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Bravo Türk Güzeli! 
Keriman Hanım, Dünya Güzelliğini 

Kazandı Büyük Bir Ekseriyetle 
-

Dünya Gazeteleri 
Dün alqam 1.ıen telgraflar, ı 

bize ilk heyecanlı haberleri 
ıetirdL Bu telıraflardan birin
de ıöyle deniliyordu: " Yapılan 
ilk lntlhaplar neticesinde blltnn 
fllzeller kaybetmif, yabul Alman 

Hep Güzelimizden Bahsediyor 

• ve Ttırk güzelleri kalmlfbr. Şim· 
dl ıon intihap bu iki gtlzel ara
sında yapılacaktır." 

Bu ıuretle dtbıyanın d6rt ta· 
rahndan gelen 28 ,nzelden yirmi 
albıı kaybetmlt oluyordu. Biz 
radyomqzun baıında idik. IEn ıon 
haberi bekliyorduk. Aradan çok 
geçmeden 111 mOjdeyi dinledik: 

11&1gdn Uzerlnd• aparbmanlar bulunan Ay••P•f• mezarlllı ••~••• "Tllrkiye gtızell Keriman Ha· 
Başvekaletin emrile Ayaıpaıa kat yapmııbr. Mtılga Meşihat, llı Hanım dUnya gtızellik krali-

meıarhğı meselesini tetkik etmek Evkaf ve Maliye evrak hdzlnele- çuı ilin edilmfftir. Havanın 
tlzere Dahiliye Veklleti tarafından rinde, Tapu kayıtların ~ . ve bozuk olmaıına rapen binlerce 
teş <il olunan Muhtelit MOfettiıler mahzenlerinde, mahkeme sıcılle- halk Tllrk gtızellni 16rmek için 
Koıni&yo?:u tetkikaboa devam rinde gilnlerce ve ayn a~rı tet· ıokaklara fırlamııbr·n 
etmektedir. Y azıldıjı gibi, ko- kikat yapılmq, birçok veaıkaların Bu kıaa mlijdeden ıonra lntl-

. n henilz raporunu alAkadar a11Uan ve ıuretlerl alınmııtır. haba ait taflilltb telgraflar gel-
mısıo vermiş değildir. Tetkik edilen itlerin noterlikler- miye •ailadı. Bu telgraflardan, 
ma Kma. 

0 
Maliye, Mülkiye deki muameleleri de gözden ıe- Ttırk gözeli Keriman Hanımın Ha-

A
odm1. ısyo VekAletlerinin birer çirllmiftir. Din mGfettifler (328) 

ve . •re te ekkildir. Bu ıenesinde Evkaf tarafından 0 va- kem Heyetini teıkil edenler tarafın-
mnf~ttışınde~-·~n A 'yupap m~ kittd ıazetelere verilen ilin ıuret dan çok takdir edildiğini, aan' at 
kom~syoo yaWl6. d x.·ı fakat le rini bulmutlar ve bwalar e.. · ve bed' • uoktat1Ddın p6rt111llı 
urhıı meselesile eaı , tatbi- de de tetkikat ,........-r . r 1 
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mi lıuılecliye kananaDUD d 1 MDfettifler ~ teddk - ettik- G . H ' 
kinden aonra mezarlıklar . 0

1 ay... teri ıeyleri teıbit ile m91pldlrler 8ZI Z. 
•ile belediyeyi bqka d~ıre er e Henliz vardıklan neticeleri ve 
alakadar eden ve dedıkodusu bllkllmlerlnl yazmıf detlldirler. Gazi Hz. r•k•tlerinde D• 
çalkanan (19' mllbimiıle nıetgul T tkik t ancak on beı a1lne ka· hlllye Yeldll ŞukrU Kay., H• 

1 kaf T pu e a k 11 rlclye Veldll f•vftk RUflll ...... 
olmaktadır.Bu iıler Ev ' a ' dar bitecek ve fezle e mllfterek lerle mutat z•vld bulunduİ.; 
Mahkemeler ve noterlerle alAkad~r raporlar Dahiliye Veklleti vuı- h•ld• dUn •k••m ••hrlmlzl 
' olduğu için bu şekilde muhtelit t ile Baı•ekllete verilecektir. ••rff lluyurmufl•rdır.S.tv•kll 
bir komisyonun teıkilin• lllzum 89 Öğrendiğimize gke tetkikatt Pli .. Yelov•d• k•lmı ... r, Ye-
aörülmn•tllr. i d mes'uliyeU cla•e- rın Ankeraye dönecektir. 
• .., b netice• n • Komiıyon fimc:liye kadar eı Devamı 8 iaol ••yfada, 
bin kadar veaika tızerinde tetki-

--

ad• aerlln Poll• kumandemn tevldtl ••nHın•ua:a:lll=r=m==;=en=a=•=r••=:=m::=ı=-=---• 

Aıma~y
1111

;da Hitler Büyük Kan, Koca 

K d Bir Kadını Sol Memesi 

Bı·r Zafer azan ı Üzerinden Yaraladılar 
Şebzadebaıında, Şehzade med-

.. k • gece yarısandan •onra saat ikide resesinde oturan çolak Kadri ve 
Berlin, 1 ( Hususi) - BUyu Hitlercilerin tamam 13 buçuk karısı Nahide Hanım, henllı 

l 
'h b b" kı ıntakalarda ·ıyon rey kazandıklan anla· anlaşılmıyan bir sebepten ayni 

nlı a at ır sım m ttl mı ıemtte bir 'kulllbede oturan Fik-
kavgalar, gürültüler ve ha ıılıyordu. ukabil komllııistler riye Hanımı bıçakla ıol memesi 
kan dalgalara arasında cereyan Buna m ıyal demokratlar lizerinden yaralamı~lardır. 
etmiştir. Bazı yerlerde 6lenler 5.970,:' ~:rkez fırkalan 4 
bile vardır. . 7,!45, 510 000 hüktimet partisi 

