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6 Temmm 

Hergün 
Buhran Geçiyor 
Bütçe Açıkları 
Artık Gidiyorlar , ___ .._ ____________ . 

lngiliz gazeteleri müjdeliyorlar: 
.Bııhran Buhran geçiyor. 

Dört seneden-
Geçigor beri bütün dün• 

yayı inim inim inleten iktısadi 
çöküntü yavaş yavaş zail oluyor. 
Bu iddialanm tevsik için de şu 
resmi rakamlan gösteriyorlar. 

İngilterede evvelki aya nispetle 
mayıs ayında 123 bin işsiz tekrar 
iıe başlamışbr. 

Almanyada işsizlerin adedi 
300 bin azalmışbr. 

Fransada işsizlerden 40 bin 
kişi tekrar iş bulmuştur. 

Awsturyada işsizlerden 30 bin 
kişi azalmışbr. 

İtalya' da işsizlerin miktan 56 
bin kişi azaJmışbr. 

İsviçre' de 11 bin kişi tekrar 
İ§e başlamışbr. 

Danimarka'da 20 bin işsiz 

tekrar iş bulmuştur. 
İsveç'te işsizlerin adedi yüzde 

on azalmışbr. 
Amerika'da may1Sta 40 bin 

fazla işçi görülmüştür. 
Kanada'da 15 bin işsiz iş 

bulmuştur. 
Bu resmi rakamlara göre dün:. 

yada mevcut 30 milyon işsizden 
500 bin kişi tekrar işlerine dön
müşlerdir. 

İşler açılıyor, sevinelim! 

* Fakat bir taraftan buhranın 
geçmekte olduğunu müjdeliyen 
gazeteler bütçelerdeki açıkların 

Hütçt1 kabarmakta ol· 
duğu hakkında 

Açıkları şu malumatı \'eri-

yorlar: 
Amerika mali senesi 

1,750,000,000 dolar açıkla bit
miştir. Bu açığı kapatmak için 
hükümet tekrar borç para teda
rikine mecbur olmuştur. Bu su
retle Amerika hükümetinin borcu 
22 milyar doları bulmuştur. 

ingilterede mali senenin ilk 
üç ayı varidatında 48 milyon 
ingiliz liralık açık vardır. 129 
milyon varidata mukabil 177 
milyon masraf vardır. 

F ransanın bütçe açığı ınalfım
dur. Almanyada da vaziyet ayni
dir, 

* Elli senedenberi Türkiyede 
çalışan Amerikan misyoner 
Artık müesses~si Bible 

Hause nıbayet ya
kapanıgor l ar vaş yavaş kapıla-
nnı kapamıya başladı. 

Bu müessese Türkiyenin muh· 
telif yerlerinde mektepler Sa_çmış
b. Geçen sene Göztepedeki mek
tebi kapamıya mecbur ohı~.uştu. 
Bu sene de Gedikpaşa ve Uskü
dardaki mektepleri kapıyorlar. 
Dört senedenberi çıkarmakta 
oldukları bir mecmuanın da neş
riyatına nihayet verdiler. 

Diğer taraftan Y. M. C. A. genç 
hıristiyanlar cemiyeti de Beyoğlu 
şubesini kapamıya karar ver
miştir. 

Kapitülasyonlann vücudumuz
da Yaratbğı bu kirli çibanJar bi
rer birer sökülüp kayboluyor 
dernektir. 

Rusya, Şark Demiryollarını 
Japoftyaya Satıyor 

. Tokyo 5 - Sovyet hükumeti Şark 
Çın şimendif erlerindeki haklarım 
Mançou Kuo hükümetine 210 milyon 
altın rupleye aatmıya hazırdır. 

Müzakerat hakkında burada Sov
yet sefareti tarafından bir muhtıra 
ae,redihniıtlr. 

SON POST>-

Resimli Makale a Görünmigen Düşman a 

Gergedanı bilirsiniz, burnunun 
• 

üzerinde boynuzu olan ve zırhlı bir 
deri içinde hiç bir şeyden korkmıyan 
bir hayvan. Bu hayvanın biric::ik düt
manı ıinektir. Bir ıinek gergedanın 
katmerH derileri araaına girer ve 
onu çıldırbr. Hayvanın sineğe karıı 
bir müdafaa vasıtası 'yoktur. 

Asırlık koca çınarlar vardır. Ta• 
biabn büyilklüğünü temsil eden bir 
nümune gibi gBğe yiikselir ve onu 
hiç bir şeyin deviremiyeceti zanno· 
lunur, fakat kGçilk bir kurt bu ko· 
ca ağacın hakkından gelir. 

fnıan dev gibi kuvvetli olabilir. 
Fakat devrilmez zannedilen kuvvet
leri için için yiyen küçük kurtlar 
vardır. V ~ İn.anlar bunlara kartı mil· 
daf aatızdırlar. 

Asıl dü4man, görünmiyen düı· 

mandar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Kastamonuda Dolu Tahribatı 
Samsunda, 

Maarifte 
Yeni Değişiklikler 

Yapıldı 
Ankara 6 ( Hususi ) - Maarif 

Müsteşarı Salih Zeki Bey Baş
müfettişliğe getirilmiş, Talim Ter
biye Reisi Avni Bey Müsteşar 

olmuş, Kazım Nami ve Selim 
Sırn Beyler Talim ve Terbiye 

Heyeti azalıklanna tayin olun
muşlardır. 

ilk tedrisat müdürü Ragıp 
Nurettin Bey başmüfettişliğe, eski 

yüksek tedrisat müdürü Rüştü 

Bey meslek tedrisatı umum mü· 
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Yeni Mukavele 
Moskova S - 3 Temmuzda imza

lanan mukavelenin aynı yeni bir mu• 
kavelename küçük itilaf devletleri 
tarafmdan bugün imzalanmıştır. 

Himayei Hayvanat Cemiyeti, ~e~en •eneki çahş-

gösteren bir rapor nefretmıştır. 
masını d d ·ı· k' Şayanı dikkat bulduğumuz rapor a em ıyor ı: 

.. Cemiyet, geçen sene atlara ve büyük .hayvan~ara 
a ılacak ameliyatlar için en son model hır amelıyat 

y p t · etmistir. Hayvanlara karşı yapılan fena 
masası emın • 

ı leri ihbar edenler çoğalmaktadır. Deve gü-
muame e b d' d'l · t' 

l · " aatımız üzerine ele ıyece mene ı mış ır. 
reş erı murac 

G 
k <il 18 köpek ve 12 giıvrcinle Rusyadan 

eçen ı,., ·1 b' l'kt · 
l b. ı· anyol ailesi hayvanları e ır ı e cemıyete 

ıe en ır sp 

Sükunet Var 
Yunanistanda Sinirler 

Yatışmıya Başladı 
Atina, 6 (Hususi) - Selanik 

intihabatı dolayısile husule gelen 
gergin ve heyecanlı vaziyet sü
kun bulmak üzeredir. Diktatörlük 
ilanı ihtimal dahilinden uzaklaş
mıştır. 

Çünkü Selanik intihabının 
aldığı netice muhaliflere fazla 
bir kuvvet veremediği gibi hükü-
meti de zayıf düşürmüş değildir. 
Bilakis hükumet diğer intihap 
dairelerinde kazandığı muvaffaki
yetlerle biraz daha kuvvetlenmiş-
tir. M. Venizelos tedavi için Ban
yo! kaplıcalarına gitmiştir. 

Kızlarımızın Sergisi 
Çapadaki Selçuk kız san' at 

mektebinin senelik sergisi dün 
açılmıştır. Teşhir edilen eşyalar 
içinde çok muvaffak olmuş eser-
ler vardır. 

misafir edilmişlerdir. . 
19 ıenedenberi Heybeli ve Büyükadadakı eşek ı;a-

hiplerine verilen mükafatlar bu sene de verilmiş ve 
hayvanlar her iki adada mükemmel bir vaziyette 
bulunmuştur. ı ·· ı 932 

Raporun sonundaki mukayeseli cetve.e gore 
senesinde 1274 hayvana mecani su~et te ~akıl~!Ş• ~3-37 
köpek, 3<:,83 kedi yavrusu insani" bır şekılde oldurul
müş 5 inek 13 beygir öldürülmuş, 15 hayvana ame-
liya; yapi1m,ış, 945 araba hayv.~nının yükü, ha.fif!etilmiş, 
400 ökse, 13ağ 195 kafes musadere edılmıştır. 

}STER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa S 

,-----.-..-----------, 
Sözün Kısası 

Hayvanların Bahtı 
insanlardan 
Daha Açık! 

•-----·------------- N. S ........ 
Bandırmada bir zat bir gişe· 

den tayyare bileti alıyormuş. O 
esnada yananda bulunan eşeği 
önündeki biletlerden birini dilinin 
kirli salyalarile bulayıp kirletmiş. 
Eşek sahibi bu vaziyet karşısında 
bu bileti de sabn almak mecbu
riyetinde kalmış. 

İşin garip tarafı, son keşide
de bu bilete elli lira isabet etmiş. 
Bu paranın bir kısmile eşeğe mll
kellef bir ziyafet çekilmiş. insan
lar tarafından lanetlere uğrayan 
" talih ., bu beddualann uyan
dırdığı hiddetin infialile anlaşılan 
hayvanlara yüz göstermeğe baş
ladı. 

Bunu duyanlar, tayyare gişe
lerinin önünde, ellerinde talihle
rinden medet umduklan eşekle
rile, kabrlarile, kedileri ve kazla• 
rile inekleri ve mandalarile arzi 
endam edecekler demektir. 

Tayyare piyanko gişeleri; ken• 
dilerinin satbklan biletlere en 
çok isabet vaki olduğuna delil 
olmak üzere camekinlanna ken• 
dilerinden aldıldan biletlerle bol 
dünyalık yüzü görmüş olanların 
güler yüzlü resimlerini koyarlar. 

Yakın zamanda o çerçiveler 
içinde, insanlann yanında talihli 
inek ve bahtı bol öküz başlan· 
nın da arzıcemal ettiklerine şahit 
olacağız demektir. 

Kulaklarımız: 

- Hindisine dua etsin, onun 
yüzünden apartıman sahibi oldu! 

- Bugüne bugün yüz elli bin 
liralık katır!... 

- Herif atına saman yüzii 
göstermezdi, şimdi sayesinde bin
lerce lira vuralıdanberi, hayvanı 

çifte çifte seyislerle, çifte çifte 
mevsimlik asri ahırlarda yaşab
yor ... Fakat yine iyi... ya sütü 
bozuğun biri çıksaydı da sayesin
de zengin olduğu hayvanı açlık
tan öldürseydi! 

Kabilinden sözleri yadırga
mıyacak demektir. 

Tuhaf insanlanz vesselam. Bu, 
sanki başına devlet kuşu konan 
ilk eşekmiş gibi bukadar bahsini 
etmeğe üşenmiyoruz. 

Zonguldakta 
Yeni Binalar 

Zonguldak, 5 - Zonguldakta 
39,000 lira sarfiyle bir orta· 
mektep binasınan inşasına baş
lanmıştır. Ayrıca yeni bir .. pos
tahane binası yapılmalc uzere 
20 000 Ereğli sahil sıhhiye bi
na~ı için 25,000 lira tahsisat 

verilmiştir. 
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[siyaset A.ıemi 
Londra, Büyük 
Bir intrika 
Sahnesi Oldu 

Birkaç gündenberi Londradan ge
len haberler, dünya iktısat konferan
•ının fili bir akamete doğru gittiğini 
gösteriyor. Bu neticeyi, daha şimdi
den, birçok gazeteler ilan ettiği gibi 
koof er ansta bulunan ba:ı.ı devlet mu
rahhasları da yapılan gayretlerin lü
zumsuz olduğunu açıkça ıöylemektea 
çekinmiyorlar. Bilhassa konferans 
masasına elini vurup ta: 

- Efendiler, burada ne işimiz varl 
Konferans hiçbir it görmüyor v• biz:, 
boşubotuna bekliyoruz.! Diyen İsviç
re murahba.ının altmıı alb devlet 
d elegeaine hitap eden sözleri ne ka
dar hazindir. Manzaraya bir göz gez· 
dirildiği vakit görülür ki altmıı 
altı devlet, aralarında mütterek bir 
anlatma yapmak için buraya murah
has göndermemifler bilakis taraf ta
raf anlatmalar yapıp birbirinin aley
hin~ kumpas kurmak için delegeler 
yollamlflar. Herke.in gayreti, sadece 
zevahiri kurtarmıya münhasır. 

Tehlikenin clehtetini bundan daha 
iyi hangi hadise wösterebilir? 

Siire~ya 

ltalyan Hava Filosunun 
Seyahati 

Londonderi S - İngiliz hava na
zın buraya gelerek. Atlas Okyanu
ıunu atacak olan italyan hava filosu 
kumandanı ve İtalya hava nazırı Je
neral Balbo'yu ziyaret etmi' ve İngi
~iz kıralının tebriklerini bildirm ittir. 
lngiliz gazeteleri, ftalyan filosunun bu 
seyahatini, büy(ik bir tetebbüs ola
rak kartılamaktadarlar. 

Filo bugün fzlanda istikametinde 
havalanmıttır. 

Alman-Avuaturya ihtllAfı 
Ve Lltvlnof 

Londra 5 - Rua hariciye komise
ri M. Litvinof, Viyana ya gitmek üze
re bugün Parise hareket edecektir. 
M. Litvinof, Viyanada tedavi edilmek
le beraber, orada mühiin siyasi te
maslarda huhuaacaktar. Alman Bq
vekili M. Hitlerle, Avusturya Baıve
kiti M. Dolflis aruındald açıklık do
layisile bu temaslara çok ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bir Hacerl Se111avl faciası 
Bosanon S - Bir haceri semavi

nin düımesi yüzünden çıkan bir yan
rın bir binayı temamite tahrip etmit
tir. Üç kiti ölmiit üç kiti de atar 
surette yaralanmafbı'. Yaralananlar 
aruanda kucatına ldiçiik kızını ala
rak kendisini ikinc,i kattan sokağa 

atan bir baba vardır. 

TIL&BArLAB. 

Y egine Çarei Hal 
----· ----- - - ... 

Heyeti Murahhasaların Çoğu Konfe-
ransın Tehirini istiyorlar 

Londra, S - İktısat konferansı di
vam, Amerikan heyetinin talebi üze
rine mesaisini pertembeye tehir etmit
tir. M. Ruzveltin bu sabah gönderdltf 
telgraf Amerikanın murahhas heye
tinde az: çok bir zihin kantıkhğı ve 
ıatalama uyandırmıfbr. 

Çünkü M. Ruz:velt bu yeni telgrafta 
altın esasına dönülmesine sonuna ka
dar muan:r: olmadığını bildirmif, yal
nız altın ölçüsüne avdet usulü half.. 
kında baı.ı meseleler ortaya çıkar-

mlfbr. 
Amerikan murabba. heyeti azası, 

bu İf hakkmda hangi fikre batlana• 
caj'uu iyice tayin edememektedir. 

66 Noktal N•zar 
lngiliz Ticaret Nazm M. Ruaai.man 

demiftir ki : 66 devlet aruancla ••&•· 
ri 66 noktai nazarla bir anlatma elde 
etmek elbette güçtür. fakat tqriki· 
mesai ederek birçok meselelerin halli 
yolunda neticeler eJde etmek kabildir. 

Frnnaızler Tehir letlyor 
Paris 5 - Siyasi mehafil, konfe

ransı suya düşmekten kurtarmak için 
,yegane çarenin tehir olduğu kana
atindedir. Gazeteler, Amerikanın hat
tıhareketini acı bir lisanla yazmakta-

dırlar. Eko dö Pari diyor ki: Şimdiki 
halde kapıları !<apamak lazımdır. 
Amerika, yapmakta olduğu enflasyon 
tecrObesini ne zaman ikmal edene 
o zaman müzakerelere tekrar bqla
nabilir. 

Tehir Tarafdar ve Aleyh .. rlerı 

Reisicümhur M. Ruzvelt, on beı 
denizde istiraat ettikten aonra Va
fİbgtona dönmGıtür. M. Ruz:velt, Lon
draclaki Amerikan murahhulanna 
gönderditf talimatnamede, konferan
sın tehir edif memesine çalıtmalannı 
bildirmiştir. 

Kanada heyeti murabhasası, Ame
rika heyeti murahhasasile beraber ha
rekete karar vermiştir, bu hal fngi.1-
terenin vaziyetine bir dereceye kadar 
tesir edecektir. Bununla beraber bir
çok'heyeti murahhaialar vaziyet almıt 
görünmektedirler.Heyeti murahhasala
rın çoğu, tehir kararının timdilik ye
gane hal ~aresi olduğu kanaatinde
dirler. 

_ llh•k• Mini Olan Şey 1 
Bu karikatür, v t-rsay muahedesinin .Alman~ a' nın Avusturya ile hirle~me-

~e ~~g:I te~ kil edişini canlandırmaktadır. _ _ -'---=--

Mütecavizin Tarifi 
------ ----- -

M. Litvinof Mukavelena-
meyi lza_h Ediyor 

mit ve bu projede yaJnaı tec~vüz de· 
mek olan erali saymakla iktifa etmi
yerek beynelmilel münasebatta malüm 
olan tecavüz bahanelerinin de ne 
oldutunu ·gö.termiıtir. 

Moskova S - Rua Hariciye Komi· 
Ari M. Utvinof beyanatta bulunarak 
beynelmilel teıkilitlann senelerce 
•Gren mlinakqalardan sonra " mGte
cavi&in tarifi" hakkında kat'I bir ne• 
tice alamadıklannı sCiylemif ve de
mlftlr ki: 

- MGtecavizin az çok dotru bir 
tarifi olmadıkça ademi tecariz taah· 
büdü mühim surette kıymetinl kay· 
becler. Çünldi bu taahhüt iblü edile
cek olursa hangi tarahn taabbGtlerini 
iblll ettipl tayin pçtilr. 

