inamlmaz bir saadetti! 
Demek arbk serbestti... Ve 1.
tanbula geliyordu! Hili kendisine 
karşı olan o büyük ve eski q
kım kalbinde tqıyarak ona av
det ediyordu! Kendisine ıelince: 
O hiç evlenmemiftil Artık aaa
detlerine ortada hiçbir mani 
yoktu! 

Nihayet o geldi ve yeniden 
buluftularl 

Fakat ne yazık yarabbi! bd.ı 
ele ayni telaallk ayni heyecaa 
ayni cotkunlulda birbirille k• 

Galatasaraylıların Gezintisi 

Galatasaray spor kulnbn tarafınc:lan din öğleden sonra ve gece 
için bir deniz gezintisi tertip ec:IUmiftir. Galatasaraylılardan birçoğu 
bu tenezzühe iştirak etmiper, çok eğlenceli ve temiz bir gece geçir
mitlet, vapurda sabaha kadar dwedilmiştir. Resmimiz, tenezzüh 
vapuru dBıa 'hareket ~derken alıl)IDIF• 

muşlardıJF akat heyhat!.. Ne hii
yük bir sukutu hayali Pek güç
lükle birbirini tamdılar. 

O enfes, o lwikulide ga
zel kadın inanılmayacak kadar 
bozulmuş, adeta ihtiyarlalDlfb. 
O 11k, o güzel, o ince o zarif ve 
neş'eli lstanbul kızı, fİlman, bi
çimsiz, kıhkaız ve kendi halinde 
bir kadıncık oluvermipi. Adeta 
kendi kendisinin bir karikatilrü 
gibi idi. 

ôtekine gelince: O da genif
lemif ve geVfemiş, açları t>cz,,-:~ 
laşmlf, bir vakitler renç ka 
perestiş ettiği o bembeyaf elitleri 
sararmış ve döknlmiiştlll 

ıkisi de bu bal karpsında 
derin bir yeis doydular. Fakat bu 
kederlerini biribirlerine gösterme
diler, batta mürailiji okadar ileri 
götürdüler ki, biç sıkılmadan biri
birlerine şu yalanlan s6ylediler: 

Hayret biç değitmemişsinl 
- Ya aen? yine her zamanki 

gibi güzelsin! 

• Seslerinde eski umimi~ Ye 
sıcaklık yoktu. Bunu her i · · de 
merak etti, kadın keneli keadine: 

-Yarabbi nakadar da deiifllıitl 
Derken öteki d&flhalyorclu: 
insan bukadar nasıl cleiilebi

lirl Adeta kendiaine lüç 'eme-
miyor! 

• Fakat ~ebrinefa ederek, biri-
birlerinden bialerini aaklaclalar. 
ÇiDldl eald rabıtaları pyet kaYi 
ve salİlimt Mr rabıta idil hdsl ele 
beyhude bir ümitle o etki seYda-
1111! ve cotknnluğuD aYclet edebi
leceğini zannettiler. Artık yekcli-
ierine kartı lüuettilderi teY •
dece bir merhamet ve m&Mma
hadan ibaret olduiu halde ha
yatlannı birlqtirmeyi ciddiyetle 
diifündüler. Fakat her aclılnda, 
her şeyde biribirlerinden nakadar 
aynlmıı olduklannı b&yük bir 
acı ile görüyorlardı, her birinin 
kendine mahsus ne adetleri ne 
alışkanlıklan vardi. Bilhassa ka
dının!. On sekiz senelik bir izdi
vaç hayab, on sekiz ıenelik bir 
köy bayah, o harikulide, o zarif, 
o bambatka latanbul kızuu aeka
clar deiiftirm.ittilJ 

Bu çok fena, çok açı biqeycli. 
Nihayet bir aylık bir tecrGbedea 
sonra, biribirine: 

- "Evlenmemize artık imi.in 
kalmamıtf dediler. Bu hllyaclaa 
vaz geçelim, aynlahm 'ft dost ka
lalım. Arbk o 16zel rlyamız so
nuna aelmit, biribirimizi çok ıeç 
bulduk! ne yazık ki en gO
zel uadetimizi en tath tesellimi
zi de mahvettik. Bu qlwnızm ne 
bot habralan nnla .. itt~an da 
mahvetmit bulunuyoruz!" 

Bu defa bir daha biribirlerini 
g6rmemek üzere aynlclılar. Hatta 
mekblplaşmadılar bile! 

Biribirlen..i bu kadar bilyük 
Ye acı bir sukutu hayale maruz 
bıraktıldan için aralanndaki doıt
luk ta baki değildi; en gfizel ha
lallerini mahvettikleri için biri
birlerine dtitman bile oldular. 