Umumi netice Hitlerin lehın· milyon g()()()o rey kazanmı~larır. 
dedir. Hitler taraftarları ilk ta~· ise 3,4 . 1 (Hsusi)- Yenı ~ay· 
mio edildiği gibi bliyük bır B;rho l oır toplanmaz Hıtleı:tn 
ekseriyet temin etmişlerdir. Fakat hiştag top vkioe geçmek m;ka:dıle 
amele mıntakalannda komlinist· iktidar :.e hareket yapaca e ra· 

AKDENiZ -
Ya%an: Vasfi Raılt 

BugUn "HergUn" 
satunumuzd• 

... ., ...... Kel .... H.. 

bir pel oldatana bll,ak bir \ leledl ft bltlll 
ekıeriyetle tudlk olundupnu mljcle,t t•knr ettllr:~~~ 
etreniyor v• dotruau çok seYİDI- intihaba alt tahilMll 
yorduk. Bu ıırada matbaamızın lan y111yonm 
telefona çaldı. Merak& bir okuyu• Br&kıel, 31 (A. A.) -
cumuz intihap neticesini ıoruyor- J• ıllleli Keriman H. d 
da. Derhal kendisine mlljde Yer- ,enli intihap eclilmlftlr. 
dik veı Brtıksel, 31 (A. A.) - TIP 

- Keriman Hamm ıu dairi- kiye gllz•Jik kraliçesinin dlap 

kad dn -n l'di d dik ~il olduiu aaat 17, 15 te Ub 
a unya 5 .. ze ı r, e • dil =-t· Bu tt I e m .. ır. aaa e ya aa 
Bundan ıonra matbaamızın yatmura rajmea bu neticeyi U. 

telefonlan ıece yansına kadar ( De.amı 9 uncu aayfada ) 

Dördüncü Yerli Mallar 
Sergisi Bugün Açılıyor 

Galatasaray Lisesinde hazırlanan Yerli mallar ıergiıinin küıat 
reaml bu,Un ıaat on albda yapılacakbr. 

Her sene biraz daha toklmtıl eseri gösteren ıergl bu sene en 
mOkemmel halini almıt bulunmaktadır. Bilhassa Yerli mallanmızın 
muhtelif ıubelerinde ı&rlllen nefaset ve gtlzellik ıerginin kıymetini 
daha ziyade artbrmaktadır. Tertip ve tanzim itibarile de ıerıl 
cidden ılllel bir manzara arzetmektedir. Knıat reamine phrimlzde 
bulunan btıtlln meb'uılar davetlidir. Dnn aktam da serıtde geçen 
sene kazanılan mftkAfatlar merasimle daiJblmıtbr. 

Din aerglı• ••Y• la .. nırll• ler daha fazla rey almıtlardır. btıyUk ıra_. 3 1acl pyfacla, 
_____._~~--~~~~~~~~----~--~--~~---dili 
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İçtimai Muavenet 
Teşkilatları 

Halk Evinin içtimai Muavenet 
Şubesi fakir •e muhtacı muave• 
net halka eaulı tekilde yardım 
etıniye karar Yermiştir. Bu 
hususta halkımu diyor ki: 

Eıhem B. ( Kuaıkapı Nlşancaaı 23 ) 

- Bizde gayrimUslim ekalli
yet unsurlarının bile içtimai mu
avenet teşkilatları vardır. Bu 
teşekküller muhtaç ve fakirlerine 
yardım ederler, bunların sokak
larda dilenmelerine mUsaade et
mezler. Fakat ötedenberi bizim 
bu şekil yardım evlerimiz yoktu 
ve şüphesiz bu mühim bir nok
Bandı. 

Halk Evinin İçtimai Muavenet 
Şubesi bu boşluğu doldurmak 
için ilk hayırlı bir teşekküldür. 

Ve yardım şekillerini de tesbite 
başlamıştır. Bilhassa kış günle
rinde fakirlere çorba dağıtmak, 
fakir ve kimsesiz çocuklara kitap 
ve kalem tedarik etmek, kimse
siz kadınlara iş bulmak gibi 
hayırlı işler yapacaktır. Halkımı

zın da bu t~şekkUlü teşvik etmesi 
ve yardım göstermesi çok IA
zımdır. 

Ali Bey ( Tophane caddesi 113) 

- Halk Evi içtimai Muave
net teıkilitının fakirler için mut
fak, hamam, dikiş, kola ve UlU 

yerleri açmak ıuretile hem bo
ğazlarım temin etmek ve hem de 
iş bulmak hususundaki ,fikirlerini 
çok beğendim. Bu işte muvaf
fak olmalarım temenni ederim. 

Sadi B. ( Kasımpafa lakele caddesi 26) 

- Hayat pahalı, kazançlar 
az, iş yok. iktısadi buhran her 
yerde olduğu gibi bizde de 
tesirlerini göstermiştir. Kazana
mayan ve yiyemiyen birçok fakir
ler ve kitap parası bulamıyan 
çocuklar var. Bunlar da heyeti 
içtimaiyenin birer cllz'Udürler. 
Bunlara bakmak ve beslemek te 
cemiyetin bir borcudur. Halk 
Eviniu yeni teşebbüsünü pek 
muvafık ve hayırlı bir iş olarak 
alkışlamak lazımdır. Allah muvaf
fakiyet versin. Doğrusu müteşeb
bisleri çok savap kazanacaklar. 