Bu boılutu doldurmak için Sovyet 
heyeti silihlan bırakma konferansına 
tecaviizGo tarifine dair bir proje ver-

M .Utvinof, bu projeain Cenewede 
muhtelif miitlrilllerle kartılatm•• 
üzerine, Rusyaıu.n en yakan lr.omtu
larile temasa baıladıjına izah ederek 
demiştir ld: 

Türkiye teklifimizi pek hararetli 
bir surette karp.ladı ve yardımlarda 
bulundu. Nihayet bir makavelename 
aktettik. Bu mukavelename Sovyet 
Rusya ile hududu bulunan yedi devlet 
tarafından imzalanmııtır. Bu mukave-

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

Dünkülerin Romanı 
Edebi Roman 

Burhan Cehit 1 

Başlangıç 
.· Bu roman 1908 de başlıyan 
ılk Tnrk inkılibmda yer alan ko-
nıite neslinin macerasıdır. Bu ne
sil dünle bugün . arasında bir 
~öprü vazifesi görmüş, bugünden 
zıyade düne meylederek topal, 
aakat bir devrin kabramam ol
mufbır. Siyasi tarih bu devirlerin 
ana batlanm kaydedecektir. Fa· 
kat Tiirk romanaaa yaşadığı bu 
devirlerin gizli k6.felerine doğru 
baktağı zaman hem mesleğine 
henı de tarihe yarayacak çok man
zaralar görebilir, Ben size bu 
:Ümmalı fakat kararsız ve isti-

ametsiz devrin bir sayfasım an· 
!atacağım. 

30 Haıiran ~33 1-:mir~ılo 
B'-rhan Cahlt 

Birinci kısım 

O gün matbaaya biraz geç 
gelen Ahmet Reşit daha merdi
venleri çakarken tahrir müdürü
nün sesini ifitti: 

- Yahu Babıl li altüst olu
yor;. bizim beyler meydanda yola 

Şimdi Sultanahmede çıksam, mu
hakkak bahçeli kahvede hepsini 

' yakalarım. 
Ahmet Reşit gazete sahibiyle 

ayakta konuşan tahrir müdnriioti 
teskin etmek için işi alaya d6ktli: 

- Fakat asıl havadis kum
kuması da oraları babacağam. 
Halk zaten yetmişlik ihtiyanndau 
saçı bitmedik yetimine kadar 
diplomat oldu; Siyasi ders almak 
istiyen mahalle kahvelerine gitsin. 

Gazete müdürü lakırdıya ka
nşb: 

- Peki Hallaçyanın istifasın
dan ne haber bakalım? 

Ahmet Reşit bu haberi yolda 
işitmişti. Mabçup olmamak için 
ortalama bir cevap verdi : 

- İstifa etti. Hatta şimdi 
Talat Paşayı gördüm. Nafiaya 
gıdiyordu. 

Tahrir müdürü 1 biten sigara-
sanı tazeledi : 
. - O halde mesele doğru. 
Şimdi derhal Nafi~ya ·ıit. Hal-

laçyan orada ise onunla bir müli 
kat yap. 

Ahmet Reşit çıkarken gazete 
müdürü ilive etti : 

- Hem bak, kabine deji
teeek mi, iş istifa ile kalacak mı. 
D6nilfte Babıiliye de uğrayıver. 

Ahmet Reşit . Nafıamn çifte 
merdivenlerinden çıkarken mu· 
babir arkadaşlarından Cemil 
Hakkı İle kartılaftL 

- Ne var? 
- Hallaçyan gitti. 
- Bir şey söyledi mı"? 
- Söylemiyor. Yananda Talit 

Pqa var. 
- G&rüştün mü ? 
- Kızdı. Kaptyı suratıma 

kapadı. Nafile gitme bir şey 
sızdıramazS1n. 

Ahmet Reşit bu ümitsizliğe 
ı ağmen yukan çıktı. 

Karbm gönderdi. 
Cevap çıkacağından, içeri 

alınacağından ümidi yoldu.' 
Fakat gazetecilik vazifesini 

yapmış olmak ıçın bekleme 
odasında piyasa etmiye başladı. 

Belki on dakika geçti. 
Kapı birdenbire açddı, Talat 

Paşa göründü: . 
- Gel bakalım delikanh. 

. içeride büyük alamerikea ya-

zıhanenin yanında ayakta Hallaç
yan Efendi sivri didon şaka· 
lı, kalıp gibi kıyafeti ile ayakta 
duruyordu, 

Paşa Ahmet Reşidi kolundan 
tutup pencerenin önüne götürdü. 
Cebinden kartım çıkardı. · Kurşun 
kalemle arkasına gazete sahibine 
hitaben şu iki sabrı yazdı: 

" Azizim, herif atladı işte, pek 
karıştırma. Yalnız biraz kol· 
tuklal" 

Ve bunu Ahmet Refide uzattı: 
- Selim söyle! 
Genç muharrir bu liübaliliğe 

hayret etmişti. Vakıi T alit Pqa 
babacan bir adamdı. Hususi ha· 
linde ,herkesle olduğu zibi konu
şurdu. Fakat böyle siyasi bir 
meselede bir devlet adamından 
beklenen te~kini de gösterıni· 
yordu. 

Ahmet Reşit yeni girdii~ ga
zetecilik aleminde vaktin. bırçok 
mühim ve maruf phsiyetlerile 
tamşmıştı.1 Fakat devlet işlerini 
çeviren adamlann esrar ve siya
set kumkuması olduklart, onlann 
konuşmasında, oturup kalkmasın
da bile başkalık olduğu hakkında 
kendinde garip bir kanaat vardı. 

ilk zamanlar gazetelerde im
zalan tamnmış meşhur muharrir· 
ler için de öyle düşünüyordu. 
Halk arasında büytik bir şöhret 
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Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

" Mektepli bir gencim. Bir kıa 
seviyorum. Fakat büyük bir ha· 
karete uğradım. Sevdiğim kız 
kendisine yazdığım mektubu oku
madan yırtıp atb. Şimdi ikinci 
bir mektup hazırladım. Fakat ver
meğe cesaret edemiyorum. Yine 
ayni mukabeleye utrarsam bence 
fena olabilir. Ne yapayım ? " 

Eskiıehlr H. T. 

Kabahat sende othnn· Hiç bir 
kız sokakta mektup kabul etmez. 
Zaten mıeYcut olan dedikodulan 
artbnnak doğru mudur? kızın ha· 
reketi zekicedir. Bir mllddet daha 
sabret ve bu defa hislerini ken
disine bir a,.,ka vuata ile yaza· 
rak bildir. Çocukluk etme! 

Jf. 

" 16 yqanda iken evlendim. 
Kocam bir ba,kasmı sevince ay
rıldım. Oç senedir. dul yaşıyor
dum. Şimdi 26 Y&fllldayım. Son 
zamanda 40 yaştnda bir erkekle 
tamşbm. Fakat onun da evli oldu
ğunu öğrendim. Ne yapayım şa• j 
şardım. Bana bir akd veriniz,, 

İzmir : Ş 

Erkek sekiz senedir karıaın
dan ayn yaşadığına göre ona 
kanıım bırakmayı ve sizinle ni
kahlanmayı teklif ediniz. Sizi se
viyorsa ve namuslu bir adamsa 
bu teklifi reddetmez. 

lf. 
Br.odırmada R. Y Beye: 
Onu g&rmemeye, onu habrla· 

tan şeylerden uzak kalnnya çalı· 
şınız. Kurtulununuz. 

HANIM TEYZE 

lename So.-,et Ru.yanaa k.........,. 
olan muslihane mlllueltetlerhü ku .... 
ntlea..._. maba4111e kaW et.it 
oldutu tedbirler ıı:inclrhıin yelli bir 
halkasıdar. RuayaDaD «llpr devl~tler

le de bu kabil tnukavelenameler ha• 
zasana amaae oldatuu aöylemlye 
hacet yoktur. 

Ceman 265 mil1ondan fazla bir 
nüfusa aahip milletler zGmreaini ali
kad ar eden bu itilifname konferan•• 
muvaff akiyetini kolaylatbrmaktan hali 
kalmıyacakhr. 

taşıyan muharrirlerin, üstadlana 
hayatına imreniyor, onlann y~ 
larında bulunmak zevkine kana
mıyordu. 

Aralannda yaş farka olmauna 
rağmen şimdi onlara ç9k wnlDlfb. 
Meşhur muharrirler umdutu gibi 
mağrur, kibirli adamlar dejillerdi. 
Onunla arkadaş ıibi konup
yorlardı. 

Ahmet Rqidin ilk yırtıllfl 
öyle bqlemıfb. Fakat deYlet 
adamlannm da böyle muktedir, 
llibali olclukWım ilk defa g6rti
yordu. Otomobili caddelerde 
bava11 delerek, etrafa rib:glr 
yayarak tePn Tallt pa1ıan• 
ba kadar umimt, bu kadar ba-
bacan oldujuau zannetmiyordu. 

8iiyik sevincin zevki kal· 
binden taprak matbaaya kotlu. 

Kartı patrona verdi. 
öteki muharrirler de toplan

mışlardı. 
Patron: 
- Anlaşddı, dedi. Kabine 

meselesi yok. Başmakaleyi ona 
göre yazalım. Siz havadisi şişirin. 
Yarın da meclise iki kişi gönderin. 
Zabıtlar eksik tutulmasın! 

Tahrir heyeti çalışmaya başladı. 
Avrupa gazetelerini tetkik 

eden Mehmet Emin başını kal
dırdı: 

( ArÜ9I Yllf j . 



Her Tarafta Cehennemi Boğuşma Var 
Anadan babadan kalma ko

aaklanmız, senelerce klzgm gü
neş altmda kawulmut ahşap ~ 
lerimiz bü~de olcl.kça blyik 
hadiselere uhne olay• L. 

.. Ne hAdiseleri ? " diye ...
mayuu.. Evet, baılnJerde. bil
haMa pederi bqlayan umnml 
bir harp, ~.... katil, cinayet, 
taanu. biribirini takip ediyor •• 

Limba " elektrik lflldan altın-

ilerliyor. MukabB laBcam g6-
rünce tahta kurusu ordu
Mmda hafil bir ric'aL. Hep
si de besli besli, tifman tip,ıan, 
kanh canh şeyler- En ufağından 
tutun, en bOyüğllne kadar hepsi, 
size d0fa1anchr. Sizi, saat oa ba
çuktanberi 6yle ditlemif. öyle 
emmitfer ki, aiızlan hili kanlı... 
DU. da doymak bilmiyorlar. O 
ıGzel pa i Jka yatak lrtlbıh, sizin 

yolaJan d6rt d6nüyor, yatak uç
lanna diz çökerek habire tahta 
komsu katliamı yapıyorlards •• 

Bu, evin bir nevi illiba slyue
tidir •• Osmanh HOnJWlan gı9bi, 
baba vadediyor! 

- Kim daha çok talatakurum 
toplarsa, ona yana .... ,.,... 
cağım, bunu vereeejia 1 diJe 
gölerek mmldamyor. 

Herkesin elinde bir bdeb 

L 

uyku arasında çırpımp, 1 au.. Her 1organ kaldlnşmcla. 
debelenmenizden yer yer korku ile ·kaçlfllll tomb..ı ft 

katlaDIDlf; birkaç tahta- kanh ~~ tahtalmrulan .. g&thıtı-
ı ____ u bu .. d f d . yor ve iki uabi parmagm ara-
11.un.. ugur a e ayı d . . a...L. orl .L 
can etmitlc;rJ.. am a suyun ıçme auay arw. 

Ne -•-..oı....:.:.._-., • Nihayet son tahtakuruu 
yapaciUUWllZı ·· Bu bll' neferi de elde edilnce t.ba 

yığın, bir kihne katil ordusunu du 
asıl iaah ecl ksiniz? ıor : 

n ~al~ ~~- k li - Söyleyin bakalım? Herkes 
• r-f'™'" •wqna zım- akal dı.. d dini .x.1 • 1 

cla, cltlnyama en feci botUtmaıan ı dır. dan masa 6itilne ı.a- Y a gınm • e ..vı~eam • 
ohlfor. vıe ea :pis kolmllan etnfa 1aWi btt baidak IUI• bu tal\ta• -...;;; M ~ .. ~., ..;! ·~"!: 
saçılıyor kurusu buWrl8inıi hk \ek sanan- 68, &en 121, 6en ~ .bdl &"S, 

• dırım) a başlarsınız. Yastı~ kal- ben 92, ben 87. 
Sabahlara kadar uykusuz ka• clarum& bir ıaP. lrtliyi (eksem Baba bajırarak sesleri kesti: 

laalU, ~ Jairaptalı, kı~- bir 11qb YlilaJ.. - 121 e banko 1 .. 
....,._. bile. lakamlU cle9Uı BtJWci.-bn koca, dumadd Eger sizia ı.a. ..... o1aa -
_.,.,, ........ ..,._,or, etrafı talatabrusu topbya toPllY• luw metli tahta kanma a.peratorı.-

..,._. .... b&alJa- LAi& Çm1i: = ~~~ecı:;;.Nzf.. ~; .:,.~ .... ~ 
IWI mi ppyonmıuz, .... mı _ 2 _ m1im emenlerle, dlclmia lzerb:le 

•ba adam •demek ilti7or?" diJe Bir •de. •'1• bil' adam IMira tepeaJer, liZi _...,...._ ... 
ap-n açayor. laayret edl)Vlm- ...... Gece aat Wr baıulda dar deJi ederler!. 
ma?eı. O lııalde Mü clialeyiaiz: yatağmdan b....,, odama ortaoo - 4 -

T'1ata -- ba ..ahk. bu ..U bir apta:iJil. yakara doJ.- Na.ettin Heca. Wr pire iP• 
celatame-1 --'darda hemen be- fal'U aanldamyoı:du: bir JOl'IG y•ls••· a. za•wla 
pi-itin •gaeM ilahfwj,, oldu. - Bu aedif benim balabm bir tahta kurum için, koca Wr 
tuanur edin, kas koca l.tanbu- y~bbil7 ~ •ıım?zhia. çe- yorgam yatajile berabea: atete 
._ la L-- klıelin.1- ._ kiftirmaa yetmiyormUf F,bi l>ir de, Yermek deinııla .ala•· _,.1mca1r 
... emen ~ ~ tahta kmusu belAsma atratmak 
gece h1181mab bir tahta kurusa reva mıdır? .. Beni daha bu Ut•m E takta- 8..;.._. .... 
mlcadelesl ftl'. Siz kendi emüz.. siairleedircli.. ~ saatten heri g&- ıer. . . 
de naad azaptan çupuuyonamz, zDme bir katracds 111ku girme- etmek iltenemz, ya onun ~-
,.celerl odd buranı buram ter naifti... tam dalacAtlm esnada bu cam lmDMJD yahut ta pceleyin 
.a•LA- kat-. katm tahta k guabm aedea? .• Şeaa ne ya yatmadan evvel IWyolaluia 
~...... er b.:. latan~ hey All•bim, ne ~m vardı?. birini yabnn.. Çtbıldl iDlaD ko-
rusa a..--,,onanız, bıtiyat adaJD b6ti .a lenir- kusu alan ba mahltı1du der-
tlmmeti..1~e bp~1_.lizin ~~~· kea kadaa aıçnyar•'· e uy!Dllllf, bal ortaya çıkarlar. O .. ..., 
0...~ ter ~auayor.. uunua- elini f8PI clhe ellsaİDe yapqtu'- bum parmajı, ezin Ula, atm 
du tahta lsundarile boiufuyor •·· DUfti: Sulu · 'ir mayi ince cifdbı- bir kenara.. Ôldllriill &ldlr&n, 
Ben, kut olup, size hGttln bu den akmaya ı.J•JlllC• hanım. ahn hitlbmmm .•. 
babadan blma koaak.ltno, kız- dayanamadı.. yerind• fırladı -açb - 6 -
guı g&net aJbada bmılmuş aizuu. yumdu ıhlnlt: Madealrl ta1ıtabniiRil We.m. 
ahfap ftleria y.- odalarım - 5-in o Mlak klaele1e deylL- Size b~ ak daJaa sa,. 
,adim. Ve 'lize t1;1e ufac:akt cl&dlt Ylcladta ........ bu ı.- Wtelhr. 

, ....... ~ lmaıediler ~ ~""t'ecl·~eımtit: liadea~:ı:~ka.:=: 
1WdılP dinleymlz. senden? •• Git, sizi• g6rmeain deleliDe ~· Çlalr;J. ~ 

- 1 - tabu herifi.. ... hljllk bir • ,...... olaJ.ı. 
llıtlyar act.a, bldraç kere ..._ .. 

Yatal"*4a m'lpl llllflİ uyu- ı=ne men ~. Ji Eter 1alıbık -- " bnm-
JGleaDUL Y••l!Plda kanmz ela var. lflelliküD _.,. liiml- zm bitin dardırlarma ~ .et 
Odamı .ak.. Pencereleri •ca- dandı: ~ adnenh, lntiblli -.ı. 
.......... Çlakü IOjuk ahr, ya· - Benim tatmbpiı Deyle mu için tidatakw.- liol .. 
-.. ~. b•mn .• Ya letliD tadın,. Bat bir bir eve tapmwn. 

defa """°"· ... damapacla .... nefret mi • ., .... 
Gecenin bilmem ı..,i ~ blcb da, ~ teJcle lmet hafa.; naz? ()zerine ~ tab• .. • s• 

da mltbit bir acı ile fırlayonu· 1110 ol<bnnl L--•~- ... __ ...._ 
~ Kama korkuda ılderini Kan koca abelua kadar Wrl UU1UU11 " .....,..,_.._ 

,..... tilai açayor .. Nedir, ae yatakta, dijal odajl t=;•tllP' - 7 -
oldu clemiye v.aldt kalmadan rak kavga eltiler ve Maiııa ele Biliyonua, IMa ,_,. --bu 
elektrik .,...,_ " Jerpm kal- iaacb olmada; hepiPiıde bir k•••• armsa 
dlnt_Oıdim: ........... ......,._ .... 