Ve şimdi kadın esiri sevgilisini 
dütündüğü zaman ademi tenez
zülle omuzlannı silkerken ebem
miyetsizce: 

- "iyi bir adamc;ağızdd" 
Diye düş&nüyor. Oteki de bir 

vakitler deli gibi sevmiı olduğu 
kadın aklına geldiği zaman du
daklarını büzerek: 

- " F eaa bir kadın değildi. 
diyor. Bazı güzel ahliklan vardı!" 

Ve işte onların o büyük o 
harikulade sevda hikiyeleri böy
le çirkin ve tatsız bir rn'ra ıibi 
ıeçti. 



"'--·~lcak Ortasında Bir Cltttıget -- -
ün Genç Bir Adamı Bir-

kaç Yerinden Bıçakladılar 

llelunet •"""latlıldmt .....,.. l/Mai aluıU'lce• 
Dün öğle üzeri pluıiii1İzde batb bir hAdi4e çıbıadan. ~a,. 

feci bir cinayet oliinq, ~ bir paDIDlfbr. Ancak dün Nun ıle 
ltçi güpegtiQcltiz ve aokak orta- Mehm~t DGyunu umumiyenin ya-
amda bıçalda•rmp. Cinayet hl· nmdaki sokakta karşılaşınca ala· 
diseai y efildireld:e eski Düyunu cak milnakaşası tekrar başlamlf, 
um • b · uımn yan sokajmda fakat bu sefer it sarpa sarımştır. 
C umıye ~ıt• Münakaşanın şiddetli bir zama-
ereyan e ır. d b t N · b .. 

'Bir mUlıarririmizin yapbğa tah· kmn ka Maıboncdiu. urıb. kıçagmı ~e-
l...!ı_.:.ta b to N · • · ere e me n ır aç yerıne 
IUIQI ılre u ncu un ısının- saplallllfbr. Kanlar içinde yere 
de birisi bir miiddet evvel Meh· ıkılaiı Mehmet çok ajar surette 
met İsminde bir itçiye bir miktar ~aralanmış ve hemen hastahane. 
borç para vermiftir. ikisi arasm- ye kalchrılmlfbr. Tedavisine çalı
da ha para ..-lesinden bitkaç plmaktachr. Bastoncu Nuri yaka· 
defa ..._hplar olmUf, fakat lanmııtır. 

Yiy Maddeleri Yüzde Kırk 
Nispetinde Ucuzladı 

( Baştarah 1 inci sayfada ) dir. Senelerdenberi bir tenezzül 
senesindenb.eri ha.~li uçµ~l~w\şt)r. yoktur. 
Bu ucuzluk 929 .,.... ile ~!J·-~ 
Denin ilk üç .ayı aaiilllılda ~ 
Je içecek macldeleiinde yiizde 
•, yakma, ayclmlabiıa ve temiz
lenıe maddelerinde 24, giyecek 
etya ve ev eıyumda ise yüzde 
16 niabetindedir. Halbuki şuraya 
Jazdlğımız bu 6ç laaımdaki 
ehenımiyetli ucuzluğa mukabil u 
ldralarmda hiçbir teneutll YUb 
'-lnıamıtbr. 

Gıda maddelermm % 40, di
ler zaruri ihtiya9 maddelerinin 
de % 24 ve % 16 gibi m&him 
teneZZ6ller ~termesine rağme~ 
• ldraıannda ve cfiier muhtelif 
-.ddelerdeki aabitllif garip pr-
-..aek miimkün cleğiltlit. 

kiralardaki tenezzül yiiksek 
l.ecfeır iciiJi meak-~- Te
~ ınikWı.. .ea ,... bedel. 
a.larlı •eakealenlen baflıyüak 
~deli ~ar .-iktan. klçlkltikçe 
tenezzm nisbeti c1eı ldlçOlmekte 
9e ltir laaclde kadar ,.ıc&kten 
1o11ra l8e •tenen&I darilraldadır. 
lleaeıı: 200 lira ..;;.. iCailı wr 
~-~ 150 lira,a, 150 
....... kira 100-110 lira7a, 
100 liralık a,ir y« 78-80 liraya, 
70 &r.lık hir '/• 50-60 liraya. 
50 .... il: Wr • ..._ Wld 4CMS 
-.,. .............. Fakat lsif Wr 
•aldt 40 lirahk Wr ...... 30 
liraya veya otuz lraJık bir __. 
lcen Jirmi, yirmi bet liraya ve 
Yinai Mt6k Wr yer dua apjı· 
1• dtt.e•iftir. Bedeli icarm • 
•&tekUif olcluju ·-t halli ai
lenin cWül hrduncluiu tabaka 
(20-~ ...... • tal;abda 
teneu11 ,oldur. 