* Akif B.(Beya:ııt Koaka Tramvay caddeal3) 

- Birçok aileler bilirim ki 
çocuklarının kitap ve kalem pn• 
rasmı tedarik edemiyorlar. Bunun 
için de çocukları tahsilsiz kalı
yor, uzun kış günlerinde bir 
kaş k sıcak çorba bulamıyan 
fakirler de vardır. 

Bizde hayır müesseseleri pek 
azdır ve yaptıkları yardım da 
pek mahduttur. Halk Evinin 

..... l!!!!lml ................................................................. ... 

İki Balıkçının Macerası 
Ağları Parçalandı, Kendileri Denize 

Döküldü, Fakat Motör Kaçtı 
-

Dün gece, Boğaziçinde deniz ortasında karma takılmış, hepsi parçalanmııtır. 
karaşık bir hadise olmuştur. Yaptığımız takikata 
göre Süleyman ve İbrahim isminde iki balıkçı 
Kireçburnundan bir kayığa atlamışlar ve kılıç balığı 
tutmak üzere gece karanlığında denize ağ dökmüşler-

Motör buna rağmen yolunu kesmemiş ve bunun 
neticesi olarak, ağların bir iple bağlı bulunduiu 
sandal biraz sonra tepetaklak olmuş, devrilmiıtir. 

dir. Fakat tam bu sırada uzaktan bir deniz motö
rünün gürültülü sesi işitilmiştir. 

Sandal devrilince iki arkadaş denize dtlşmUşler 
'Ye çırpmmıya başlamışlardır. Fakat lbrahim bir 

" Yıldırım ,, ismindeki bu motör biraz sonra 

a~larm serilmiş olduğu kısma dahil olunca kılıç 
ağları motörun pervanesine ve diğer taraflarına 

hamlede kendini kurtarmış, sonra da boğulmak 
llzere bulunan arkadaıını kurtarmıştır. Motör hiç 

durmadan uzaklaşmıştır. Zabıta· tahkikat yap
maktadır. 

İki Talebe 
Faşist Bayramı için 

İtalyaya Çağırıldı 

Haber aldığımiza göre İtalyan 
Talebe Birliği Türk Talebe Bir· 
liğine müracaat ederek, yakında 

yapılacak olan büyük Faşist 
bayramında bulunmak llzere iki 

talebenin Romaya gönderilmesini 
istemiştir. TUrk Talebe Birliği 

bu müracaat üzerine tetkikat ve 
tt:şebbüslere başlamıştır. 

Ağustos 
Aylığı 
Veriliyor 

1 Defierdarlık memurhmn Ağus
/ tos maaşlarını bugünden itibaren 
f dağıtmıya başlıyacaktır. Ücret 
1 alan memurların temmuz aylık-

ları dün verilmiştir. Yalnız Evkaf 
idaresi memurların maaş:m ancak 
beş altı gün sonra verebilecektir. 

Halıcıllk 

Cemal Bey 
Triyesteye Gönderilmiye

ceği Haber Veriliyor - -
Öğrendiğimize göre Ha-

rici Ticaret Ofisi Müdürü Cemal 
Beyin takas faaliyeti ile meşgul 
olmak üzere Triyesteye gönde
rilmesinden sarfınazar edilmiştir. 
Cemal Bey, gittikçe ehemmiyet 
kespeden Harici Ticaret Ofisi 
Müdürlüğünü, idarede devam 
edecktır. Triyestedeki mlinıe1Si
linde yerinde ipka edildi2i ı6y
lenmektedir. 

Darülacezede 
Tahkikat 

. - - . Güzel Ses 
ihracatımızın Eksılme Se- • 

bebleri Tetkik Ediliyor Kıralıçası 
Mülkiye müfettişleri tarafın - 1ktısat Vekaleti Türkiye halı-

dan Darülaceze memurları hak-
cılığmın bugünkü vaziyeti ile, 

kında yapılan tahkikat neticesin-
de sinema ve tiyatro biletlerinin evvelki senelerdeki vaziyetinin 
mükerrer olarak kullan.iması mukayeseli bir şekilde tetkikini 
yüzünden Sermüfettişle iki müfet- ve neticenin bildirilmesini Ticaret 
tiş ve ( 20) kadar bilet muayene Odalarına tebliğ etmiştir. Bunun 
memuruna işten el çektirildiğini üzerine İstanbul Ticaret Odası 

932 seı kıraliçaaını intihap 
etmek lizere &nnmnzdeki per19mbe 

akşamı KadıköyUnde Mısırlı ~oğlu 
bahçesinde giizel bir müsamere 
verilecektir. Müsabakaya İstan
bulun bilUin güzel sesli san'at
karları iştirak edecektir. Hakem 
heyeti musiki Ustatlarile gazete
cilerden mürekkp olacaktır. 

yazmıştık. Miilkiye müfettişleri bu sahada geniş bir tetkike giriş-
bu tahkikatı bitirdikleri için dün miştir. Aldığımız malumata göre, Tasfiye Hala Bitmedi 
tahkikat dosyesi Belediye Riya- evvelki senelere nazaran bu sene Evvelce faaliyetini talil eden 
setine verilmiştir. Dosye bugün hah ihracatımızda bir durgunluk Ticaret ve Sanayi Bankasının 
tetkik edilerek lazım gelen kanu- ve azalma vardır. Bundan evvel tasfiye muamelesi hala ikmal 
ni teşebbüslere başlanacaktır • senede harice 3 _ 4 milyon liralık edilmemiştir. Bankadan beş yllz 
V 1 1 ~ t · e bı'letlerı·n bin lira alacaklı olan mevduat erı en ma uma a gor halı ihraç ettig-imiz halde bu 
"k" d f l 11 1 as yu''zu""nden sahipleri işin uzamasından muta-ı 1 e a rn am m 1 miktar hu sene azalmiştır. İstan-
Darülaceze aidatından mühim zarnr, olmuşlar, tekrar Hukfımete 

b k 1 bulda mecut lüks hala tezkahları müracate karar vermişlerdir. miktarda para aş a arının ce-
binde kalmıştır. faaliyetlerini tatil etmişlerdir. Aınyant Satmak-lstı"yenler 