~. w. Ka,..,... .. ·~ .. ~ ........... bol 
~ 1U ~ ...... iti atw ••• 

Seyrüsefer makine miibendisi 
Meh•et Liitfi Bey lıeaap itleri 
ile lljraŞll'ken amali erbaayı çok 
bMit ve kolay bir teldlcle kon
trola mahsus bir usul kewfetmif 
ve bu usule de ('I un ifnuı . . . . ...:_ •••n• vermışııu. 

Filhakika bu yeni ..ı ile bir 
ameliyenin mizam ya~ea bir 
ha.eyi tefldl eden .......... me
sela (3651) iç bin alta J6z eli 
bir diye okummy.U. falmt 
3+6+5+1 m&iavl 15 denilecek 
•e ha (15) rak•••• içinclen 
(9) u ablacak, prlye lralaA (6) 

--- ... olacaktlr. 
lllr Celal ......... 

ParzedelhD ki Is. ief. Jdat 
clalia fala bir ralram ..... 
ftl', hu nbm si'aile k 1 cemıtıl
Diz. Çakardıjmız yekin doiru mu, 
bama lmDitol ic.bl hepimizin Y.. 
cliji klisik )lir ual .cLr. Hal
buki huhman yeni mal bu ldllill 
....W. farklı ve dalaa çahuldm. 
ll•elA ilk cllaıhrb rabmlarm 
Jalraıda anlatbı-a ıllldlde 
cemecliniz, hulacajmı& ralrana 
iÇin4eld dokum •• ezafuu atma, 
geriye kalan rakamı ,.._.. 

Elinizdeki silsilellia ...,, hane
--•• ,. ..-~ edinb, 

,·•'9'1•:,ıabmlan toplaymız, çı-

kd nbm evvelce bulunan 1eklD 
rakamının (9) lar ifna edildikten 
IOlll'a "'8Jacak miktsma mtisavi 