Fıatleriade --"• oı.iyu 
diit: muhtelif -~ ~. 
ı,u ..... ~··Mi ..... ............. ~~ ;.,--.... ~ 

olmazsa u .._..... ~ 
cut olmadığı, klmOr fiatlan dW 
tüili ve nakil vasıtalannm mali.; 

yet fiatlannaa, malzemesinde, 
maddei asliyelerinde bütün dtmya 
piyualanada sukut görüldtığü hal
ele, hullaa vesaiti nakliye şirketle-
riain maarafuu teYlit eden Ull8Ur

lenn hemen her şubesinde tenezzül 
YUkua gelmesine rağmen nakliye 
bcretlerinde fia~ senelerdenberi 
JUÇbir tenzilit yapdmamıştır. 
B8n1am. hepsi muayyen tarifele
rini muhafliza e~orlar. 

c - S.hhi mqraflar.. Buu
lan ela birer birer aaymıya lfi. 
ram 1lrm6yoruz. Herkes biliyor 
ve herkes her zaman g6rüyor 
Jô, ne hüıam, ne ~ ne illç, 
ne doktor il\:retl~ile ~bir 
-itlik yo~ 

E..aa t•eail c:- ..... ~af maddelerinden ~ ~ n_ıe~ 
l>uatbr. Ecnebi kuma~ ...._ 
rGk resmi dOlayıSile ucuza teda
rik ~>~li ma....._ 
da seçen ~ iirfuida ihtiya-
ca kifayet edecek derecede ol
...... , lfyDİ ...... tediye 
ı.a aaılalci bazı d..t.k Ye ._.. 
retlerin. de me~eti dolayqile 
ba madtlıdeki c1z•t bir ~ 
• pç lm~edd•iya ...... " ...... 

TC!IQ. KiYE 

llRAAT 
BANKASı 

1 

Lıhisa~far Umum tıiklüıÜpndem 
Patabahçe fal>~ için puarhfdj ~'22so., ton ifaden lC&aa. 

rl atan alınacaktır. Taliplerin ~..l.l.~düktea IODra ~ 
bP lftirak etmek llere •• % 7,5" te 1 hlmil. 9181939 
çaıp.ba ı&al mt 15 te Galata'da Alam, Sabm Komisyonaq 
mlb'acaatlan. .. 3455" 

t 
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Güzel dişler, güneş gibi, 
çehreyi nurlandırır 

Böyle beyaz dişlere 
'malik olmak isterseniz 

RADYOLiN 
Kullanınız 1 

---···--·-···-··· .. •••• ... -···-... •• o -··········---· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Memleketimizde tütün ekilen mıntakaları gösterir haritanın 

şartnamesi dairesinde taı üzerine hakki ve "1000,, nushasının tab'ı 
pazarlıkla ihale olunacakbr. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere "% 7,5., teminatlarinı 
blmilen 7/8/933 pazartesi günü saat 14 de Galata' da Alım, Satım 
Komisyonuna gelmeleri. 11 3449,, 

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

FOSFATLI 

Şark llalt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aablır. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Banka.. müfettiş namzetliği için 14 Ağustoa 933 pazartesi 
slnü aabahı .saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında 
'bit İ•tihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaff akiyet ibraz 
edenlerden " 6,, müfettiJ namzedi aJmacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya " Yüksek 
11.t.sat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine '' 140 ,, lira maaş 
verilir .. İmtihan programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
lstanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikalan bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey'eti müdürlüğüne nihayet 
1~/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211)• 

KASIK BAGLARI - TIBBİ KORSELER [) h Posta ile kataloğumuzu ve 

~ si;~ş ~·;~mii>i~y~z. 
Beyoğlu: I~tiklil caddesi Posta sokağı No. 1. Tel. 41429 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Numune ve şartnamesi dairesinde Rapit makinelerine mahsus 

., 1500" metre ince çivili kayıf takassız satın alınacaktır. Taliplerin 
pazarlığa ittirak etmek üzere '' % 7 ,5 ,, teminatlarını hamilen 
11&l9J ; Salı fÖnii Mit lS- tıe GtHta' cl6 Ama. lata KomisJObdlla 
müracaatlan. " 3516 •• 

Deniz Yolları f şletmesi 
ACENT ALARI : 

Karnköy - l\i11ır iıbası Tel. 42362 
~frkel'i .Mühurdar zade han 

Telefon : 227 40 

İSKENDERİYE POST ASI 

EGE 
vapuru 25171933 Sah günü 
saat 11 de Galata rıhtımından 

lzmir • Pire .. lskenderi • 
ye'ye kalkar. "3519 ,, 

KARADENİZ POST ASI 

GÜL CEMAL 
vapuru 26/7/933 Çarşamba 
saat 18 de Galata rıhtımından 
kalkar. "3518,, [ 

~-------------' 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru n t . 