---- Fakat halı takası hakkındaki 
Çorap Fabrikaları kararname müsbet tesirlerini Alman ve Amerikan gurupla-

Ögv rendiğimize göre İstanbul- göstermiye başlamış, Şark halı- rından bazıları TUrkiyeden Am-
yant istemektedirler. Grupların 

da mevcut çorap fabrikalarından ları Uzerine yeniden bir miktar mümessillerile temas etmek isti-
bazılnrı 1ktısat Vekaletine müra- ihracat başlamıştır. Lüks "alılar yenler gazetemizden malumat 

Terkos Belediyeye 
Geçiyor Mu? 

Terkoa Şirketine Nafia Vekaleti .. 
nin .atın alma kararını tebliA' ettitl 
malimdur. Teblitden aonra Şir• 
ketin dnir muamelesi için geçmeal 
l&:umg•len mftddet kanunusani ba. 
tında hitam bulacakbr. Bu takdirde 
kinunuaani bidayetinde belediye 
terkosa bilfiil vauyet edecektir. 

Terko•un ne fekilde idare edile• 
eejl hakkında, Belediye, projelerini 
ihzar etmiştir. 

Bu hususta bir de •u mOtehassuıı 
eelbedilmittir. Biitlln latanbul sul&• 
rınan tevhit edilerek ıehre ruebıul 
Ye iyi •u temini eaaa olarak nazarı 
dikkate ahnmııtır. 

Maarif Vekili Rasathanede 
Maarif Vekili Eaat Bey dü11 

raaathaneye giderek ahnan yeni raaat 
dürbününün tecrübelerinde haıır bu• 
lunmuttur. Vekil Bey bugün San'at 
Mekteplerini gezecek, yar1n da umu
mi ve ilk müfettitlerin mütterek bir 
içtimaına riyaset edecektir. 

Mütekaitlere Borç Para 
Maliye Vek&leti mütekait, yetim 

Ye dul cüzdanlannın Emlak Bankası 
tarafından ne suretle kırdmlaca~ 
hakkında bir tamim gönderml,tlr. 

inhisar l(adroları 
inhisar idarelerinde kadroların 

tebliğ işleri ikmal edilmiş ve nçıkta 
kalanların miktarı anlaıılmııtır. Bun• 
lar 26 memurdur •• ilk münhallere 
tayin edileceklerdir. 

Asma KöprU 
Yeni yapılacak olan (Gazi) köp• 

rüaünün aama olup olmaması etra
fındaki münakaşa alevleomiıtfr. Ami• 
ral Vaaıf Paşa, evnlce Abdülhamit 
zamanında yapılan bir asma köpril 
pllnıaın meydan• çıkarılma•ını .öy

lemiştir. Abdülhamit asma köprüdea 
kuşkulanarak o zaman bu pllnı ya• 
pan komiayonu dağıtmıştır. 

Zahire Borsasmda 
Dun Anadoludan şehrimize 

44 vagon ve l 53 çuval buğday 

gelmiş ve iyi buğdaylar zahire 
borsasında yedi kuruş otuz pa• 
radan satılmıştır. Tiftikler cinsine 
göre 35 - 50 kuruş üzerinden 
muamele görmUştür. ikinci cinı 
afyonlar on iki liraya sablmıştır. 
İyilerin fiati on iki bucuk liradir. 

Resim Sergisi 
Halk Evi Güzel San'atler Şube•inin 

Galatasaray salonlarında tertip ettiği 
reaim aergisi dün meraıimle kütd 
edil mittir. 

Şirketler 
Mahkemede caat ederek esaslı şekilde hima- üzerine ihracat yoktur. alabileceklerdir. 

ye edilmedikleri takdirde müşkül Her cins Türk halısının ihraç e· K--k-- latanbul Ticaret Müdürlütü ben• 
bir vaziyette kalacaklarını bildir· kabiliyetini arttırmak için beyneı- ır aça çı Tutuldu zin flatıerinio artmaa• meaeıeaind• 
mişlerdir · milel hah vaziyeti ve mali} et Sabıkalı kaçakçı Necip, Tah- ıayanı dikkat bir neticeye varmışbr. 

f . · k'k d'I kt d" T k takaleden geçmekte iken şllpbe Bu neticeye göre kumpanyalar aöa 
içtimai Muavenet teşkilatinin bu ıatı tet ı e ı me e ır. üı · k 1 · 1 üzerıne ya a anmıştır. birliti yaparak lslaobul ve Türkiye 
mühim işleri görmiye başlaması halıcılığının inkişafı için ktı- Necı'bı'n üzerı"nde 11 kı'lo ka- d f 1 · piyau•m a iat er1 artbrmıtlard1r. 
bizde d~ içtimai muavenet teşel • sat Vekaletinin mühim karar- çak tütün, 39 defter sigara ki- Bu ıibi şirketler ihtikir cürmile 
küllea1nin bir başlanğıcı olacaktır. lar alacağı tahmin edilmektedir. ğıdı bulur m · şh r. mahkemeye verilecektir. 