d __ .._ .... ...., 

Bir Terla Alll•.,•I Tllbta,__,.. 
•••• ipe iki raklcaa 

72 

~ 
•ko •• ı ıi• ...._._ 

ce9"'9h (2+7) 9 ... ' 
......... için - cluaktir ...... el.._. cem eelll• (5+6) 11 
eder, ~ u çıım.c. .. .,,. 2 wa:ı 
bwlaa IOllta Mida 1lılla -'ia V 
De hu iki nkbw cem eclnh. 
~ eder, dobz ı. .... .... 
•• • ......... ralw*a da 
.mnta, binaenaleJb 1a.,m-11 
dolra 'deiaektir. 
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[ Orhanın Başına Gelenler jl Hikiye bu Haftaki Bilmecemiz 
~~~~~~~~~~~- G~~~Ku~Bu Parçalardan B~ Ger-

B.ı çamaşırları asmak lazım. 
Anı.em bu i~i bana bıraktı. Amma 
şimdi de zıımaru mı? Doğanla 
oyun oynıyacağız. Dönüşte asa
rım. 

Orhan oyundan döndü. Fakat 
çnmaşır sepeti gittikçe yükselmiş
ti. Annem sepeti amma da dol
durmuş... Ne yapalım, başa ge1en 
çekilir. 

Orhan çamaşırların üstündeki örtüyü açınca ne görsün... Ko
camnn bir leylek... Annesi Oarhanın asmadığını görünce çamaşır
ları asmış, yerine babasının getirdiği leyleği koymuştu... Orhan 
hayretle bakarken, bahası da yetişti r " Zahmet etme oğlum, leylek 
çamaşırlan asb. 

Oyun Ve Oyuncak 
Ath Araba 

Bu oyuncağı yapmak için bir 
karh ~zit kutusuna, dört yuvarlak 
nıak:ıra tahtasına, bir parça si
cime ihtiyacınız var. Bir kutunun 
İç kısmını alınız.. Bunun bir ke
narını çıkarınız. Bunu müşterile

rin oturacağı yere kutunun forta
ıına koyunuz. Yuvarlak tahtalan 
veya mukavvayı ortasından kutu
ya Çİ\ ıleyini:ı. Bundan sonra bir 
at re mi kesip bir mukavvanın 
üzerine yapışbrınız. Kenarlarını 
kesiniz. Ab da dü:ı bir mukeı VVC\• 

Ya yapışbnnız. Resimde gördi:\ğü
•üz ı,ribi. Mukavvanıa kenarına da 
iki yuvarlak tahta çivileyiniz. 
Atı s' cinıle arabaya açtığınız iki 
deliğe bağlayınız. Şimdi elinizde 
mükemmel bir araba var. Bunun 
içerisine alacağmı:ı yolcuları da 
mant.ırdan yapabilirsiniz. Manta
nn y· karısını inceletir ve ortası· 
ıu oyarsmız. Bir kitaptan kesti
ğiniz bir baş resmini bir mukav
vaya yapıştırır bunu da çenesin· 
den bır iğne ile mantara yapış
tınrsı 1ız. Kol yerine de mantarın 
iki kenarına kenarları inceltilmiş 
kibrit çopü veya kürdan geçirir
ıiniz. Az bir zahmetle mükem
mel b,r oyuncağa sahip olursunuz. 

f\' aQ'ıt Ovuru 

Bu oyunu oynamak ıçın b.r 
miktar uzun, dar kesilmiş kağıt
lara ihtiyacınız var. Kağıtlar bir 
santimetre genişliğinde olmalıdır. 

Kiğıtlan hazırladıktan sonra 
bunların her birini bir ouyuncnya 
verirsiniz. Oyunun kaptanı baş
lama işaretini verince, oyuncular 
hemen kağıtları ortasından keser· 
ler. Bunlan da tekrar ortaların· 
dan keserler, son parçaya kadar 
bu suretle kağıtlar kesilmiş olur. 
Kağıtlan en evvel kesen oyunu 
kazanır. Fakat bu kaatları iğri 

bllğril, veya bir santimetreden 
büyük kesenler yine oyunu kay
bederler. 

Sabır 

Lazım 

DE ıs sa s 1 

- Babanm avhyacağı balığı 

görmek isterim Şükrü. Kimbilir, 

ne bUyük balık avlayacak? 

ijf>t; 

- Sabır lazım anne ... Ben, ild 
senedir bergün beraber geliyo

rum.. daha biı:şey görmedim .. ~ t 

Babam, 11,bat liıım dey-0r. 

tardığı Şehir gedan Yapabilir Mjsiniz? 
Roma muhasara edilmişti. 

Yeni ve müthiş bir düşman hü- ~ 
cum ediyordu. Bu adamlar şi-
malden geli) ordu. Bunlar iri} an, 
he) betli adamlardı. Çalar gibi 
mavi gözleri, uzun san saçlan 
\ rdı. Bunlara Golvalılar derlerdi. 

Şehirde kanlı muharebeler 
oldu, Roma askerleri perişan ol-
~~ılar. Golvaldar yalnız vahşi de
gıl, ces urdu ar da. Romalıların 
üzerine naralarla atılıyor, hepsini 
parçalıyorlardı. 

Zavallı Romalılar nihayet son 
siperlerine, son k11lelerinin içine 
saklandılar. Bu kabineye kapitol 
derlerdi. Burada selamettiler. 
Düşman kapitoliin kalın duvar
larım delip içeri giremez.di. Fa
~~t bu kapanı~ Roma asker!cri 
ıçm pek feci idi burada selfimet
tiler, fokat kale~in yukarısından 
G~ı~.al~ların şehri nasıl harap 
ettigını, evlerini, kıymetli şeylerini 
yakhklarını görüyorlardı. 

Bundan başka Romalılar açb
lar. Yiyecekleri hepsi bitmişti. 
Junon mabedinden gelen gfü·er
cinlere hasretle bakıyorlardı. Ro
malılara göre giivercinler mu
kaddesti, bunları kesmek günah 
olur diyorlardı. 

Bir akşam, Manlics ismind 
bir genç Juncn mabedine yakın 
bir yerde siJihmm üzerinde uyu
yordu. RüynsındaJ müthiş bir 
gürültü işitti, uyandı, derhal sila
hına sanldı. 

Fakat gürültü hata devam 
e~yo~du. Bu mukaddes güver
cmlerm kopardıgı bir çığlıkb. Bu 
kuşları uykusundan kim uyandır-
mıştı ? gürültü gittikçe arttı gü
vercinler perişan bir halde Öteye 
beriye, ~oşuşuyor, .bağırıyorlardı. 

Manlıus kalenm mazgalına 
koştu, baktı. Kalenin önünde dev 
gibi bir GoJvah duru} ordu. Gol
valılann kı;mandanı, arkasında 
ıC?skerleri o1duf.ru halde bir gece 
bask ru yapın ştı. Manlius duva
r.ı geldiği zaman, o a~ağıdan du
vara delmekle meşguldu. ManJius 
~ilahım Golvalılann üıerine bo
şaltmağa başladı. Gil\ ercinlerin 
çığlığı gittikçe arttı, kalede uyu
yan bütiin Romalılar uyandılar, 
hepsi silahlarını ald Jar, ne oldu
ğunu anlamak üzere siJahm pat
lndığı yere koştular. Ksleyi tek 
başına nıüdafaa eden Manliusu 
gördüler. Hepsi büyük bir zafer 
narasile ilahlarına sarıldılar. Bir
kaç dakikada bütün Garnizonlar 
imdada yetişti. Golvaldar burada 
büyük bir mağlubiyete uğradılar, 
ve şehri terketmeğe mecbur ol· 
dular ... 

!!Mz d n • 

Bu resimde etrafı siyahla çi
zilmiş bir gergedan görüyorsu
nuz. Etrafında da bunun üzerine 
yapışbnlacak siyah parçalar var. 
Bu gergedanı yapmak için en 
kolay çare gergedanı kesip ince 
bir mukavvaya yapıştırmaktır. 
Bundan sonra siyah parçaları 

Faydalı Malumat 

keser yerli yerine yapıştınrsınız. 
Eğer bu siyahlan tam yapı brar
sanız gergedan meydana çıkar. 

Parçaları yapışbrdıktan son
ra resmi bize gönderiniz.. Muvaf-

fak ola .. lardan yüz kişiye güzel 
hediyeler verilecektir. 

Kavgacı Hayvanlar Hangileridir? 
Denizde yaşıyan hayvanlann 

en kavgacısı yengeçlerle, istakoz
fordır. Lüzumlu lüzumsuz her 
önüne çıkanla kavga ederler. 
Hele istakozlar arkadaşlarile peh
li vanlıktan pek hoşlanırlar. Bu 
kavgalar esnasında hazan bunla· 
l'm da elleri, ayakları koparsa da, 
bu uzuvlar yeniden meydana gelir, 
ve büyür. İstakozlann rengi 
siyahımtrak mavidir. Fakat kaynar 
suya ablarak kaynatıldıktan vakit 
kıpkırmızı olurlar. 

Tatlı sularda yaşıyan tekeler, 
istakozlardan daha küçük olur. 

1 
Bunlar da istakozlar gibi kavgacı
dırlar. Etleri gayet tatlıdır. 
Bir de karides denilen küçllk 
hayvanlar vardır ki, bunlar da 
boylanna bakmadan kavga eder
ler. Bunların rengi esmerdir, bun
ları kumlardan ayırmak kolayca 
mümkün olmaz. Buıllar arka ayak
larile kumlar içinde kendilerine 
birer delik açarlar, vücutlarının alt 
kısmını oraya saklar ve ger:i ka
lan yerlerini de kum ile örter ve 
gözden saklnnırlar. Kavgada ek
seriyetle böyle saklanır, düşman
larını gafil avlarlar. 

Geçen Bilmecemiıi Doğru Halledenler 
22 Ha:ı.iran 93 J hitarH nüshamızda 

çıkan b ılmacanın doğru şekli aşağıy 
konulmuştur. Doğru yapanlardan he
diye alacaklann isimlerini aşağıya ya
zıyoruz. 

Hediye alacaklardan lstanbulda 
bulunan karilerimiı.in Paıart • , Perşem

be günlt ri öğleden sonra biu.at idare
hancmize gelerek hediyelerini alma
lan lazımdır. 

Yalnız taşradaki karilermizin he
diyeleri postn ile adreslerine gönde
rilir. 

Bir r kutu oyuncak alacakl•r: 
B ·yu ;lu 19 Ul cu mektep t.alebeaiu· 

den gmıue, 1 )rnbul () meı llkmt ktep 
talebcaiuden 2;14 Sliheyln, Beyoğlu 
2;; iuci llkm('kt.,p talebe inden Nermın 
• ··yfi 1Iammlar. 

aırer muhtara defleri ..... 
caklar: 

la~ııbul kız lı e ı talebesinden 830 
ldınl, Menemen luıpi l auesinde ıncv· 
kuf Gırıtli Acımdı Alı, \ıık lr8 kız 
hcıeı;ı tnlı.:bc. ındeo ~lt·lırure, Nunıosllln· 
ııye Mengc>ne ısok k 4 ~iırı)\B, Knn
dıllı kız lı e i takbes ı d 11 11 kmct 1 
maıl, lstaul ul 2.'.i ınrı lık~u ktep tale: 
bcsıudcn .ı7 ~ı.: .he Hu.mıt, l>ursu~b ) 

ndo.rma Loı1ık kuınandnm oglu .ı. ıhnt 
~~ızıltoprlik lık:ııek~ep tnlebesindeu Sa· 
tın D y< •hı ı:; iı:ırı l!knıel !A•p ttt.l•·bı·· 
iıı,dcıı 'ecdet, Kutnh~u. l..ııı\u llu •yiıı

pı ŞI\ l kıncktebi tnlebe inden }?.,~ (,\ını-
hur Kemal, 8oyoğlıı hkwPktf'lp bllcb~
eiııJı·n 14 Adfı&n, rıi.a\karı.ı Ukmt kh•p 

talebe~mdf'ln dıt sg Emın Efendi kıtı 
Somilıa, Kutuhya Balıklı caddesi G4 
Üıkı-r, Ht-~ ktnş Ak retler 'ıurnedmı 
cadde ı 6:> Ahe Ihsan, ALkara kız 
lııı i taleb• ırıden 359 Feridn Hanım 
ve B1:~ln. 

Bırer AlbUm alacaklar: 

t ıanhul Ortamektebi tul ·bcstnden 
Mııcıde Krıııi, Be~·og!u bırinti n1Pk 1 cı> 
ı.ıılebesındtn 323 S ındl·t, ]~onyn po ta 
muhıı ete ıııde Ah '1' dık He~ k zı 
fü•\•ıın, l'rabzun Uzuu okak Kun kı Ş· 
zade Zu \lu ll ~ kızı ~emhn, Lıt nb\ll 
13 ııocü ml kt p tulı L ııırlcn 6J l Hu 
kıre, \d paıcın • o r G ıp U ~ kızı 
Mulıke, l partn mem\ı k t lıa tuh mesı 
eczMıc:ı S.ıbn Bı·J k ı !\ad de \rna 
'ut koy 5 inci mı kt.-p ttıl b ın l o 
lt<'zan, Ereııkôy po t~ memuru Ömer 
Ut•y kız l ?\iurvct, İstanbul l<ı hu ıdıı 
~r;ı; Baıuuı ve Be~i r. 

( Arkaaı vaı • 
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Binicilerimiz Hazırlandılar Meınlekette Spor Faaliyetleri 

Bandırma Lik Maçları 
Ban~ırma (Hususi) - Mmta- - Oyun başladığı ilk dakikalar-

kamıe·lı~baçlanna başlandı. ilk da gayet güzel ahenkli ve seri 
~=ç ır ı por takımile 127 inci hücumlar oluyor, top kaleden 

Y takımı arasında cuma günü kaleye ve avuttan avuta •ttik 
C~dı. 9yun _ı.a,ınd~ nihayete seyredenler üzerinde $1cseı!: 

d 
arkm

2
ütesa

2 
vıbebır te~de devam bir beLecan bırakıyordu. Neticede 

e ere - raberlikl hita 3 1 buldu iae de 127 · · aİ. h k - dman Yurdu lehine bitti. 
men galip eldi. ıncı y 6 - Bura.daki spor faaliyeti olduk-

Bu mnsatakayı mOteakip gali ~~ zen~n ol~asma raymen ma-
Jelen 127 inci alay takımı il~ yokt:S:. &~!!e.ıt;.ze bir sah~ 
idman yurdu arasında pazar .,.r._ • • b d Y merkezı a .. - umumının ura a bir aaha 
n.ü yapılan maça ehemmiyet ve- tırmak buausund ki dımlyap-
rilmesuıden saha her za kin- bot" . 

8 
yar annı 

den daha fazla kal balıkbman un g~nçlik candan temenni 
a • etmektedır. - M. M. 

Balıkesir Mıntaka Birincilikleri 
Balıkesir ( Hususi) - Mıntaka ıi a:nn i o A hk ld 

atletizm ve fntb 1 b" . u·kl . d r--P y nu. yva man yur· o ınnc ı en u arasında ıdi. Atletizm be eti 
cumAtl~~ 'XJ:~kta Y4elP.ı.:fbrb 

1
• breisi Neşet beyin idaresinde :1an 

v15 en evv t ıut o u maç çıkan müessif bir h. dia 
müaabakalan da iiileden 10nra ilzerine an kaldı T kımlan a e 

y ann mühim bir spor hlcliaeai olarak Türk ve Bul ar . . :-: .. 
lardJr. Binicilerimiz bu müsabakalard aff k 1 k 1 ı&varılen kartıhkb muıabakalar yapacak· 

her taraftan tlen binlerce kadın ikisi de y ...A•el • dıa n bafer 
erk k · · d · . • ~ oyna ve muv -
. .e SeJ1!° uz'!"°n. ~ ıcra edil- fak oldu. ikişer ol atarak bera-miştir .Atletizm neticeaını A ldimesi ber vaziyette idille.. F V f kazanllllfbr· • • ener • e a 
Kultlbtl8 ~i P d d. maçına çok benziyen bir kavga 

bakalann çok heyecanlı olacam . ;d mu:..ı a l o mkta gayretile çahşllllf)ar ve hazırlanmıılardır. Müsa· 
olan misafir Bul ar süvarile . ~- ~ en aşıma adır. Resimde, yarınki m6tabakalara iştirak edecek 
çok güzel bir ç!ıenk koym.:iar~~ada g6rüyorsunuz. Misafirlerimiz dün Taksim abidesi11e merasimle 

idman ü uvan a e ı ou,nun yan kalmasına sebep 
Kol&rdtldman birliği ~; o d~. Alikadarlar toplanarak bunu 

1 
. . w. g61Uflllilt ve 15 gUe sonra bu 

ciman bırlit· . . 28 maçın yeniden ve bu sefer Eclre-

Ankarada yeni Teşekkül Futbol Antrenö
Eden K } ••b •• T ·ı· rünün Ogunu U U 00 eSCI ) Ankarada Takdir Ediliyor 

Mıntaka ıruıcı ve ~üncü mit sabasiDda ya ılmasına karar 
. Futbol maçı. ~ ... ~timem şam- vermiştir. Maç Edremitte 15 tem-

pıyonu ldman bırligı ile, B küme- muzda tekrar edilecektir. 

. lzm~t Lik Maçları Başladı 
~ (Hususı) -C Lik maçla· bu günlerde mmtakadan geleceği 

Ankara ( Hususi ) - Sıcaklar 

.....ayama • rea ~· ~ d~=~mizde sporfaaliyeti 

9,..._, ı ~•r- w •pis kolma.n etrafa 1 ~bit bardak4iNj!!ir. Bu hafta 
eieri ~ 'hemen' ~un.t~.t~ _aaf!8~ JI da loe- yalnız Çankaya ile Ankara ülicO .,,idedir. arasında bir ekzersis maçı yapıl-

K:~- ..:Uc1a1•h{~ __ .um ldma günü tüph~siz olduğundan, şayet her-
lfUI m ımııt an yur- hangı bir ihtimale are elmi 

du ile, Hereke idman yurdu tek olursa idman 
1 

d 
1 Y~ 

-"'· -bd •p,t_;W: ·ı v - ' yur unun nıü-~ , ..- o.r J e ,,._.r;.ıııo- .. ·••1 1'~ı.nme1en m.a;.ı:.- ı. " :....ı iimıT ttbJia.. ; _ _, .~ ....... ıua. ~· .. "... .. gı ... ., uutwgı avy ıaıe-
ldman yurdu arasında maçlar rek oyun başlamış, birnci devrede 
olmµştur. Herekeliler O - 1 sayı ile oyunu 

,,,_. dı ve Ankara Gücü 7 - O galip 

I • ""? geldi .. \' Ankara Gl\cünü teşkil eden 

bk maç lı.mit ldman yurdu ile kazanmıştır. Maç çok heyecanlı 
Hereke arasmda yapılmıştır. Maç olmuştur. İkinci maç ittihat ıpor ile 
başlamazdan evvel Herekeli spor- Karamürsel talamlan arasında olmut; 

oyuncular hemen ekserisi takımın 
genç ve küçtık oyunculan idi. 
Buna mukabil Çankaya'da tam 
kadrosile görünmiyordu. 

Eskişehire gidecek olan An· 
kara Glicil bu yapbğl son maçın 
muvaffakiyeti ile manevi kuvvet
lerini ziyadeleştirmit oldular ••• 

cular lzmit idman yurdunda gayri- çok zayif bir takımla sahaya 
nizami oyuncu olduğunu ileri sü· çıkan Karamtırselliler birin<' h~ 
rerek, lisanslan olmıyan S oyun- tayımda 4 gol yedikten 1ıra 
cunun oynatılmamasını istemişler, oyunu yanda bırakarPk mağl6p 
halbuki bu oyuncuların lisansları olduklannı kabul etmişlerdir. 

Yeni t•ı•lckiJl •d•n itti/ak ıpor luılü6ünin futbol takımı 

1 
için tescil ve ibtilif meselesinin 
umumi merkez ruznamesine ge
çirildiği anlaşılmıştır." 

Birinci devre Çankayanm 1-0 
mağlübiyeti ile bitti. Ve oyun 
45 dakikalık müddet zarfında 
hep Ankaragilcilnün bikimiyeti 

Ankara, (Hususi) - Mevsi
min geçmesine rağmen Ankara 
kul&pleri şilt maçlanna devam 
etmektedir. An karada yeniden te
easüa edip yep yeni bir heyecanla 
faaliyete geçen ittifak spor ku
IObünlin ikind reisi eski spor
culanmızdan Kemal Celil Beyle 
göriiştüm. 

Bana söylediklerini yazıyorum. 
- .. 931 senesinin 10 temmu

~unda spor ihtiyaçlanm görerek 
aporcu gençliğin spor ve içtimai 
sahalardaki geniş inkişaflarım 
temin emelile kulübümüz Necip 
Ali Beyin Fahri reialitinde açıldı. 

Kulüp idaresi Tarldye idman 
cemiyetleri ittifakı merkezi umu
milince de tescil ve federe edil
meleri muvafık görülmilş ve der
hll Ankara mmtakası merkez 
bey'etine müracaatla icap eden 
muamelenin ifası rica olunmuştu. 

Aradan uzun ı.aman geçmiş 
olmasma rağmen kulübün tescil 
muamelesi geri kalmış ve kulüple 
mıntaka merkez heyeti arasında 
l>ir ihtilaf hasıl olmuştu. Kulnp 
idaresi bu ib ilif karşısında 
Tib'kiye idman cemiyetleri ittifakı 
umumi nizanınamesinin çerçeve-