24 Temmuz .razar eSl 
günü akşamı Sirkeci' den ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 
razta tafsil:tt için ~lrkecl Yelkenci 
!fanındaki acentalıgıııa mllracuat. 

Tol: 215U5 

NAiM VAPUR İDARESİ~ 
izmir sUr'at postası 

A O N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

sıı.at tam 18 de 
• • 

Doğru IZMIRE H~dee~et 
Tafsilat i~ln Galata, G!lmrük kar· 

ııaında Site Franaaz Han Nol~. 

._ __ •Tel: 41041 • (5766) --

-- 20 senelik tecrübeli 
Eli çabuk sUnnetçl 

KöprUIUzade MEHMET Ri FAT 
Erenköy, Kavaklıbağ 4 No. da 
Bir hafta evvel gün ve saat 

alınmalıdır. • (S7~l 

FENNi SONNETÇi ÖMER 
Acısız olarak sünnet yaparftb. 

Tophane Boğazkesen 41/43 No. 
Telefon: 42340 (:i316) 

__ _. 50 Derecelik.__, 

HARiKA RAKISI 

• 
Dr. A. KUTIEL 
Karaköy'dc Abdullah Ef. lokantası sıra
sında 33 numaraya taşınmıshr. (50 5) 

Kadıköy icra dairesinden: 
Dir borcun temini istifası zımnında 
maheuz olup satılarak paraya çevril
mesi mukarrer bulunan bir reis kısrak 
80/7 fl83 tarihine teı:ıadüf eden pazar 
giinü saat 10 dan 12 ye kadar Üskü· 
dar at pazarında açık arttırma ile sa
tılacağından Yo de iki buçuk resmi 
delliUiye müşterisine ait olmak üzere 
talipl~rin mezkur gün ve saatte ma
hallinde bulunacak memura miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. (5779) 

............................................................ 
Son Posta Matbaası 

Sablblı Ali Eluea 

NetriJat MWürii: Hdil LOftl 

ŞEVROLE 
OTOMOBil ve KAMYONLARI 
İstanbul, Trakya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Adapazar, 
Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale 
mıntakasının ŞEVROLE umumi bayiliği bu kerre Şirketimize 
verildiğinden otomobil ve kamyon almak istiyenlerin 
zirdeki adrese müracaatları rica olunur. 

OTTAŞ 
Otomobil Ticareti T. A. Ş. 

Beyoğlu, fstiklil caddesi No. 239 

relgra/: OTOMATA T•l•/on: 4~ 

(5732) 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsünün Şaraphane, Süthane, 

Zootekni binaları Elektrik tesisatı " 21 ,, gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkur tesisatın münakasa evrakı "10,, lira bedel mukabi
linde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Brosu Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen ehliyeti fenniye ve 
kudreti maliyesine ait vesikaları komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbetinde temi· 
nat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 Ağustos 933 Çarşamba 
günü saat üçte Vekilet inşaat komisyonuna müracaatlan ilin 
olunur. (3202) 

• 
RAL.EIGH 

BiSiKLETLERi 

Beynelmilel bisiklet aleminde IJüyük İnlulip yaraiaD MqHIJa 

RALEiGH 
fabrikasının, safi INOILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve fennin in 

son terakkiyabnm tatbikile yapılmıf yegane biıikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR' AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR. 

Satış deposu: Sirkeci • latan bul • Liman Han No. 35 
~-.... - .... ______ .. ___ ...... _ .... (544~ .... ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Maa mülhakat DUzce ve Hendek idare ambarlarında mütera

kim takriben "870,000,, kilo tütünün İstanbula nakli pazarlıkla 
ihale olunacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere % 7 ,S teminatlarını hamilen 7 /8/933 pazar
tesi günü saat 14 te Galata'da Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları1 " 3450 ,, 

~=:~::f LAke Barrolalar 
ve ÇELiK SOMYALAR 
Sirkeci Ebussuut caddesindeki 

Karyola ve Madeni Etya Fabrikasının 
Kesme ve kemerli Amerikan ve lnwiliz siıtemi yay ve çelik ıomyah 
büyük ve çocuk karyolalan veaair demir sıhhi mobilyelerin aabf yerleri. 

SELANiK 80tf11AA~ESi YERU MALI All PAZARI ve FABRiKA ..,....., ... , 