-.;a.,..._,,..,... ________________________________ ....;; ____________________________________________________________________ ..;.. _______________________ =~ 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 1 
rr==============;--;::============:;-r=::==-======~1r==============;ır:==============.1 

l : y olcu - Kuzum Hasan 1 2 - Her yiğidin bir yoğurt 
Bey, sana birıey aormak İaÜ· yeyİfİ, 

JOl'UID. 

3 - Her kadının bir sakız 

çiğneyişi vardır. 

4 - Acaba şu güzel Hanı

mın ne meziyeti vardır Hum 
Bey ... 

5 : Hasan Bey - Onun öyle bir 
aürme çekiıt, bir dudak boyayııı 
yardır ki, bunlarıa hepalae lAf ça
karı,.. 
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1 Ağustos 
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-----
Tarihte 

Akdeniz 
------va:ı:nnı Vasfi Rıışlt --

Başvekil lımet Pa§anın izınir 
nutku, şimdiye kadar ve şimdiden 
ıonra da söyliyeceği nutukların en 
nıühirnlerinden biri olarak kalncakbr. 
Bu nutkun hele vatan banisi büy?~ 
Gazinin Türk milletine Akdenızı 
hedef göltermit olmasının ma.nu~~ 
izah eyJiyen kıımı, yani Akdenızo 
ol n parçası, her Türkün m~tla~: 
eıber etmesi Iizımgelen bily~k . 
aiyaset dersidir. Çünkü . v~rlıgır;ı;:~ 
naııl devam etirebilecetımızi an k 
maktadır. Bu ittibarla nutu~ gelkce 
nesilleri do irtat eyliyecek bır ışı dt~r. 

Akdeniz ve Akdenizdo Türk ne ır, 
lutf en haritaya bakınız! ... 

Akdenizin ikisi tabii, biri sun'I 
olmak üzere üç kapısı v?rdır. 
Bu kapılardan birisi Cebelıtarık 
boğazı denilen basit ka~ıdır. 
Kristof Kolombun Amerıkayı 
keşfinden evvel Akdenizin boş· 
luğ ve meçhule doğru açılan 
kap!Sl idi. . . , 

Jkincisi, heyetı umumayesme 
birden boğazlar ismini ver.liğimiz 
Çanakkale, Marmara denizi ve 
tlloğaziçinden müteşekkil mü· 
rekkep kapıdır. 

Avrupa ile Asyanm birleştik
leri ve Avrupa - Asya yollarının 
birleştiği yerdir. Akdenizin sun'l 
bir kapısı olan Süveyş kanalında 
asrar etmeğe lüzum yoktur. 

Şimdi anahtarları elimiz-
de bulunan ve elimizde ka
lacak olan Boğazlar kapısından 
Akdenize gidelim ve sahillerini 
dolaşalım; cevelanımıza Akdeni· 
zln Asya sahillerinden .başlayalım : 

Sırada evvela kendı yurdumuz 
gelir. Sonra lskenderon ve An
takya denilen gllze~ Türk mem· 
lekeli; daha sonra Lubnan, ondan 
soııra Kısasıembiyada Diyarı Ke
nan ismile anılmış olan Filistin. 

Bu noktayı bitirdikten sonra 
Afrika sahillerine geçelim: 
Mısır, Bingazi, Trablus, Tunus, 
Cezayir. Bütün bu Aıyada vo 
Afrikada saydığımız ve gezdi
iimiı yerler birer Türk eya· 
leti idiler.! Akdenizin Avru• 
pa sahillerinde Balkan . yarım· 
adası baştanbaşa Türk ıd~. Av· 
rupa ile Asya arasında ~ır ada 
yok idi ki orada Türk hAkım bu· 
lunmamış olsun.. . 

ı - Denizde yüzerken aya~ı

nıza kramp gelebilir. iyi yüzmesini 
bilmiyenler bu ani darbeden kor· 

karlar. Ve yardım g8rmezlerH ba
tarlar. lyl yüzQclUer metanetlerini 
kaybetmez beklerler. 

2 - Hayatta herkeı hata yapar. 
Kimi iflaa eder, kimi yorulur, fe-

laket hergün beklenen şeylerdir. 
Yalnıı zayıf adamlar bu felaketin 
altında ezilirler, kuvvetliler rnuka· 
vemet ederler. 

SON TELGRAF 

Al a ya a i 
Büyük Bır Zafer 

- - -
Hitler 229 Meb'usluk 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
fmda kuvvetli şayialar dolaşmak
tadır. istikbali diişünen politikacı
lar mühim hadiselere intizar 
edilmesi lazımgeldiğini söylli· 

yorlar. 
Bununla beraber diğer fırka-

ların nasıl bir hareket tarzı ihti
yar edecekleri malum değildir. 

Şimdi bütün meclislerde, klüp
lerde, kahve ve sokak köşelerin· 
de çok harar~tli ve heyecanlı 
münakaşalar yapılmaktadır. Hit
lerin duvarlara astırdığı ilanlar 
korkunç cümleler ile doludur. 

Berlin 1 (A.A.) - Reylerin 
yapılan son rnaval<kat tasnifi 
neticesi berveçhiatidir. 

3 ·- Zayıf adam arknya bn1<arak 
teenüfJe vakit geçirir, kuvvetli 
adam önüne bakarak biran evvel 

maksadın~ erıneğe çalııır. Onun 
için zayıfl:r batnrlar, ku\•vetliler yü
züp kurtulurlar. 