m dahilinde hareket olunarak 
mmtaka merkez heyetinin uzun 
zamanlar :ıiy~a uğrattığı bu 
hakkım mekeıi umumi nez-
dinde de aramiş ve mua
mele dosyayası tamamen çıkan
lank umumi merkez riyesetine 
ftrilmitU. Yakında lstanbulda 
toplaaacak umumi merkez içti
maında milzakere edilebilme9i 

Kulübiln spor faaliyetine ge-
lince; futbol, boks, atletizm, vo
leybol, basketbol, _tenis şubele
rinde faaliyet gösterdikten maada 
memlekette vaktile pek ziyade 
rağbet gören hokey sponınun da 
Ankarada yeniden ihya edilmesini 
ve gençliğin bu sahada da inki
,-fını temin için kulüp idaresi 
lstanbuldan hokey malzemesi 
istemiştir. Bu cümleden olarak 
kultibftn tertip ettiği hususi talim 
mnsabakalannda Muhafız Gücü 
ile 3 - 2, Gençler Birliğile 3 - 4 
gibi az farklarla netice almış ve 
mektepler birincisi San' at mek
tebi ile yapbğı mtıaabakada 
oyunu 3 - 1 kazanmışhr. Şu vazi
yete nazaran çok çalışan bu 
mütevazı kulübün kısa bir za
manda çok ilerlediği kuvvetle 
ınemuldür. - B. T. 

G»nBn Sahasmda 
Biga (Hususi) - Cuma günü 

Biga ldman Yurdu ile Gönen 
sahasında yapılan futbol maçında 
her iki takımın bütün gayretleri
ne rağmen birinci ve ikinci dev
rede gol almadı. Hakemin yanm 
ıaat oyunu temdidi üzerine tekrar 
devam edilmişse de yine galip 
olmadığından on beş gün sonra 
Bandırma, Gönen, Biga takımla
nmn kartılaşmasına ve galiplede 
Bandırma kulübünlin ertesi gün 
~ yapınuma karar verilerek 
1m16b6mk Bigayaavdet etmiştir. 

albnda cereyan etti. 
Ankaragücii muhacim hattın-

da yer alan mıntaka futbol an· 
trenörü M. Obits, akınlarda bil
hassa mtıesair oluyordu v~ok 
ince oyunlan ve hassas giirOşleri 
ile seyircileri hayrete düıürüyor
du. İkinci devrede rüzgir albna 
düşen Güçliler ilk dakikalarda 
biraz sıkıştılar. Fak at bilihara 
cenahlardan inkişaf eden akınlarla 
tekrar bikimiyeti ele aldılar ~e 
oyunu hiç gol yemeden ve 7 ıol 
yaparak bitirdiler. - N. R. 

Bu Yaz Trabzona Gelecek 
Takımlar 

Trabzon (Hususi) - ~ 
kara Çankaya spor ı_urdu 
ile lıtanbul spor yurdunun. Trab
zon İdman ocağına yaptıktan 
teklif kabul edilmistir. Çankaya 
spor yuJdu yirmi bir temmuzda 
iki maç yapmak için gelecek. 
İstanbul spor ise Çankayadan 
bir ay sonra gelecektir. 

Son Posta: Geçen günkü spor 
sayfamızdaki Trabzon mektubun
da idman ocağı ile Birlik spor 
yaz&lacakken sehven jandarma 
takımı yazılmışbr tashih olunur. 

Tavşanh Maçları 
· Tav.şanlı (Hususi) - Buraya 

gelen Kütahya (Türk Spor) takımı 
ile yapılan maçta Tavşanlı Genç
ler yurdu (1-3) ıalip sebaiftir· 

O.tte: Aı""İık ve Balılıe.Ir idııuuı ,.,.,,.,.. 
Ortada : BonJırrna iJ111an gani• Aı-1ul• : Antalg• ,....,,ı, .. ı.,_. •••faz• .-. l,Jc.,,.. ıeiı ... 
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Holivut'un Bir Senelik Güzeli 

Mis Lüsil isminde Bir 
Yıldız Daha Parladı 

Güzellik Müsabak-;sını Kazanan Bu 
Genç Kız ilk Filmini Çeviriyor 

"!olivat güzeli oe muhabirimiz gon gana 

Holivut (Hususi) - Sinema 
dünyasının göbeği ve merkezi 
olan bu güzel beldede bugün 
tamam 153 bin kişi barınmakta-
dır. Kadınlı, erkekli bu 153 bin 
kişinin tamam 25 bini yirmi ya-
şına kadar olan genç kızlar teş· 
kil etmektedir. Bunlardan binden 
fazlası sinema stüdyolarına devam 
ederek muhtelif vazifelerde ça
lışırlar, geri kalan 24 bin genç 
kız ise film yıldızı olmak için 
can atar. işte bu genç kızlar 
arasında her sene bir güzellik 
müsabakası tertip edilir ve birin
ciliği lrnıanan genç kıza "Holivut 
güzeli., unvanı verilir. Amerikanın 
diğer şehirlerinde de güzellik 
müsabakaları yapıldığı halde 
Holivut müsabakası diğerlerine 
nazaran çok parlak olur ve etra
fında daha geniş bir alakadar 
kütlesi toplar. 

Mi•... ' 1 aya giren güzellerin 
isimle; ı~a edilmez, sadece ken
diler'ne birer numara verilir ve 
her güzel fotograf numarasile 
birlikte herkese dağıblır. İşte mü
sabaka bu fotoğraflar üzeıinden 
yapılarak seçme gününde reyler 
toplanır ve en fazla rey kazanan 
güz.ele " Mis Holivut ,. unvanı 
verilir. 

Bu seneki müsabakayı Lüsil 
Edmonde isminde bir matmazel 
kazandı ve bir sene milddetJe 

" Holivut güzeli ,. ismini aldı. 
Holivud'un yeni güzeli çıbr pıtır 
konuşan, ince bir kızcağızdır. 
Boyu 1,55 metre ve yaşı da 19 
dur. Darülfünun tahsilini henilz 
bitirmiştir. 

Mis Lüsil Edmonde msabakayı 
kazandıktan sonra kendisine istik-
balde tasavvurlanna ait sorulan 
ilk suale şu kısa cevabı ver
miştir: 

'' - Sinema yıldızı olmak 
istiyorum. ,, 

Filhakika genç kız yakında 
bir filim çevirmek suretile bu 
arzusuna nail olacakbr. 

Mis Holivutu Son Posta na-
mına ziyaret ettim ve suallerime 
karşı şu cevaplan aldım: 

" - Bir Türk gencile ilk defa 
konuşuyorum. Çok memnunum. 
Esasen Türkleri görmek ve tanı
mak isterdim. Birkaç gün sonra 
ilk filmimi çevirmiye başlıyacağım. 
Müsabakaya girmemin sebebi de 
filim yıldızı olabilmekti. Eğer bu 
filimde muvaffakıyet gösterecek 
olursam ben de meşhur yıldızlar 
arasına katışacağım ve daha bü
yük filimler çevireceğim." 

Mis Holivut beraber bir resim 
çıkarmamız hakkındaki teklifimi 
de büyük bir nezaketle kabul 
etti. Gönderdiğim resmi kendi 
evinin bir köşesinde çektirdik. 

Turan 

~ON rosTA 

ljoan Bennet 
Birinciliği 
Kazandı 

Holivutta sık sık müsabakalar 
tertip edildiğini söylemiştik. Muh
telif mevzular üzerinde yapılan 
bu müsabakalar çok alaka ka
zanmaktadır. Geçenlerde yine 
bu ı\itunlarda zarafet ve bu se
nenin ilk deniz müsabakalann
dan bahsetmiştik. En son olarak 
Holivutta bir de fotoğraf müsa
bakası yapılmışbr. Bu müsabaka 
çok beğeniJmiŞı tanınmış ve meş
hur yıldızlardan birçoğu iştirak 
etmiştir. Henüz tanınmamış yıl· 
dızlann da girmiş oldukları bu 
müsabakada tamam 254 genç ve 
güzel kız fotoğraf çektirmi~tir. 
Herkes kendi istediği tekılde 
resim aldU111ı.ş, sonra bu fotoğ
raflar bir hakem heyeti tar&.fm
dan tetkik edilmiştir. Meşhur 
fotoğrafçılardan mürekkep olan 
hakem heyeti her yıldızın çektir-

Güz•I Benn•t'in miiSllbalcada 
ka%anan resmi 

miş olduğu üçer poz resmi ta· 
mam dört gün inceden inceye 
tetkik etmiş, neticede güzel yıl
dız joan Bennet'in buraya koy-
duğumuz fotoğrafı bırı .. "'ı.tıği 
kazanmıştır. Hakem heyeti bu 
resmi çok cazip ve çok tabii 
bulmuştur. Filhakika cici yıldız 
objektif karşısında kendisine en 
ziyade uyan vaziyeti almak hu
susunda büyük bir meharet ve 
muvaffakiyet göstermi§tir. Nete
kim burada tetkik fırsatını ka
zanmış olca c. .nuz resimde Joan 
Bennet bilhassa gözlerine çok 
zengin bir cazibe vermiye muvaf
fak olmuştur. Dilber yıldızın bu 
fotoğrafta ellerine verdiği vaziyet 
te hayli beğenilmiş, esasen birin
ciliği kazanmasında eaasla bir 
imil olmutlur. 

" 

Sayfa 9 -

Sinema Dünyasından Haberler 

Fransız Yıldızları Arasın· 
da Yeni Bir Moda Çıktı 
Gari Kuper İle K;rdeşi Ceki Kuper 

Arasında Dargınlık Oldu 
Son zamanlarda Paris'te sine

ma yıldızları arasında bir kahve
de oturmak modaSJ çıkmıştır. 
Studyolarda işlerini bitiren kadın 
ve erkek bütün yıldızlar derhal 
kendilerini kahvelere atmakta, 
alaturka alafranga kahve içmek
tedirler. Bu moda, yıldızlar ara
sında o derece salgın bir şekil 
almıştır ki bilhassa akşam üzeri 
bulvarlardaki büyük kahveler 
yıldızlar ile dolup boşalmaktadır. 

Sinema yıldızlarının kahvelere 
devam ettiğini anlayan sinema 
meraklıları da akşam olunca 
kahvelere koşmaktadırlar. En ma
ruf ve büyük yıldızlar bile kah
velere devam etmektedirler. Yıl
dızlar kahvelerde ekseriyetle 
dedi kodu yapmaktadırlar. 
~ Güzel yıldızlardan Karol 

Lombart önümüzdeki mevsimde 
çevrilecek olan büyük bir tarihi 
filmin baş rolünü ifa edecektir. 
Güzel yıldız yeni çevireceği filmin 
senaryosile şarkılarını şimdiden 
ezberlemiye başlamışbr. Bu se
beple yaz tatilinden pek az isti
fade edecektir. * Bugiin erkek yıldızların en 
beğenilenlerinden olan Gari Ku-

per küçük kardeşi Ceki Kupere 
geçenlerde fena halde kı:ımlJ, 
stüdyoda herkesin içinde küçük 
Ceki'nin kulağını çekmiştir. Ceki, 
ağabeysinin bu hareketine çok 
canı sıkllm11 ve üç giin dargın 
kalmıştır. 

* Holivut yıldızlarından Nor
ma Şerer Londraya gelmiştir. 
Norma'nın bu seyahati münase
betile birtakım dedikodular çık
mıştır. Bu dedikodulara inanmak 
lizımgclirse Norma lngilterede 
üç sene kadar kalacak ve bu 
müddet zarfında İngiliz stüdyo
larında birkaç film çevirecektir. 

-le Amerika gazeteleri sinema 
yıldızlarına ait çok garip istatis
tikler neşretmektedir. Bu istatis
tik cetvellerine nazaran meşhur 
yıldızlardan Billi Dov geçen bir sene 
içinde 121 çift ipekli çorap tamir 
ettirmiş, bu sayede yeniden hiç. 
ipekli çorap satın almamıştır. 
Silviya Sidney ise bir senede 18 
çift yeni iskarpin yaptırmış, heJ>" 
sini de eskitmiştir. Bu suretle 
güzel SiJviya yıldızlar arasında 
ayakkabı eskitme rekorunu kır
mışhr. Yine bu cetvellere naza• 
ran Mak Vest bir sene içinde 
24 tane mendil kaybetmiştir. 

Bacak Boyacıları 

Geçen haftaki sinema t.ayfamızda size Holivut'ta yeni çıkan 
bacak boyanma modasından bahsetmiş, yeni parhyan yıldızlardan 
Joan Gal'ın içat ettiği bu moda hakkında epey malumat vermi tik. 
Bugün de yıldızların bacaklarım boyıyan bir bacak boyacısının res
mini takdim ediyoruz. Şimdi Holivut'ta en çok iş yapan ve enJaı..la 
para kazanan bu bacak boyacılandır. 
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İnce Beller Modadır 

Belleri İnceltmek için 
IHer Ev Kadım l 
Neler Bilmelidir? 

laman, zaman elbiselerde 
bellerin ınceldiğini, kabnla.şhğını 
görürüz. Moda istediği kadar de
ğişsin, dcğişmiyen bir şey warsa 
o da ince beldir. Belleri incelt• 
mek için en müessir çare idman
dır. BeUerde incefıği temin ede
cek idmamn da üç nev'i vardır. 

Eğilme Hareketi 
1 - Ellerinizi kalçalarınıza 

koyunuz. ayaklaruu21 birleştiriniz. 
2 - Badehu eğilerek elleri

mizi yere veya mümkün mertebe 
yere yakın sarlobınz. 

3 - Kalkbktan sonra tekrar 
eğiliniz. Bu YUiyette bu hareketi 
beşten ba~yarak on defaya çı
kannız. 

Bu idman genç ~,dınlar için 
gayet kolaydır. F ~oıt idman 
yapmıyanlar için iptidada güç. 
ailıi görünür, fakat bir iki hafta
lık hır tecrübeden onra kolay
laşır. Beli inceltmek için ince 
belli bir korse de faydalıdır. 
Eğer korse giyemezseniz bu id
manı '"t yaparsını:ı. 

Oturma tdmanı 
1 - Aı aklanın ı u:ıat arak o

tunm\!Z. Ellerinizi ayaklanmzın 
parmaklanna eriştinniye ~~mız. 
Bu harekette bel dik dunuıUır. 

2 - Kollarmm arkaya dcğru 

Ne Yap
malı? 1 

Bel idmanı 
1 - Ellerinizi kalçanıza ko

yup ayatdanmzı birleştiriniz. 
2 - Vücudiiaüzü eTveJi bir 

yana, sonra diğer yana eğinlı.. 
Evveli öne, sonra arkaya eğiniz. 
Tekrar doğrularak, sağa, sola, 
öne arkaya eğerek bu hareketi 
on defa tekrar ediniz. 

3 - Yalnız sağa sola eğile
rek, belinizi kıvırınız. Bu hareketi 
20 defa yapllllZ. Bo hareketleri 
yaparken bauklar dalına bitişik 
olmalıdır. Beli ince!tmek içi 
bir ayakla sekerek ürümek. 
diğer ayağım değiştirerek sek
ne~ te faydalıdır. 

açınız, haşanın ayaldann::ıa değe
cek kadar eğiltiniı. 

3 - Tekrar doğrulup, bu 
hareketi altı defa tekrar ediniz. 
Bu idmanlann her birinden sonra 
ellerinm kalçanua koyup çömeli
niz, tekrar kalkıp çöm li iz. Bu 
hareketi de altı defa yapır.ıı. 

Ark ·a Eğime 
Beldeki yağlan entmek için 

yapılacak idmanJardan b" ri de 
ark ya doğru eğilmekt.r. 'üz 

iisıü ) ere !' ~ nuz.. Ba~nun arkaya 
dciru ~ loUa•mJJ öne uu
bnız. leıar def n ~p l:aşın;zı 
aıla)a abra. Iu l:anketi ce on 
c!da ttluar uLriz. Eu i'.areket!u 
lleli ir<elt&tk •çin ı•>etle. fay
dalıc!ır. 

Bugün Ne Yemek Yapsam ? 
Sütlü Kabak 

I< P baklan blmca bir rende-
den geçiriniz. Yarım okka sütün 
lçersiı • koyup kabaklan pişiri· 
niz, kabak iyice piftikten sonra 
iki ço ... ba kaşığı un, tuz ilave edip 
koyu bir maballebi oluncıya ka
dar pi irjni.z. Badehu indirip soğu· 
tunuz. Yarım okka süte yüz dir
hem k bak kafidir. Mahallçbi 
eyıce s ğuduktan sonra tçersine 
dört y murta ilave ~diniz. Tepsi
yi ya <tyıp btt nıahlfıtu üzerine 
sürünü . Badehu tavada kızarrnış 
yait lize i ıe başladıktan sonra 

Kabak Kayganası 
Kabaklan eyice haşJadıktan 

sonra suyunu • sı'nnıı. Derin
ce bir kabın içersine ezdikten 
sor ra yanm okka kabağa elli 
dirhem peynir, dört yumurta, 
iki çorbakaş.ağı u~ il:ve ederek 
karışbnw.ı.. T~psiyi yağladıktan 
sonra lv.s m, hlutu üzerine ya} ımz 
ve üzerine tavada kızmış yağı 
haşladıktan sonra fırına salıruz. 
Üzeri eyice kızardıktan sonra 
çıkannız. 

fınna .afıwz, 
aoruıa çıkaramz. 

üzeri kızardıktan 

Erk~k e/bİ$eltJrind~n leltel•rl 
NGS1l çıkarmalı 7 

Erkek elb~elerinden lekeleri 
çıkarmak için evveli en basit 
çareye müracaat ediniz. Evveli. 
sıcak su ile Persil tozunu kabar
tarak silini:r., eğer bu fayda ver
mezse içerisine bir miktar amon
yak ilave ederek siliniz. 

* Böcek ısuma!arına 
Karşı ne g pmolı? 

Böcek ısırmalanna karşı ah· 
nacak tedbir, kızaran veya kaba
ran yere amonyak veya sodah 
au sürmelidir. 

* 
.Sıcakta yumurtaları 
Nasıl Kabartmalı? 

Pasta ve kek yaparken ya:
murtalarm sıcaktan kesilmesine 
mani olmak ~in } uınurtaları so
ğuk bir yerde kabartmalı. Eğer 
derecei hararet fazla ise yumur
taların kabardığı tencereyi buzlu 
su içerisine oturtmalı, veya buzu 
tencerenin yanma koymalı. .. 

Si11irl•ri te$kitı için 
'Vt1 gapmalı 7 

Sinirleri teskin için bol yeşil 
salata, kereviz, soğan, portakal 
tath yeyiniz. Yeşil salataya ilave 
edilen çiğ soğa da sinirler için 
gayet fa} dalıdır. 

"" En gıdalı ın.gt1alar 
Ha1t6il•rıdir? 

Muz. incir, burma, erik, üzüm 
en gıdab meyvabrdır. Harareti 
en S'.ok teskin edenleri de kavun, 
portaka~ limon. üı:iim ulan dır. .. 

Ütunün elbis iiz:erinde p nl
tılar 6•p111c.s1na ll4sıl 
Ma11i oJ lı? 

Ota ipe di kumaşlar üıerinde 
bir parlakbk ~J eder. Buna 
mani olmak ~in ütüyü evvela 
gaz.ete kiğıdı üıerine sürmdi. 
badehu kumaşa sürmelidir. 

• • 
Plıtatesi nasıl 
Haşlamlllı? 

Patatesi lcabuklarüe haşlarsa
nız kaynarkea gıda kıymetinden 
yüzde bir kaybeder, eğer kah k· 
laruu soyarak kayuatırsanız yüzde 
on beş kaybed r. Haşlamoı ve 
kız.artma kaıde.leri: Pat t · aş
larken 20 " y 30 aakika kay :a
tı tııL Kızartm~ hırı da 30 v ya 40 
dakil:-a hafif ateş üzerinde çc ir 
re' k11artıotL Yeşil bez.e[yayı 
bir ~yrek teştc tutmak başlan
ması :çan ka idir. İspan"'-lıt 1 S. 20 
dakikada ha larıır . .. 

Hu,ar t V4!r • 
Cı .• .,J.u 

Ekmek gibi kolalı maddeler, 
un, pirir ç. makarna. ha re .. et 
veren gtdair:r~Jr. Y aı a.ylal mda 
bunlardan İçtinap etmek laz.undır. 

* Domate.s11e fc.al uklannı 
Nosıl saymalı? 

Domates luıbuklannı soymak 
için yanın dakıka kadar sıcak · 
su} a sokmak tazrmdır. Çiğ doma
tes en çok vitamini olan gJdadır. 

Ç<><: uldara bunu elma gibi } edinneli. 

* Reçel megvaiarwı muıl 
l11t:Ju.ıp etmelı? 

Reçel yapacağınız ole} vaJarm 
çiirük v ya yumuşak olmarnasma 