• 
1 

r a 
azand 

Elde Etti 
Hitler 229 meb'us, Sosyal de

mokratlar, Komünistler 88, Mer
kez76, Milliyetperver1er 36, Bavyera 
ffalk Fırkası 19, Halk fırkası 7, 
lktısat fırkası 2 meb'us kazanmış
lardır. Gece birde yapılan tasnife 
göre intihabata iştirak eden mUn
tahiplerin adedi 36,976,219 dur. 

{lntıhııbata alt diğer haberler 5 inci 
aayfamı:ı:dadır. ] 

Olimpiyatlar -Dün Başladı 
Sıklet Kaldırma Müsabakasında, İki 

Fransız, Şampiyonluk Kazandılar 
büyük bir geçit resmi yaptılar. 

En önde Yunanlılar bulunuyordu. 

Seyirciler bütün takımları şiddetle 
alkışladılar. Merasimden sonra 

olimpiyat marşı çalınmış ve tah· 
lif yapılmıştır. 

Los Angeles,31 ( A. A. } -
Hafif sıklet şampiyonları arasında 
yapılan sıklet kaldırma müsaba
kasında Fransız Düvergea 715 
~~~~-----~~~ 

libre kaldırarak birinci olmuştur. 
Avusturyah Has, ikinci olmuştur. 

Los Angeles, 31 (A. A.) -
Has 655 1 /2; İtalyan Piyerinti 
611, İtalyan Gabetti 660, 
Amerikalı Sündberg ve Zaglirski 
627 libre kaldırmııtır. 

Los Angeleı, 31 ( A. A. ) -
Fransız Hostcn, 813 libre kaldı-
rarak yarım ağır sıklet ~ampi· 
yonları müsabakasını kaz:anmııtır. 

Akdenizin ıakit . v~ sakı!' ıl~k 
ıularmm birleştirdığı sahıllerın 
ne bUyiik ve korkuç fırtına~ar 
yatağı olduğunu anlamak içm, 
Tlirklerden evvel Akdeniıe ~e 
kenarlarındaki Ulkelere h~~ım 
olmui olan Romanın tarıhıne 
kadar çıkmıya hacet yoktu~. 
TUrke ıstırap ve şeref vermış 
olan Ehli Salip seferlerinin .saçtığı 
kan ve ateş tufanına dah1 bak· Bugv day Beşiktaş Mis Barney 
mıya lüzum yoktur. . 

Muazzam Türk meddil ce:r:ır· M b A~ t J'kı·ncı· ~/IQÇl Bu Sefer De Macar Baş-
lerinden biri olan Osmanlı mpa· u ayaata gus osun LYI j 
atorluğunun tarihini tetkik ':tmek Beşinde Başlanacak vekilinin ZevcesiniY araladı 
kifidir. Bu Türk lmparatorlugun~n - - - l/'azandı - -
lımihlali tagılai kudretli Başvekı· Ankara, t (Hususi) - Yüksek ft Kan, 31 (A.A.) - Ahiren 

liml·z·ın kudretli bir tarz:d.a if.ad. e tasdika iktil'an eden buğday Londra jlirisi tarafından berae· 
il lzmir, 1 (Hususi) - Şehrimi- t' k ·ı · l M ettig~ i gibi "Türk. ou etı~ın.. mubayaa kararnamesi resmi gaze· ıne arar verı mış o an is Bar-

d b d niye K d z• gelen Beciktaş takımı dün d k k 
binlerce sene en erı ıne e tede intişar etti. ararname e "' Y ney avas:nı azanır azanmaz 

d · t• d b ı ca mev· 1 · · d h ı ı·ka·ncı· müsabakasını kala- K t D . tin e ve sıyase m e aş ı buğday mes esının esasın an a • o azüre gıtmiıtir. 
ki tuttuğu Akdenizden sun 't ~e linin ayrı ve çok milhim bir mevzu balık bir seyırcı kütlesi Mis Barney orada dUn idare 
cebri olarak ubzatJaş~~rılmak ~s- olduğu, ehemmiyetini daima mu· önünde Altınordu takırnile etmekte olduğu otomobille Kon-
tenmesinden,, aş a !r. şey,. ~· hafaza edecegy i, buğday mahsulü- yaptı. ilk devrede Beşiktaş K ... M lıedesının 1 ürkı· k tes arolyinin otomobı'lı·ne çarp-
v 'ld' 'evr ua nün verimini arttırma , ucuza tamamen hAkim oynadı ve gı ırl .... k u"zere bıraktığı yerlerin mıştır. 
ye o ma .1 k ·tmiş mal etmek ve köylünün değer fiat· 4 gol ath. Altınordu da bu dev· 
Ak ·'enizle ittisali tamamı e es~ . • le mal satmasını imkan dahiline l tt Mis Barney hafifçe berelen-
t . ~·B . 'n kurtulucı harbımız rede bir go a ı. miş K t K 1 . d l k ır. unun ıçı Y sokmak, buğday kredisi aç~ak , on es aro yı e so ·o-
yine 0 harbin en kudretli kuman· gibi birçok tedbirler iizerınde Fakat ikinci devrede hAkimiyet lundan yaralanmıştır. 
danlarından bulunmuş olan H.~~· uğraşıldığı beyan olunmaktadır. kısmen Altınorduya geçti. Ancak R 
vekilimizin ifade eyledikle!i g.ı .1' Bu kararname mucibince Zi· iki taraf ta gol yapamadılar ve omanya Parlamentosu 
"evvelemirde Türk mılletının raat Bankası agw ustosun beş·ınden Bükreş, 31 ( A. A. ) - Yenı· 'f netice 4-1 Betiktaşm galibiyetile 
Akdenizdeki mevkiini ve vazı e- d b v d t Parl.timento dün ögv leden sonra 