dikkat ediniz. Yumuşak ve çürük 
meyvalardan yapılan reçeller ba-
harlanlr. .. 

Omuz uskı ları 
neden gapmalı? 

Omuz askıları kadife kurd~
ladan yapmalı. ipek kurdelilar 
omuzdan düşer, kadife fnylü ol
duğu için cilde yapışır, dnşmet. 

. _. ... :.... ...... .:_:_ ~--···---

Bu Senenin En Son 
Modası Siyah Beyaz 

l - Bu sene resmi Yeya gay· 
riresmi elbiseler için en çok 
moda olan elbiseler siyah ve 
beyazdır. Beyaz pike elbiselerle 
beyaz pike beyu şapkalar, yansı 
üzerine kıvrılmış beyaz çoraplar 
plijlann en son modasıdır. Siyah 
beyaz çizgili elbiselerle siyah 
be,az şapkalar da ea son ft ea 

1 
çok teammiilll eblit bir modam. 
Bu elbiselerin üzerine siyala ma
rokenden, beyaz düğmeler ile 
süslenmiş ceketler. geniş beyu 
eldivenler tiJilmektedir. 

2 - Çay iÇİll de siyah elbi
seler modadır. B.nlar beyaz 
düğmelerle süslenmektedir. Siyah 
elbiselerle beyaz şapka giyilmek
tedir. Bu modeldeki şapka Parisia 
en büyük ppka mağualarmdan 
birinin modelidir. Kenarına liyah 

• 

beyaz bl!' kurdele geçmiştir. t 

3 - Son moda p ij elbiseleri 
bey z yünden pijama ve ceketi. 
Şapka da aynı beyaz yünden ya
pılmıştır. 

Ceketin ön ve ortası açık 
olduğu için lacivert mayo görün· 

• • .. e<lir. Şapkanın kenanııa li
cn crt kurdela geçmiştir. Düğme
ler de mavidir. 

işleme Yaka Ve Jabolar 

Bu sene Brotellerin içi
ne dantelli ve işlemeli 
blüzlar mQdadır. Bliızlann 
yakalanna ve jab.aara 
~iden küçük kabart
malar, çiç.ekler iflemnek
tediL Modelde vudiğimia 
yaka Ye ~ modelini ay
nen kopye edebilirsiniz. 
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Talat B. lokantada yemek 

yiyordıı.. servis yapan garsonun 
yürftrken biraz topalladığı nazarı 
dikkatini celbetti. T atat B. me
raklıydı. Herşeyi öğrenmek »
terdi: 

- Garson. dedi. sizde roma
tizma var mı?. 

- Bilmem efendim, bugün 
pifirdiler mi?. Mllaaade ederse· 
llİa bir kere mutfaktan sorayım ••• 

Fellket 
Selamoa• kam evinde yal

aw:b. Muia plcli.. Haber Yerdi: 
- Sel.._ llup fOccetea 

lliwer&. 
llaiz Iİ*Üı yanm saat geçti, 

Salamon geldi; kansı kal'fllach: 
- Ne oldu. ae var? 
- N. olacak iflia ettim. 
- Bir u evvel Muiz geldi.. 

Senin fticceten 6ldiiğünü söyledi. 
- Hakkı var, feliketi oldu

la Pbi MSylene belki birdenbire 
laDa bİqey elur diye korkmuşhir. 

Rica ederim 
Hanımefendi çorap ala

caktı.. Corapça iki buçuk 
lira isl ordu.. Hamme
fendi bir buçuk lira verdi. 

- Ne yapıyors11nuz 

efendim, aermayesini bile 
vermiyorswıuz 1 

- Haydi iki liradan 
olaun.. Bir para fazla 
vermem. 

- Peki amma ben 
aldap fiata size Ntar
aam kendim nual yqa• 
n&. Ne yer, • içerim? 

Hanunefendi kızdı : 
- Rica ederim, bana 

ait olmıyan ıeyleri merak 
etmem. Onua için aaaıl 
yafayacağınw, ne yiyip 
içeceğinizi anlatmıya kalk
mayın. 

- Otomobilin e,te prpacü ld-
- Gaze mi?-
- Hayır inaanaJ.. 

t Hokkabazda ( 

ismini s6ylemediğim biri ile 
hokkabaza gitmiftik. Hokkabaz 
bir hüner yapıyordu. 

Beaim cebimden bir mendil 
alet.. ... Jutb. Yll'bk ,_. 
çalan Jakb. Semra y&s& 1 balda: 

- llm+1Ws ubd·ı mn 
celDdea plrecelr, dedi.. iM•+•• .. 

1-w .a,ıe.ecliim _.. .... 
.......... llblcla: 

- Ke.ma hew akta• whot ı.WiiW 8'y~onua; Evi •ual ...._,_,_ 
- ~ kolay. Bb:lm 10bld:a ndyOR& 1alms Wzim •• •ar ela.. 

- ........... ••*' ıuttm, 
pldm. Bı' ......... ...... 

lasacık bOylu kadın -- .. .. ...... 
X...• M"9 .. ..... 
y , ...... ........ 
Klualı boylu kaclıa.. 

Benim boyum bir dobaa, 
Onunki binb doban.. 
Bash bacak dGz 'taban; 
Kuaalı boylu iradın.. 

~--~~ 

- Biı ......... Etfek bqam'fll
..... - Enajfuru.llala ...... 
- Ya aep ı•?-

Ne llztm 
Seneıi, meneri,e lllyledh 
- Ari+s, bir .. kine ,.,. 

.... Gayet mlkemJQel iatecfiiiaa 

........... buaCajım.. 
.... Peki ae ctm.,or- ...._ _._ . 

- 8'•cat- .... taklit 
edelrRrekip.,....... kln1d 

o-. ........... 

•tt1•• ....... G&•• lçba ....... 
Hlf ......... Mpn.. 
Kuacalr boylu kadaa.. 

De.inler hep mukara, 
Diyeain ,OıO kara; 
Olduk bb OD DU ..... 

Kluak boyla acı... 
Mlz•hçl 

Yalpalar
ken 

........ cadde
ain ortal"'da .. 
tarata, .... 
ra wra fldiyor
clu ..... ~ 
yaklaştı: 

- Arlaic181 
mademki ~oli 
içtin yaya kaldt
nmındq ylrl 
• batm• bir 
kau gelmesin .. 

Sarhoe Wr cla
ldlra olcfata yer
de darda. Bir 
polile. ltir de 

Cb~alclınmma 
-Yapma~ 

• efendi, bea 
orada nual Jil
rlrDm, ip ile
rinde c••bezhk =. ....... 

Holdra•• -- etti: 
- Arkad•.,_ ,.._ .a,• 

yordur. Sis cebi&e balrmr. 
- .... , ..... ,. cWlm, 

len ....... çols ....... bir 
bokkaba-.. 

Ba ... etr.ftaa allkaclar 
oldalar. lala ettim: 

- lkaclil İçin ~ Holde... .... ... ,. bir fl:1 
ketfettl. Arka...... , .... ..,.. 
lemek hupaa bile_ ... . 

TerelelU 

Anlacllm 
Beyefmcli bir aaat 

•'-fb .. Ertesi günl aaati 
aldığı dOkkina gitti : 

- Siz bmi aldattunz, 
ftl"dijiniz 1Ut ara aara 
clurayor.. Birbç kere 
........ ki tekrar ..... 
O.ilk lfleclil uman da 
fazla ileri pliyor. 

S..~ peıtevui•ini 
aldae blkb. Saati amn 

-- tetkik etti : 

- Anladım. dedi, ileri 
sttmeshıe lebep aizia ..
ati ullarken limngeldi
jlnden fada wam•mıdwr. 

+·:::··;:~--
Dişi ağnyordu: 

- Çıkarbanaf 
Dedim ytblme babı 
- Ağrına daJaa eyL. 
- Dit •tnsmm ela 

olur Dili? 
- Olur yal.. O ylbdm '*""" 

1an- ... alda- aetiawlı• 
na. .....,.. 

Parua çok aldı aa bir :._~ 
.. ıut_ ~ lf awi im ~ 
moWle Jmralm.; ôli onla. .... 
llrGnce otomo._.- cla~cha-d.L 

- Ne o, cle,1• oto--u• 
- aldm?. ' -
...... : Ne Yap8Jla .... w. 

- Nwl bir med.aai1et?. 
7 Bir doatama teJe1oa e~ 

cektim. B"ır otomobil pra)ma 
uğı'adım, telefonla koaatt9m. Ye-
lefon parUI ahnaclılar ben er. 
mecbur oldum. Bari elim bot 
çıkmayayım diye bir otomob11 
alıverdim. 

Uzun boylu kadın 
•ııe.U WI•- ki, 
lJpas9D ..,.. tam· 
E:rfel••• ,abelr Wld; u....-..,.. lrMha .. 

~~ ................ 
Yamada berkea elee, 
tıp... boylu kadın.. 

S6zünde 
durmayor 

Vapur batı
yordu.. Ameri
kah bir -d
telsiz lelelm • 
iresiae kQfbl : 

- Memur .. 
fendi, memur e-
fencli L. 

- Ffe•c&m.. 
...... , 1.: 

- NeVjCilmta 
t.irt~--

~y= 
pcejime 111 
--.ma. Kea
diliae telliıle 
haber ftll'IDIL. 
Madam ene!clen 
dlflaemediği 
bir laldiae JG
dadea .azlncle 
duramamak mec
bariyetincle kal
..... Affetsin... 

Kotma,... ltot ,... 
Atlar trWew ... ..... 
Bir adıma bet _.... 
Upuzun boJla bdta.. 

Bqmda eaiJor .._, 
itte budur hep tuam: 

1 
Duymuyor batvmuam 
Upusun boylu .... 

Şirket 

Yerdi: 

v., 

--

- Kuadar kasadaki beş yk 
lirayı abp kaç-... 

- Zavallı çocuk kimhilU 
kadar ihtiyaç içeninde idi. 

- Kaçarken silia 
Dizi de aı-... 

1 - v •J ""'""' ..,,s..; 



Ben Türkiyede Açlık 
Rekoru Yaphm! 

( Baıtarafı 1 inci aayf ada ) 
Çok yazdığımız için götülüyoruz 
ya. 

- Eserlerinizden ne kazan
dınız? 

- Ben kendi payıma hava ile 
civa, davultozu, minare gölgesi, 
pehpeh, alkış. 

Fakat eşkiyalar altın kazan
dılar. Amma dağdaki qkiyalar 
değil, onların köküne kibrit suyu 
dökftldtı. Ben matbuat ileminde
kileri s6yliyorum. Kitaplarımın 
çoğu ikiter, iiçer, dörder defa 
basıhnıtbr. Ben veya kitapçım 

. tarafından değil ha 1 Piyasada 
bili bir takım kitap qkiyua Tar

dır, ayni kağıt, ayni punto, ayni 
kap... Gizli bubnrlar ve baba
larının az mirası imiş fibi çayır 
vızır satarlar. 

Bu toprap kızlan adındaki 
kitabımın kitapcım tarafından 
basılamnda ıöze çok çarpan bir
kaç büyük mlrettip yanlışı var
dır. Fakat aynı kitaba bakarsa
nız ki bu yanh,lann tanesi yoktur! 
l latbuki ben bu kitabımı bir de
fa basbrdım. Bu qkıyalığı asıl 
kitapçılara sorunuz. Onlar daha 
iyisini bilirler ve canları benden 
daha çok yanmıştır. 

- Bugiln, yalnız. yazınızdan 
aylık, muntazam kazancınız nedir? 

- Üç yftz lira Hikimiyeti 
Milliyeden alırım. Roman ve ma
kaleler üstüste gelmek üzere va
sati bet yüz lira Milliyetten ah
nm. Bunların haricinde peraken
de ve 1Smarlama yazılarım ayda 
yüz lirayı geçmez. Dokuz yüz ka
ğıda para mı denir? Püf deyince 
gider. Halbuki ben harbiumumi
dea bir glln öncesine kadar da
ha çok kazamrdım. Ayda kazan
cım neti olarak fU idi: 60 
inıiliz laraa Karagözden, o• 
bet . in,W lirası Taninden, 
15 fneiliz !irua T erdhnan• ha
kikatten, 10 1 ntiliz lirası Do
nan... mecmuumda., S hıgi
liı _..., Jazılardaa ki hepsi 
ne eder? Yaz ,bet mı"? Onar ka
ğıttan bin eW HaJbUki şimdi 
dokuz ytiz. ~bulcla bu Topra
ğın Kızlarından yirmi yedi lira 
kazandım. Halk ldttöphanesi sa
hibi Remzi Can bilir. Fakat bll 
Toptapı Kızlannm lngilizce ter
cümesinden dart bin alb yüz lira 
peşin aldım. Rusçaya tucüme 
edilen iki kitabim bana beş bin 
lira ptirdi. Şimdi F ranuzcaya 
Jurnal Doryan sahibi Karasu ta
rafın dan tercüme ettirilen iki ki
tabımdan ne alacağımı henüz 
bilmiyorum. Paristen cevap bek
liyorum. Dediğim gibi yazıyı mes
lek edinmiş bir adama bu kadar 
bir gelir hiçtir. Macarlar için ha
zarlamakta oldaium bir roman 
için kırk bin pengü teklif ettiler. 
Halbuki biç vermeselerdi yine 
yazacaktım. Macarları çok severim. 

- Muharrirlikten hayabnm 
kanamasaymmz ne it yapardnuz? 

- Bmıu fimdiye lraclar biç 
diiflnemedim. Nerden aklamza 
ı~ Said, ae ya~m acaba? 
Ben Adanada blkiimet memur
lup yapmak iatedim, becereme
dim. Pan.te awbthk okudum, 
beceremedim. Reaamlaja yelten
cHm, beeeremeclim. Yalnız ben 
pyet iyi aç k•lmaum bilirim. 
Hayabmda aç kalclıiım günler 
pek çoktur. Hatta açlık sitajı 
bile yapbm. Açhkta bir Türkiye 
rekoru bile yapbm: On bir rece 
on iki gtln dayanabiliyordum. 
Şimdi bilmem. bk fırsatta bir tec-
rübe daha yapayıır, '>akahm ihtiyar-

JılaU>uMt Ce;ııiyeti ıa.r ... fıııda.ıı 
tertip edilen 
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lık eski rekoru tutturacali mı? 
- En çok hangi" eserinizi se

versiniz? Niçin? 
- Hiçbirini sevmem. Eserim 

demek ben derneğim. Kendi 
kendimi sevecek bir Egoist ve 
Borjuva değilim. 

- Halk en çok hangi eseri
nizi sevmiştir? 

- Hepsini . Bilikaydüşart 
hepsini. Buna inanmanız için 
imkan olsa da size sandıklan gös
tersem. O sandıklar halktan ge
len binlerce sevgi ·mektupları ·ile 
doludur. Ben miras taraftan de
ğilim. Fakat yalnız bunlar mtis
tesna. Y ahu.z btm.ları oğluma mi
ras ölarak bırakacağım: 

- Muharrirliğe ıie zaman, 
nuıl bafladınız? 

- Bundan tam otuz. bet yal 
· önce mayıam ilk hNtasında ... bk 
eserim bir mecmuada çıktı. Ma
rifat yapmışım gibi övtindüm, 
öteyeberiye söyledim. Hafiyeler 

. mektep idaresine fitlemişler: 
( Cerait ve müca~ia ibyat ve 

terbat tehririnden naşi {ha emri
nezaretpanabi on beş g'iin hapis) 
cezası yedim. Ya.. evet. Ben ilk 
önce sözüm yabana şiir yazdım. 

ilk nesrim Ömer Seyfiddinle müt
terektir. Beraber yazdık. Mevzuu 
aşağı yukarı şu idi: Bu millet 
osmançığın kırk çadırından iba-
ret değildir. · 

Bunu yazdığımız için mektep 
müdilrii binbaşi Şevket Beyden 
kıçımıza onar değnek yedik. 

- Bizde halk niçin okumıyor? 
- Affedersiniz. Kusura kal-

mayınız. Siz de bu yanlış sanıya 

kapalmayımz. Bu halk eğer oku
masaydı, bU"alonız büyük edipleri, 
mubanirleri, şu entipüften Aka
giindüze ayda dokuz yüz lira 
kazandarmu.dı. Hanıi pzete pat
ronu okumıyanla okunmıyamn 

mavi gözleri hatırı içia adama 
yedi yüz, dokuz yüz lira verir. 
Onlarda o göz var mı ? Bir bak
sanız a ! Benim şu Ankara içinde 
ayda bin iki yüz elli lira kazan
dığım çok ve sürekli aylar oldu. 
Bunu inklr etmek halka karşı 
düpedüz vicdansızlık olur. Amma 
herifçi oğlu 'Okunmıyormuş. 

Bunda halkın ne suçu var. 
okutacak · şey yazamıyorsa neye 
şikiyet ediyor? Salhaneden iş• 
kembe, ciğer alıp satsın. 

- Tanmmıt muharrirler niçin töh
retleri nisbetinde kazanamıyorlar? 

- işte asıl meselenin bam 
teline timdi bastınız. Şu realiteyi 
biliniz, bilelim. bilsinler ki biz de 
töhret dediğiniz şeyler hep kendi 
kendimize gelin güveyi oluıu-

muzdan başka biqey değildir. 
Oç beş kişi bir araya geliyor. 
Biribirini methediyor ve bir iki
sine meşhur , diyorlar. Sanıyorlar 
ki mademki meşhur edip dem;,. 
leı:cffr herkeste amentü, başüati
ne efendim, meşhur olsun deyi
verecektir. 

Halbuki bu şöhretlere münev-
ver olan olmayan halkan metelik 
bile verdiği yoktur. Kendi ara-
mwla meıhur olmak bir maana 
ifade etmez. Hüseyin Rahmiyi 
kimse edebiyat Çerçevesine alma-
dı amma altmışından sonra ela 
yedi yüz yetmiş lira kazanıyor. 

- Muharrirlik bayabmzda ba
tınızdan geçen en garip vak'a? 

- Baştan başa grabetlerle 
doludur. Saymakla tükenmez ki. 
Ş6yle aklıma geliveren bir tane
llİDİ IÖyliyeyim: Birgihı Kadaka. 
ytbıde bir arkadBfUDa davefti 
idim. Orada bana kıvrak, gQzel 
bir lauamefencliyi tanıttılar: S.-

8 Temmuz Perşendlt 

fetanbul (1200 m.) - 18 Gramofon, 
18.30 Fr. ders (ilerlemiş olanlara mah
sus), Ul alaturka saz (Kemal Niyazi 
B. ve arkadaşJan), 20 alaturka saz 
(Nebil oğlu İsmail Hakkı B ), 20.30 
alaturka saz (kemani Reşat B. ve ar
kadaştan), 21.30 gramofon, 22 ajans, 
borsa haberleri, saat ayarı. 

Ankara (1538 m.) - 12,SO Gramo
fon, 18 alaturka saz, 18.45 viyolonsel 
konseri (Edip B. '!'.), 19.15 alaturka 
saz, 20.15 ajans haberleri. 

Viyana - 18,30 konser saati, 19,10 
konferanslar. 20,05 hafif musiki, 20,40 
havadisler, 20,45 hafif musiki programı 
de•am ediyor, 21,20 tefrika, ~1,45 
şarkı ve orkestra konseri, 23,25 hava· 
disler, 23,40 gramofon plakları. 

BGkret - 18,0.) muhtelif konser, 
2Q,05 konferans, plaklar, 21,00 senfo
nik orkestra, 21 ,45 tatkdar (kadın ıc
sile) 28,06 almanca bir konferu. 

Bodapefte - l 8,8.) sigan muaikisi, 
19,35 muhtelif pro~ram. 20,!ft radyo 
orkestrası, 21,2;; tiyatro, 13,25 havadil'
ler ve plak netri7'atı. 

Vaqo.a - 19.20 twRiıiılı;tbe ve gra
mofon plakları, .00,4a Wrika, 21,05 
konser, 23,05 dans musikiıııi. 

Roma - 21.0.i havadisler, 21,35 
(~iv) Volf-Ferrarinin operası , sonra: 
musahabeler, havadisler, edebiyat ba
hisleri. 

7 Temmuz Cuma 
Viyana - 18 sıukı , kemau ve pi

yano ile konser, 18. fıfl muhtelıf kon
feran..ılıı.r, 19.35 plaklarla llıınimarkn 
musİkİ:•İndt>n paı ı · tlar. 20. 10 konser, 
:!0.41 lıavadi,.l~r. 20.45 konsere de
vam, 2l. l0 ti~alıo, ~3 havadisler, 
:!~.1 :> damıiı g. 

Bükret - lH o:ı radyo orkestrası, 
20 o;, koııferana. 20.4:; plaklarla: ( MR
dam rlatarflay) 1 'uceioinin operası . 

Pettıe - 18.05 şarkı konseri, Hl.~o 
gramofon plükları, 20 00 muhtelif, 20.4G 
skeç, 21 .30 muhtelif, 21 .4.i opera or
kestra8lnın konseri, 23.15 havadiııler 
ve ıigao ork~stratıı. 

Vartova - 18.:!0 muhtelif solo 
konserleri, 19 20 konferanfl, 19.40 sco
fooık konser, 23.0:-ı dansing. 

Roma - :!:! 20 muhtelil · mus ki 
parçaları. 2!J.O:l dansil)g, 24 havadilder. 

ba Hikmet Hanımefendi. Yazıla
nm, şiirlerini okumuşaunuzdur. 
Ya, dedim. Müterref oldum efen
dim. Hay hay bütüa ıiirlerini, 
yazılarını, ~ve seve okurum efen
dim. Hatta çoğu ezberimdedir. 
Seniha Hikmet H. pek memnun 
oldu. Çok bilmiş, zeki bir hanım
da. .Aaşama kadar hep o konuştu. 
Tath da konufuyordu. Şiirlerini 
okudu. Verdim koltuğu, verelim 
koltuğu. Ahbaplığı kızıştırdık. 

Varsa ben, yok ben. Bir 
aralık sordum. Son zamanlarda 
bir teY yazmıyorsunuz efendim 
Evet, dedi. biraz rahatsızlık ge
çirdim. Sıhhat derdinden yazıya 
vakit bulamadım. Halbuki Seniha 
Hikmet benim müstear adımdı 1 
Seniha Hikmet imzası ile ben ba
za derme çatma feyler yazardım. 
Bunu Ali Canipten başka kimse 
bilmeadi. Bozmadım kadıncağıza. 
Hem değmezdi. iki üç k6tü tazı 
için sfizel bir hanımı kırmak ne
z.akete nyinu4ı. 

- Mulaatrirliğin ea güzel ve en 
fena baldupaaz taraftan nelerdir 7 

- En l6zel tarafı halktan ol
mak. kopkoyu ve dipdiri inkilip
Çl olmak, yani kemalist olmak. 
Benim gibi. 

En fena tarafa da kam olmak, 
silik ve sinik olmak. Kimin gibi 
olduğunu bilemem. * 

Mladerecabmızan ~ldujundan 
( ~ Ben Öldürdüm t tefrika
mu fU'ememiftir. Karilerinımleıa 
Wr dileriz. 

Baımüdürlüğiinden: 
Muhtelif qya Sabıı 

928 senesi nihayetine kadar Gümrllklerde kahp sahibi tarafın
dan tesahüp edilmemesinden dolayı 1549 No.lı kanuna tevfikan 
gümriik rusumu aranılmaksızın aşağıda eski Gümrük tarifesine na• 
zaran fasıllara aynlmıt olan muhtelif eşya hizalarında gösterilen 
tarihlerde müzayede suretile sablacaktır. Talipler buna ait şartnameyi 
fatanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonun
dan alabilecekleri gibi eşyaları da lstanbul, Galata Giimriiklerindeki 
mahalli mabsuslannda gCSrebilirler. İstekliler her faslın bizalannda 
gösterilen giin ve saatlerde kıymetlerinin % 7 ,S nisbetinde teminat 
akçelerini hamilen komisyonumuza mllracaatlan. "3047,, 

F. No. Kap Tahmin edi- müzayede güni Efyamn cinsi 
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. Adedi len kiymet ve saati 
Lira K. 

322 2825 65 29 Temmuz Cumar
tesi s. ıs 

Çay, Kahve, Şeker, 
çokulita ve saire 
Levanta. Losyon ve 
sair Itriyat 

127 938 89 5 Ajustos 

264 · 4715 44 12 Apatos 

868 4804 . 7S 19 Ajustos 

87 1504 30 9 Eylill 
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Muhtelif deri mamu-
lib çantalar kundu
ralar üıbrpinler ter
likler ve saire 
Sanclıklar, çerçiveler, 
tahta laaduraa çi
mi Yeuİre ajaç ve 
tahta etJL 
Çadır b.a, çanl; a
cim, ip, bahir at
lan ve laİr k•dir ..... 

203 3001 ıs 7 T.qrini Ev. ,, Muşambalar, llatik 
ikçeler llmk6 ew•
lar, liatik tekerlek
ler ve aire. 
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Maden klmlrleri. 
Elektrik ·•-, le
vaumata ... ,._et" 
yayı z6ccacip por
.elea efJalar malate-

.. lf caml•r eandar. 
7Jraate ait allt ede
vat elektrik ıkMmı 
makineler demir ka
zanlar çorap Ye ya
• malr'rıl~ri .,....._ 
Erui .,.,w . ta-
yinine ...... lalet, 
d8rb6n allta Wd-5. 

JeYe~elek
trik ve radf9 a' •• 
oparllr ve aire. 
Kokulu kelcmz muh
telif sabnnlar ~ 
macet mumlaft ltU.. 
mumu. 

57 228 95 16 Kinunuev. ., Milatamel ef)'aya za
ti,e. 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti llinlan 
Miktar 
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Kuru Kayasa 
Sade yajı 
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~an 
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V akd Guraba Hastanesi için 16zumu olan yukarda m. ft 
miktarları yazılı altı kalem erzakın aleni surette icra edilen mllla
kualannda verilen fiyatlar haddi liyık g6rülmedipden mlnab1a 
Temmuzun sekizinci Cumartesi pnüne temdit edilmiftir. Talip 
olaalar teraiti anlamak ve nllmuneleri firmek ~zere Mqıla 
levazım idaresine ve ihale pni saat on dirtte idare elldlme•ine 
m&racaatlan "3071,, 

.~~~~~~~~~~~~.:.__~~~~~~~ 

İnhis~rlar idaresinden: 
Miktan Cimi 

16240 Kilo Çul ve. kanaviçe 
8000 .. · ganavıçe 
1700 -;, Çul . ,., 

Balida cins ve miktan yazılı iç kalem dik tllza1e-
deainde elde edilen fiatlar haddi liyık -:=tılen bt'i 
pazarlığı 8171933 cumartesi günii saat 14 te ., • Taliplerin 
te~aıile birlikte müracaatlan ilan olundr. "3119,, 

Manisa Emrazı Akliye Ve Asabiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin bedeli keşfi 9238 lira olan 
kalörifer tesisat işi yirmi giin müddetle kapalı zarf usulile miinakuaya koa
muştur. Seraiti görmek için her gün mezki'ır hastane baş tabipliğine müracaat 
edilir. 'l~alipler münakasa şart.ııameainde zikir edildiği veçhile ehliyeti feDllİye 
ve kudreti. maliyesine ait -veaa.iki gösterecektir. Taliplerin teklif edecekleri be
delin Yo 7 fJ rriabetiode te'minatı muYakkate mektuplarile birlikte ihale ;hi. 
olan 22171988 tarihine mlindit-C~ giinü saat on .töıtte M8DİI& vm,.. 
ti SıhW Miid.iriyet.inıılıa mteteW k~ ~ -.a • •· 
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evfik B. Biraz Sonra Söyliyeceği 
J -tk Zihnen Hazırlayordu 

. Diye yalvarmaya başladılar ... 
Ihsan Bey, askerin birdenbire de
ğişen bu haleti ruhiyesinden is
tifade etmek istedi. 

- Pek ala.. gidelim.. lakin 
bilirsiniz ki padişahın huzuruna 
böyle gidilmez.. askerlikte, bir 
onbaşıya bile dert anlatmanın 

bir yolu vardır... Şimdi, dağılın .. 
kışlanıza gidin.. di.işiinelim, taşı
nalım.. bir çar,,.sine bakalım. 

Dedi ... Fakat, derhal birkaç ı 

ses yükseldi: 
- Duşünmiye vakit yok .. Pa

dişahımızı öldüreceklermiş. 

Ihsan Bey, yine söze başladı: 
- Oğlum, yalan.. sizi aldatı

yorlar .. hem de düşman hesabma 
aldatıyorlar ... 

Bakınız; işte hudut, fUrada .. 
ihtimal ki şimdi şu konuştukla
nmm bile Bulgarlar işitiyorlar .. 
Eğer biz hep beraber kalkar da 
lstanbula gidersek, buraları bom
boş bırakırsak; Bulgarlar bundan 
istifade etmek ister ve derhal 
Edirneye girerler.. O zaman ha
limiz ne olur? 

Diyord.u. Fakat birçok sesler, 
Ihsan Beyın bu sözlerini boğdu: 

- Bizi kandırıyor .. 
- Aldatıyor . .' Sakm inanma-

yın.. İstanbula gideceğiz .. 
Diye haykmyorlardı.. ihsan 

Bey, artık tamamen çileden çık
nıış olan bu efrada söz anlata
mıyacağını anladı. Oradan uzak
laştı. 

Fakat askerler, o sırada ora
dan geçen Mümtaz Yüzbaşı 
Cevat Beyi yakaladılar. Ortala
rma aldılar. 

- Bizi sen İscanbula götü
receksin. 

Diye tehditkar bir vaziyet 
~ldılar .. Cevat Bey, daha büyük 
bir felaketin onune geçmek 
istedi. Derhal askerle pazarlığa 
girişti : 

- Pekala .. Ben sizin sözünüzü 
yapanın.. Lakin siz de benim 
dediklerimi yapacaksınız... Size 
evvela şunu söyliyeyim ki, 
buradan İstanbula böyle aJayla 
taburla gitmek doğru olmaz. Ola
bilir ki birtakım düşmanlar pa
dişahımıza yalan yanlış bir şey 
söylerler, efendimizi korkuturlar .. 
Sonra .. Biliyorsunuz ki, burası bir 
kaledir. Şimdi buradan taburlarla 
asker çıkınca Bulgarlar haber 
alırlar.. ( - Hah Türkler Edir
neyi boşaltıyorlar .. ) diyerek ge
lirler, burayı alıverirler.. Onun 
için şimdi kışlalarınıza gidin .. Her 
taburdan üçer kişi seçin.. Yanı
nıza bir bando muzika alın. İs
tasyona gelin. Siz gelinceye ka
dar ben de tren hazırlatayım. 

Dedi... Askerler, bu teklifi --
... - -- ~ -~ 
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derhal kabul ettiler. Kışlalarına 
gittiler. 

Efrat bu işle meşgul olurken 
Cevat Bey derhal heyeti merke
ziye azalarına müracaat etti. Va
ziyeti anlattı. Yapılacak başka 
çare olmadığı için mesele olduğu 
gibi kabul edildi. Y almz işe ce
miyetin lehinde bir şekil verildi. 
Derhal İstanbul heyeti merkezi
yesine: 

[ Zati hazreti padişahiye arzı 
tazimat etmek üzer~ ikinci ordu 
namına bir heyeti askeriye geli
yor. Kendilerini icap eden şekil
de İstikbal ediniz. ) 

Diye bir telgraf çekildi. Ayni 
zamanda mabeyn başkitabetine 
de bu yolda malümat verildi. 

Tren hazırlanırken, üzerinde: 
( Yaşasın Kanunu Esası ), ( Yaşa
sın hürriyet ) işlemeli bayraklar 
tedarik edilmiş istasiyona getiril
mişti. Biraz sonra piyade, süvari 
topçu, istihkam, sanayi, Hamidiye 
hafif süvri alayları efradından 

seçilmiş 350 neferden mürekkep 
bir kıt'a istasiyona geldi. Asker
ler, kolağası Hamdi Beyin idare
sindeki 11 inci alayın bandosile 
topçu sekizinci alayın yüzb aşıla
nndan Kadri, cerrah yüzbaşısı 
Muammer, mülizim Celal Beyle
ri de yanlarına almışlardı. 

Tren işleri le meşgul olan Ce
vat Bey, bir mazeret bahane 
ederek İstanbula 'gitmekten ya
kasını kurtardı. Askerin başında 

bulunmayı, yüzbaşı Kadri Beye 
bıraktı. Tren, Edirne'de kalan 
askerin alkışları ve bandolarm 

marşlan arasında hareket etti. 
Tren, İstanbul'a doğru ilerler· 

ken, lstanbulda da büyük mik· 
y~sta hazırlıklar yapılıyordu. Ce
mıyet erkim, Sirkeci istasiyonu· 
nu bayraklarla donatbrmışlar: 

- Edirne' den, cemiyetin bir 
askeri heyeti geliyor. 

Diye her tarafa haber yolla
mışlardı... Trenin gelme saati 
yaklaşbkça istasyon meydanı do
luyor. Sirkeci civan, bir mahşer 
halini alıyordu. Ortaya bir masa 
konulmuştu. Kolunda kırmızı be
yaz kordeleden bazubent ve 
göğsünde, kokardı ile Rıza Tevfik 
Bey masanın önünde duruyor; 
biraz sonra söyliyeceği parlak 
nutku, zihnen tasarlıyordu. Cemi
yetin bütün erkanile İpekçi Kani 
Bey bütün tevabiile gelmiş, halkın 
ellerine küçük bayraklar tevzi 
edilmişti. Merkez kumandanı Sa
dettin Paşa, piyade dairesi reisi 
Cemal Paşa ve sair bir takım 
askeri erkan ve ümera da kendi
lerine tahsis edilen yere yerleş
mişlerdi. 

( Arkaı;ı var ) 

Fakir Çocukların Sünneti 
Bugün akşam Suadiye plajında 

muhteşem bir sünnet düğünü, 
yapılacaktır. Dügün, fıkara
perver zenginlerimizden Ab
dürrabman Naci Bey yaptırmak
tadır. Fakir yavruların neşesini 
bir kat daha arttırmak için plajda 
büyük hazırlıklar yapılmıştır. Dü-
ğünde Denizkızı Eftalya, Safiye 
ve Fikriye Hanımlar tağanni ede-
ceklerdir. Bundan başka mükem
mel bir cazbant ve Azeri musikisi 
bulunacaktır. 
iF =·= GT7i 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere Mual
lim Tabip ve Dişçi Alınıyor 

1 - Açık muallimlikler şunlardır. 
Kuleli Lisesinde: Tabii ilimler, Fizik, Kimya, Riyaziye, Fran-

sızca, Alman, Felsefe. 
Maltepe Lisesinde: Tabii ilimler, Fizik, Riyaziye, Fransızca 
liurs ~ Lisesinde: Fizik, Kimya, Fransızsa, 

2 - Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim alınacaktır. 

3 _ Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muhtelif 
ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 

4 - Bu muallimliklere; istekli olanlar, aşağıda yazılı vesikaları 
bir istidaya iliştirecekler ve hangi mektebin hangi ders muallimli
ğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

A - Tasdikli sıhhat raporu 

B - Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C _ Resmi bir makamca ve evvelce Muallim olanlar için 

Maarif İdarelerince, tasdikli ve fotoğrafli fiş veya kısaca hal tercümesi, 
D _ Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve sair vesikala-

nnm tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

iE - Noterden tasdikli taahhüt senedi, bu senede şunlar ya
zılacaktır: " Tayin edileceğim.... mektebinin.... inuaJlimliğinden her 

Sayfa 13 
.:=::s 

Kapalı Zarf Suretile 
Satılacak Muhtelif 

Eşya Satışı: 
lstanbul Güm ükleri Başmüdürlüğünden: 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde topJanıp sahip
leri tarafından tesahüp edilmediğinden dolayı gümrüğe intikal 
eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inci maddesi mucibince 
gümrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazılı eski gümrük tarifesi
ne .gör~ fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya hizalarmda gösterilen 
tanhlenn kapalı zarf usulü suretile münakasaya vazedilmiştir. Bu 
eşyanın izahatlı listeleri lstanbul, Galata, Gümrükleri ile Başmüdür· 
~ükte asılıdır. İstiyenler listeyi tetkik edebilecekleri gibi eşyayı da 
lstanbul ve Galat~ gümrüklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait mü
zayede şartnamesı Jstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde miiteşek-
1?1 sahş komisyonuna mür.acaat. edilerek alınabilir. Münakasaya iş
tırak edecekler vereceklerı teklıf mektuplannda imza ettiğim şart· 
name dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap 

eşyayı . . lira. ve kuruş mukabilinde sabo almağı ka-
bul edıyorum. Dıye ımza ederek şartnamenin 7 inci maddesinde ta
rif edilen şekilde mühürlü bir zarf derununda tekliflerini ihale 
saatinden evvel komisyona tevdi ve mukabilinde bir numara alma
lıdırlar. T aliplerfo kudreti maliye) erini tevsik edecek Ticaret Oda
sından veya. bankadan musaddak vesaiki teklif mektuplarına ilave 
etmeleri şarttır. İstekliler alacakları fasılların muhammen kı:; mefnin 
yüzae yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini ve yahut başabaş hazine 
ve istikrazı dahili tahvilatını ve yahut kıymetinden % 10 noksanile 
borsaya ·dahil ve diğer milli esham ve tahvilatını hamilen mezkur 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. "3048,, 

F. No. Kap Tahmin edi- Müzayede günü Eşyanın cinsi 
Adedi len kıymet ve saati 

Lira K. 
14 1115 13116 79 26 Ağustos Cumar· Kağıtlar, zarflar, mu

t esi S. 15 kavvalar, matbu kitap-

15 

17 

18 
19 

24 

25 

29 

30 

385 19152 80 2 Eylül 

117 14267 16 Eylul 

124 6480 53 23 Eylül 
499 12446 54 29 Eyliil 

,, 

" 

,, 

3750 21325 48 4 Teşrinisani ,, 

46 10020 05 11 Teşrinisani ,, 

1516 16174 25 2 Kinunuev. 
tf 

447 15132 98 9 
" tt 

?Fii'mi r &:fi§t ne; ı ftJtr ~ıs 

lar, kağıt sicimler ve 
sair kağıt eşya. 
Pamuk mensucat pa
zenler amerikan bez· 
leri şeritler ipekliler, 
çoraplar, örme fanile 
eşyası vesaire. 
ipekli mensucat, kadi
feler ipekli çoraplar 
kravatlar atkılar vesa· 
ir eşya. 
Muhtelif yün mensucat. 
Yünlü ipekli elbiseler 
çamaşırlar şapkalar 
vcsaıre. 

Muhtelif san'atlara, ait 
demir, pirinç alat ede
vat kablolar, teller' 
düğmeler, çatal bıçak 
kaşık vesaire. 
Velespit, otomobil ak
samı otomobil vesaire. 

Eczalar, kundura bo
yalan yağlı vernikli 
boyalar çivit, yazı mü-

rekkebi tuvalet pod· 
raları vesaire. 
Sinema filimleri, selJü· 

loit mamulitı, oyun

caklar maden temiz

lemeğe mahsus tozlar 

cilalar vesaire. 
? 

hangi ders senesi içinde çekilmemeği, şayet tatil zamanında çeki· 
lecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi~ceğimi, böyle 
yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığım tazminat olarak bir d~fada 
ödeyeceğimi, bundan başka tayin olunduğwn halde kanun?° go~~er· 
diği zaman içinde vazifeme başlamazsam yide aynı tamıınatı ode 

yeceğimi taahhüt ederim,, 

E - Bu vesikalar 1 O/T emmuz/l 933 tarihine kadar Milli Müda
faa Vekaletinde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilmiş olacaktır. 

5 - isteklilerden aranılacak şartlar şunlardır: 
A - Muallimliğini istediii dersi okut~ağa, menşei ycya Darül

fünunda imtihanla ehliyetnameyi ve kadnuk~ı vaskıflt ani ~aıdz oh~ak vel 
yahut Maarif Vekaletinin ayni derece e ı me ep enn e musecce 

muallim bulunmak. 
B _ Haftada 15 " Zaruret görüldüğü takdirde ,, en çok 20 