sini istirdat için göstermiş old. uğu itibaren köylü en ug ay sa ın bitti. 

b l a başhyacaktır. mutat merasimle toplannııştır. 
irade ve azimden,, başka ı~ş~y a mıy :"='="'='--m·•=:;=;:~~===:.:~~==~==::::==~...:..::::;~~§~~~~ 
değildir; yani kurtuluş harbın~ı~ ,,,,..:..:..::::::.;;;~;..:;:;;:.:;...~---------- ,.. cı 

Akdeniıde mevki ve vazifeınızı 1 ı•s TER İN A N [STER İNANMA! istirdat edebilmek için yaptığımız I 
ilk işti: Diğer işlere varmak 
için u Ateşle, demirle ve 
kanla atlanması lazımgelen göz 
yıld rıcı ,, işti: " fakat, y}ne 
de, ilk safha ve ilk hcdeftı ... 
Başvekilimi-ıin nutkunda zikre
dilmiş olan diğer safha ve he· 

" Ölüme çcıre bulunur mıı, bulunmaz mı" şeklindeJ ö~üm olmaaa bir şey dilşilnemem. Çünld böyle 
a ılan bir ank~te verilen cevaptan bir cümle: hır dü!ünce fikrimin huzurunu boı:ar. Ö!üm içimiz· 

Y P"Ş t insanlrır ebedi yaşamak sırrına ermıf olsa- den mılyonlarca insan aldığı halde, dünyanın birçok 
aye 8J k · k d' · d " k · ı ilo7 ,Jl ~ u. Kjyl en ' 1 ın et '° İ ala ıyor 

lardı nızam il J!., , E'i . ' • • 

deflerden daha sonra bahsedelim. 

- = 
ısa~ı 

1 
Çok 
Sabırsız 

Bir Arkadaş ! j 
ıc:a:..,__..,,... ____ A. E. · 

Bizim arkadaşlardan biri ga· 
zetesinin başına iri, siyah harf
lerle bir manşet yapmış, soruyor: 

- Almanya! nereye gidiyo ... 
sun ? diyor. 

Anlaşılan Almaııyada intihap 
vardır ve bizim arkadaş ta bu 
intihabm neticesini merale et
mekte ve sormaktadır. 

lf.. 
Zannedersiniz ki, yangın ku· 

lesinin tepesine bir adam çıkmtŞ, 
tepetaklnk aşağı gitmekten kork
mıyarak ta direğin üzerine kadar 
yükselmiş, iki elini ağzının ke
narlarına yaklaştırarak boru yap· 
mış, avaz avaz bağırmaktadır: 

- Almanya 1 nereye gidiyor
sun? demektedir. Acaba Alman· 
ya ta İstanbuldan gelen bu suali 
işitecek, sonra dönerek cev.ıp 
verecek midir dersiniz ? 

Mümkündür. 
lf 

Saatte 350 kilometre sUratle 
yarış halinde bulunan bir otomo-
bilin şoförünü tasavvur ediniz, 
tozu dumana katarak uçarken 
arkasından bir ses işitiyor: 

- Şoför! Nereye gidiyorsun? 
Bizim arkadaşa bakarsamz 

şoför derhal gazı kesmeli, firene 
basmalı ve başını arkasına çevi .. 
rerek cevap vermelidir! 

Fakat kabalak etmiş te ver· 
memiş, Eh ne yapalım? ver· 
mesin I 

Malüm ya bir darbı meselimiz 
vardır: 

- istiyenin ylizü bir kara, 
vermiyenin iki! deri-ı, sormakta 
hiçbir mahzur yoktur. 

Fakat şimdi bir de kaziyenin 
aksini tasavvur ediniz: Şoför dur· 
muş, suale şöyle bir sual ile mu· 
kabele etmiştir: 

- Keyfimin kAhyası değilsin 
ya, nereye istersem oraya. Sana 
ne? Demiş olsa, acaba bizim ar· 
kadaş ne yapar dersiniz.? 

* - Almanya 1 nereye gidiyor• 
sun? 

Maamafih ben bizim meslek· 
daşın bu sualinde alelade bir 
meraktan başka biraz muaha
ze de sezmiyor değilim. Kimbilir 
belki arkadaşımız Almanyanıo 
bu intihap glirültUlerinde tuttu· 
ğu yolu yanlıı g6rmüştlir, nasihat 
etmek hevesine kapılmı~lır. 

- Geri dön, gittiğin yol 
çıkmaz bir sokaktır, demek 
arzusundadır. 

Sözün kısası: Muharebeye 
girdikleri, hele yenildikleri giin
den itibaren Almanlara pek iti
madım kalmadı. Bizi de uçuruma 
sürüklemek suretile gösterdiklerl 
zeki eserini unuttum, bizim ar· 
kadaş bu adamlara nasihat ver· 
mek istemekte hakltdır. 

Bir Ittiham 
Beyaz Ruslar Suikastlar 

Tertip Etmişler 
Katil Gorgulof'un idama mah

kum edildiği malumdur. Fakat 
bu suikast üzerine yeni ve kor· 
kunç bir şayia çıkmıştır. 

Bu şayiaya göre Beyaz Ruslar, 
Sovyetlere dost olan Devletleri 
Sovyet Rusya aleyhine •ayaklan· 
dırmak için yeni suikastler tertip 
etmişlerdir. 

F ransadaki komünistlar tara· 
f ından ortaya atılan bu iddiaya 
bir de lstanbuldaki bir beyaz 
Rus tarafından Gorgulofa gön
derildiği söylenen bir mektup 
ilave edilmektedir. 

Mel<tupla " Fransanın en bl\· 
yiik adamı, Rus işinin bir an 