at ders almağı taahhüt etmek, 
sa 6 _ Tayin edilecek muallimlere ayda 84: 126 lira ücret 

verilecektir. · d b 
7 _ Istanbul, Konya, ve Erzıncan a ulunun Askeri lise ve 

Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zadit Hazırlama mektebi· 
nin tabip ve dişciye ihtiyacı vardır. Taliplerin aylık ücretleri 80: 90 
dişcilerin ücretleri ise 70 liradır. 

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya dişci· 
Jiğini istediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca hal tercümelerile 
beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Useler Mtiettişliiine 
aöndereceklerdir. " 3097 • " 2719 ,. 



14 Sayf 

•• ue Çetes 
Tefrika No. 50 

e 

~ 

iki golge b lir i hemen 

Hüsnü, Kerim, Hasan Ef. ler 
büyük bir heyecan içinde Gavur 
Mehmedi dinliyorlar, nefes al· 
maktan bile çekiniyorlardı. Gavur 
Mehmet, elindeki kahve finca
nından, gürültülü bir yudum 
daha çektikten sonra sözlerine 
dev~m etti: 

- Bereket versin ki, ben, 
çok ihtiyatlı bir adamımdır. Bu 
işte, bu meslekte, günün birinde 
başıma her işin gelebileceğini 
vaktile hesap ettiğim için birçok 
şeylerde meleke peyda ebniştim. 
Bunların biri de dişlerimle ip 
kesmek ve düğülJl çözmekti, 
Evve!ii, ipin düğümünü çözmeye 
uğraştım. Buna muvaffak olama· 
dım. Sonra, ipi köpek dişlerimin 
arasına aldım. Yavaş yavaş, adeta 
tel tel bunları kesmiye başladım, 
Serçe parmak kalınlığındaki bu 
ipin bir katını hemen hemen 
yarıya kadar kesmiştim ki, ayak 
sesleri işittim. Derhal yere kapan
dım. boylu boyumca yatbm. Bir 
demir kapı açıldı. içeri, hafif bir 
ışık yayıldı. Kapının önünde bir 
konuşma başladı. iki kişi şu söz· 
leri söylüyorlardı: 

- Bak, bakalım.. bir kerede 
sen dak balki tanırsın. 

- Canım, söz anlamıyor mu· 
sun?.. Ben o adamı, ömrümde 
bir kere bile görmedim. 

Belki, şüphelendiğin adam
lardan biridir. 

- F arzedelim ki, öyle olsun .. 
bundan ne çıkar.. Gavur Mehmet 
gibi bunu da öldürüvermek 
güç mü? ... 

- Güç değil amma, bizim 
maksadımız başka... Papas 
Coi bir yerden işitmiş ki, Gavur 
Mehmet ölmemiş.. Şimdi biz bu
nu anlamak istiyoruz. 

- Bırak canım şu sarhoş pa· 
pazı .. Daha geçen gün, bana da 
bir gece şeytanı gördüğünü.. O
nunla bir masada şarap içtiğini 
söylüyor, hem de beş bin yemin 
ediyordu. 

- Demek ki, simdi sen bunu 
görmek istemiyorsun .• 

- Göreyim.. Bundan ne çı-
kar?... . 

İki kişi yanıma yaklaştılar. 
Ben, bir ölü gibi yalıyor, nefes 
bile almıyordum. Beni, ayaklarının 
ucile, hırpalıya hırpalıya arka üs· 
tü çevirdiler. Ellerindeki küçük 
hırsız · fenerini yüzüme tuttular. 
Allah razı olsun o heriften. 

- H yır •. Tanımıyorum ... He-
1 gece yansına kadar sabrede
lim. Gelecek arkadaşların içinde 
belki tanıyan olur. 

Dedi... O anda, içimden sevi
niyordum. Bahusus, çıkıp gider
i rken, kapıyı kapamıya lüzum 
görmediklerini hissedince, sevin
cimden adeta çıldırıyordum. Bu 
hal, bana büyük bir gayret ver
di. hemen kalkhm, oturdum. İpi 
tekrar dişlerimin arasına aldım. 

Hem, yine tel tel kesiyor, hem de 
dişarıyı dinliyordum... Uzaktan 
ayak sesleri geliyor .. Yakıt v kıt, 
bir zencir boşanır gibi uzunca 
bir hırılb işitiliyordu.. İpin diş-

a indi 

!erimle kesilmesinin pek uzun sü
receğini anladım. Yavaş yavaş ka· 
pıya yaklaştım. Parmaklanmın 

.ucile demir kapının kenarını ara· 
dım. Zaten yarısından fazlası 
kesilmiş olan ipi kapının keskinli
ğine sürtmiye başladım. İpi niha
yet kopardım amma, epeyce de 
canımı yaktım... Ellerim serbest 
kalır kalmaz, geniş bir nefes oldım. 
Takrar yatbğım yere gelerek ka· 
ranlıkta ellerimi yere sürer k sal-
dırmamı aradım. Bulamayınca bunu 

o heriflerin aldığını anladım ... Ah, 
şu ihtiyat r'!iyi iştir. Hemen yere 
oturdum. Sol ayağımdaki kundu
rayı çıkardım. her ihtimale karşı 
daima bu kunduramın içinde bu
lundurduğum ustura parçasını 

aldım. Bunu sağ elimin parmak· 
lara arasına yerleştirdim. Eğer 
be.ni tekrar ele geçirmek teşeb· 
hüsünde bulunan olursa bir to
katta suratini ikiye ayırabilecek
tim ... Başımı yavaş yavaş kapıdan 
çıkardım, baktım. Önümde, dar 
ve uzun bir dehliz vardı. Bu deh
lizin nihayetine yalan bir yerde 
geniş bir boşluk içinde, yere ko· 
nulmuş küçük bir hırsız feneri 
yanıyor orayı pek hafif bir surette 
aydınletıyordu. Dehlizin nihaye
tinde de bir kapı görünüyordu.,. 
Ben bunları tetkik ederken bir
denbire yine o zincir hırılbsı işi
tildi.O hafif aydınlıkta iki gölge 
belirdi. Hemen geri çekildim. 
Kapının arkasına sindim. Ayak 
sesleri uzaklaşıyor. Hem de kırık 
dökük bir muhavere, dehlizin 
duvarlanna çarpıyordu. İşitebildi
ğim sözlerden de bu gece bütün 
çete efradının burada toplanacak
ları anlaşılıyordu... Dikkat ettim. 
Uzaklaşan ayak sesleri, dehlizin 
nihayetindeki kapının önünda bir 
lahze durdular ve sonra kaybol
dular... Başımı tekrar kapıdan 
çıkardım. Memnuniyetimden az 
kalsın bağıracaktım. O küçük 
f .... aer, daha hiila orada duruyoı 
hiç bir ses, seda işitilmiyordu ... 
Yavaş yavaş dışarı çıktım. Dehliz
de yürümiye başladım. O, boşluğa 
gelir gelmez, hayrette knldım. 
Hurası, tıpki, kanatlan ç.ıkanlmış, 
büyücek bir kapıya benziyor, ve 
derin bir boşluğa açılıyordu. 
Boşluğun kenarından bir asma 
köprü uzanıyor, on arşın kadar 
geride duran bir kapıya dayanı· 
yordu,.. Her tehlikeyi gözüme 
aldım. ihtiyatla köprüyü geçmiye 
başladım. Köprünün nihayeti, 
tıpkı bu tarafta olduğu gibi yine 
ince ve uzun bir dehlize açılan 
kapıya dayanıyordu. Fenerin 
hafif ışığı buraya kadar uza· 
namadığı için, her tar:af sim· 
siyahtı. Duvarları elimle yoklıya 
yoklıya ilerledim. Nihayet bir 
kapıya tesadüf ettim. Evvela 
içersını dinledim. içeride insan 
bulunduğuna dair bir ses işitme· 
yince hemen cebimden çakmak 
torbasını çıkardım. Çeliği taşa 
çaldım. Çıkan kıvılcımların saye
sinde, içinde birçok eşya bulunan 
bir odanın kapısında olduğumu 
anladım... Derhal geri döndüm. 

( Arkaıı var ) 

SON POSTA 

Cesaret 

- Aiizim, şu Mehmet Halim 
dediğin zat artık beni aldatamaz. 
Ne mal olduğunu yüzüne karşı 
söyledim 1 

r 
Resminizi Bize Gönderiniz 

)#. * 
Size Tabiatinizi Sögliyelim 

Resminizi kupon ile göndorinh;. 
Kupon diğer uyfamudadır. 

10 Mut.iddir. B. : ~uhit ve muha· 
ı.abına kolay
lıkla uyar ve 
kendisini ça
buk tanıtır ve 
sevdirir müş

külpesent dav• 
ranmaz, arka-

daşlığı sıkıcı 
değildir. Ko
nuştuğu kim· 
selerle candan 

ve samımı konuşur. Hürriyetini 
takyit eden usul ve merasimden 
hoşlanın z, eğlencelere, zevke ait 
mevzulara bayılır. Parayı daha 
ziyade sarfedar ve (adam sende) 
nazariyesine temayül eder. 

Mehmet B.: 
Kendisine e· 
hemmiyet ve 
rilmesini ister, 
sert muame
leye, mukabe-
le eder. Ha
zimkar değil
dir.Baza11 :>t~ 
ve w.n:adcle
ci clur. Ta
hakküme, ten
kide pek tahammül edemez. Hu
vardaca yaşamaktan hazzeder. 

• 12 Yusuf B. : Zahiren sakin ve 
lakayt bir ta
vır a.lır. e-
mizliği ve in
tizamı sever. 
fier yere so
kulmaz, işinde 
~t!cerikli olur. 
Sair husu l r• 
da mahcup 
davranu, Baş
' lan için 

menfaatlerini israf ·etmez. Kadm 
ve sevgi meselelerine lakayt kal-
maz. • 15 " Ankara' da " Ki tip Sadık Ef. 
(Fotoğrafının dercini i temiyor. ) 
Hesap işlerinde para bahsinde 
titiz ve müdekkıktir. Mümkün ol· 
duğu kadar az para sarfetmek 
ister. Herkesle sıkı ve içli dışh 
münasebet tesis etmez, etrafına 
uyar gibi bir tavır alırsa da, za· 
vahiri kurtarmak içindir. 

I L İstanbul ( N. M.) H.: ( Fotoğ
rafının dercini istemiyor.) Neş'eli 
ve sevimlidir. Etrafını kendisile 
meşgul eder, Sade giyinir fakat 
giydiklerini yakıştırır, tavri hare
ketleri güzeldir. Arkadaşlarına 
fazla itimat ve uysallık göstere
bilir. Misafirlerine ikram husu
sunda fedakarlık yapar. Göste
rişi ve alayışı sever. 

Temmuz 6 

1 

u Sü unda erg ..ın 

y L 
- Ethem Kamil Beyin evi 

burası mı? 
- Burası efendim I 
- Bu dolabı Beyefendi gön· 

derdi? 
Genç kadın; derecesi ortayı 

aşan bir sevinçle : 
- Ha, dedi, haberim var 1 
Dört hamal, iki kanadı açılan 

kapıdan aynsı pırıl pırıl parlıyan 
yepyeni ceviz elbise dolabını sok· 
tular, merdivenleri çıkardılar ve 
geniş bir yatak odasında genç 
kadının gösterdiği yere koydular. 

Hamallann sonuncusu merdi· 
verucrin son basamağını inerken 
Servet Hanım seslendi : 

- Baksanıza, bu dolabın 
anahtarlan nerede? 

Hamalın kalın sesi evi dol
durdu: 

- Beyefendide 1 
~ 

Genç kadm dolaba, dolabın 
aynasına, dolabın aynasında ken· 
dine uzun uzun baktı. 

Aynalı dolaptan ziyade koca-
ının bu ar:zusunu böyle çabuk 
yapması hoşuna gitmişti. Evvelisi 
akşam bunu istediği zaman Et
hem Kamil Beyin ağzından çı· 
kan: 

- Bakalım, münasip bir za· 
manda alının inşaallah! cevabı 
genç kadına kuvvetli bir ümit 
vermemişti. Fakat işte Ethem 
Kamil ne yapmış ne etmiş, hafta
sına varmadan kansının istediğini 
yerine getirmişti! 

* Servet, pek sevdiği bir oyun· 
cağı ele geçirmi~ çocukların hu
dutsuz sevincile oynak bir şarkı 
mınldanarak aşağı indi. Kocasına 
hoşun gidecek bir ürprizle 
mukabeleyj düşünüyordu. 

İki saat sonra çalınan ve açı
lan kapının önünde aynayı geti
ren hamallarla karşılaştı.. Bir 
tanesi: 

- Affedersiniz hanımfendi, 
diyordu, beyefendi getirdiğimizi 
değil başka bir dolabı seçm~. 
müsaade ederseniz bunu götürüp 
onu getireceğiz! 

Dolabı götüren hamalların ar
kasından kapıyı kapıyan Servet 
Hammt 

Yazan : Naci Satlullafı 

- Eğer gelecek dolap bundan 
fena olursa sukutu hayal &cı 
olacak! Diyordu. 

lf 
Galata meyhanelerinden birin

de, üzeri boş, dolu rakı şişeleri!~ 
boş dolu rakı meze tabaklarile, 
boş dolu kadehlerle, çatallarla 
dolu iki masanın başında dört 
beş hamalın ortalarında Ethem 
Kamil Beyin hizmetçisi de vardı. 

Hepsi gülüyorlar, söylüyorlar, 
basit insanların iptizale u~amış 
nüktelerini savuruyorlar, bayağı 
şakalarını yapıyorlardı. 

İçlerinden biri: 
- Lakin, dedi, ya tam dolap 

evde iken herifçi oğlu damlıyaydı. 
Hizmetçi kız güldü: 
- İmkanı yoktu, hiç vukuu 

görülmemiş bir tesadüf lazımdı! 
Çünkü adeti değil!... 

- Kadının ayağındaki pabuç· 
lanıı hiç esi de çıkmıyor. Oda
da mı, çıktı mı bir türlü anlaşıl
mıyor! lakin dolabın içi de ayna
sız ha... Sıkınhdan bunalacakbm, 
sizde gelmeyi amma uzattınız!.. 

- Eh, uzatma dayı, iki bin 
liralık mücevher için iki aat 
dolapta kalmışsın ç.ok mu sanki l 

- Aynalı dolapla pek ayna· 
sız bir dolaba girdi kadıncağız ••• 

Hizmetçi kız yine kar.ışb : 
- Hele, hele... Eğer ben ol

masaydım, kadının dolap istedi
ğini duyup ta size söylemesey
dim, mücevherlerin yerini anlat
masaydım hava lırdımz yal 

- Yaşa ... 
- Yaşa!.. 
- Haticenin şerefine haydi ... .. 
Servet Hanım güldü: 
- İşte böyle kocacığım, dedi, 

büyük tehHke atlatbk, aptallar 
bütün mücevherlerin sahtelerini 
götürmüşler .. , Bu iş o şırfıntı 
hizmetçinin başının albndan çı" 
tı. Bereket kör olası benim biı· 
tün mücevherlerimin birer de 
sahtelerinin olduğunu bilmiyoıı:dw 

- Evet, farkına varın&d 
büyük bir kaza atlatbk, ve ziyan 
etmeden istifadeli bir ders nl'rr 
olduk .•.• 

allar Sergisi 

Sergi ve serginin küşadında bulunanlar 

Konya, (Hususi) - Konya ikinci yerli mallar sergisi pek fazl 
rağmete mazhar olm;ıktadır. Sergiye komşu vilayet, kaza ve k5y
lerden birçok ziyaretçiler gelmektedir. Halkın yerli mallara karşı 
gösterdiği rağbet ve alaka sanayimizin atisi için büyük ümitler 
vermektedir. Sergi de geçen seneye nisbetle büyük bir tekamül 
müşahede edilmektedir. Bu tekamül halkın yerli mallanmıza gös· 
terCliği rağbetin bir tezahürü addedilmektedir. 



AHUDUDU 
LİKÔ~Ü 

YENi ÇIKTI .•. 
inlllsar ıataı Matazaları 

(19'12)..-.. 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim Alınıyor 

- .............. 1 '" il: l2ı5 

derece hararet vart 
Cilt Yıınldanna, .... 
Çırpma-• 

LETAFET SUYU 
KullaRMZI . 

' 

BEŞiR KEMAL· 
MAHMUT CEVAT 

ECZANESi .. . -. 

Ölçü üzerine 
F ınnı Kamk Bağlan 
llicl•, banak, bObnlr .-.,,..--

dUfkUnlUtUae 

Fenol 
Konalar 

...., ..... elçi 
tuıı.a.......,. 

Eminhtl: 
laürsolcajl 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopala. 

Taklitçiler .... 
sıkınııız. 
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7116 

B A 8 AN KUVVET ŞUIUI 
Zafl amamt, Kaa-1zkk, Bomatlsma, Su'a, •raca. kemik, tiialr, c1iuDar, ,... 
baatahklanna, yOrOmfyea, cltt çıkanDlyu f')Oaklara, f9AO Ytl~ (5tlf) 

İŞÇİ ARANIYO 
BiiJik bir fabrikada derhal ite batl••ak laere 

müteaddit daimi iıçi,e •ti,aç ventır. lftiler; Türk 
ve sıhhati tamamen ,_;.cle olaeak. herhanli 
aan'at mektebinden mezun, lbkal iki aeae bilfiil ça...... ukerliiüô .... etınit b ........ 
30 daa ~ bu evaalı ~ıoJq-
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BADYOLİR 
Diflerinizin muhafızıdır. 

{lıfieriıalzi inci gibi muhalua için, rlrml senedenberi pek çok 
tecrllbe edilen -R A D Y O L 1 N 'den bqka hiç bir dit 

macuna lrullanmayımz. 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 
Posta ile katalojumuzu ve 
aipariı varak•mın isteyiniz. 

A. KIFIDES 
Beyoğlw lıtiklll caddeti Poata tokqa No. t. Tel. 4't4'29 

SON POSTA 

•apuru laır Pırtımbe 
16 da Slrkeel'den 

hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Karfez 
tarikile Ayvalık' a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dikkat: Cuma ııoao Edremit 101· 
oularını trene yettıtlrir ve Aralık 
yolcularını aynı gün akıamı Ayvalı· 
ta çıkarır. 

Yolca bileti npurda ela Yerlllr. Aclreaı 
Y .. lf't• TaYlbad• Muetafa biraderler. 
Telefoa mıo 

... ----~ (5203)--. 

SADIKZADE BiRAOERLER 
VAPURLARI 

lakarra vapuru 
l&TANBUL • IZMIR 8ÜR' AT 

P08TA81 
Her hafta Cumart11l gUnfl eaat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, Pazar gl· 
atl bıatr'e mU•asalat, Paz&rteıl hare
ketle Salı KflDG İll&nbul'a ndet edeı. 
Fula taflllit lpa Slrkeel Mel!'lenet 
Ha. ahmda acentabta ıalraeaat. 
Telefon ı 22134. ( 6205) 

Deniz Yollan lıletmesi 
ltletme Şefliğinden: 

E 

MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
vapuru 7n1933 Cum• saat 
10 da idare nhbmmdan kal
kar. Gellbolu'r• yatnız d&
ntlfle uğrar. "3114,, 

&on Postla MatbllaSI 

Sülbl: Ali Ekrem 

Netrlyat MldGrG: Halil Utfi 

• 

Osman Ef. Oğlu 

kahvesinin nefasetlnl takdir De rağbet 
eyllyen muhterem halka en samimi 

tetekktlrlerlnl takdim eder. 

Emniyeti• en nefis ve en lıalis kalıvenizi 
• 

Kurukahveci A. IHSAN 
müessesesinden tedarik edebilirsiniz. 

Aksini lsbat edene: 

1 O O O Lira verilecektir . 
• --· --' 

AJre.. tlilclcat : 

lstanbul. Tahmis sokajı. Sahibi olduS)u 

KURUKAHVEGI JIANINDA 
:r•J•tt:. 20428 

~ , -
CAPAMARKA 

Mllstahzaratı 

Hububat Unları 
SIHHAT 

ve 

KUVVET 
verir. 

ZafiJeti amamiye, iftiba•ıbk ve kuneteidik ••w.la birik 
faide ve tesiri glrlllea: 

FOSFATLI 

Şark Ma t 
HULASASI 

kullanına.. Her eczanede atıhr. 