evvel halledilmemesinin öliimle 
karşılanncağmı F r nsaya anlata• 
rak öldü" deniliyor. 



Memleket A1anzaraları 

Uşaktaki 
Şeker 
Fabrikası 

Uşak ( Hususi ) - KHaba
mızdaki şeker fabrikasının bu
glinkU vaziyeti hakkında yaph
ğım tetkikatın ve salahiyet sa
hibi amirlerden aldıiım izahatın 
neticesini bildiriyorum: 

Uşak yaylasının aesssiz ova
ımda kurulan bu fabrika haki· 
katen asri tesisatı haiz bir mü· 
esst!sedir. Çiftçiler geçen se· 
ne ( 53 ) bin dönüm pan
car zeriyatı yapmış ve ( 56 ) 
bin ton pancar almıştır. Bu 
pancarlarm fabrika tarafından 
günde (500) tonu almmıştır. Fab· 
rikanm Sermlihendisi Ferit Beyin 
ıöylediğine göre şeker fabrikala
rı fevkalide olarak dünyanın 

her tarafında ancak ( 100) gün 
çalıştıkları halile Uşak şeker 

fabrikası çok farklı o!arak ( 6 ) 
bin ton pancar daha fazla 
işlemiştir. Fabrika pancar yetiş

remiyor. Yalnız yüz dönüm kadar 
bir tecrübe tarlası vardır. F abri
kanın ziraat fen memurları köy
Jeri dolaşarak pancar yetiştiren 

~iftçileri daima ikaz ediyorlar. 
Bu memurlar geçenlerde pan

carların sökme ve sevk işleri 
bakkında hareket tarzlarını tesbit 
ı orin bir kongre yapmışlardır. 

Fabrika faaliyete geçtiği andan 
itibaren gece, gündüz çahşarak 
istihdam ettiği amele adedi Uç 
yüzdür. 

Uşak şeker fabrikasının evvel
ce müzmin bir su derdi mevcut 
Dlduğu malumdur. HattA evvelki 
ıenelerde fabrikanın ıu işleri için 
tahminen 180 bin lira kadar mühim 
bir para sarf olunduğu hllde ih· 
tiyaç yine temin olunamamıı ve 
alınan su miktan 1 litreyi geç• 
memiştir. Bugiln bu dert mevzu
bahis değildir. 

Çünki fabrika, fen adamla. 1 

eline tevdi olunduktan ıonra ev

velki ( 180) bin liraya mukabil 
(30) bin lira sarfile bu mühim 
dert te ortadan kaldırılmıı (50-55) 
litre su temin olunmuttur. Fabrika 
tarafından çiftçiye yardım mese
lesi de ihmal edilemiyor. Fahri· 
ka pancar tohumunu ve tohum 
makinelerini meccanen veriyor. 
işte bu hareketin neticesidir ki 
Uşakta murabaha ve tefeci 
sarraflar iş göremez olmuştur. 

Buradaki bankaların işleri de 
pek geniş ve bilançoları dolgun-
dur. Pancar zeriyat sahası lzmir 
şimendifer hattı iizerinde Kara-
kuyu denilen istasyondan başlıya
rak Akşehire kadar gidiyor. Bir 
miktar da Kütaha ve Eskişelıirin 
lnönil, BozöyUk, Karaköy tarafla-
rında ekiliyor. Bu havali Pancar
larmdaki şeker nisbeti yüzde 
19,636 dır. 

Hu nispet Avrupa pancarla
rmdan bile yüksektir. Pancar 
zer'iyatı yapan çiftçinin refahın
dan bahsedebilirim. Çünki çift
çiler beher dönümden (1200) 
kilo pancar almakta ve bu pan
carların beher tonunu vasati (13) 
liraya satmaktadır. 

Pancar mıntakalarında hayva
natın da ıslaha doğru yüz tuttu
ğunu söylemek herhalde mü
balağalı değildir. 

Fabrikanın 931 senesindeki 
ticareti (800) küsur bin liradır. 

931 senesinde başlanılan fab· 
ikanın tasfiye muamelesi hitam 
~ ulrnuştur. Fabrika elyevm bir 
nilyon ik" yüz bin lira mukabi
indc Sanayi ve Maadin Bankası· 
ıın ma lı b 1 nmaktadır. - A. Celal 

MEML KET E 

Edirnede Sarayiçi 
~~~~~--~~~~---

Cuma Günleri Bütün Aileler Burada 
Eğlenceli Saatler Geçirirler 

Edirne, (Hu-
ıusi) - Şehirle
rimizden hemen 
hepsinin meşhur 
ve glizel bir ye
ri vardır. Bizim 
Edirnenin de en 
güzel yeri "Sa
ray içi,, dir. Bu
rası Edirnemizin 
başlıca mesiresi
dir. Sarayiçi, ha-
vasının güzelliği, 
mevkiinin leta-
feti noktasından eşine pek nadir 

tesadnf edilen bir tabiat hediye
sidir. Hele ilkbahar ve yaz gUn
lerinde bu güzel yere doyum 
olamaz. 

ilkbaharda bin bir güzel çiçe
ğin mis kokuları, sayısız kuşla
rm terennümleri, buraya gelen

lere başka bir hayat bahşeder. 
Kızgın temmuz gUneşinin alev 

Mardin de 
Bir Park 
Yapıldı 

Mardin ( Huıust ) - Belediye 
tarafından ıehrimizin en havadar 
ve güzel bir yeri olan Firdevı 
mevkiinde inıasına haılanmıı 
olan şehir parkı ikmal edilmek 
lizeredir. Parkın içerisi tllrlll tUr· 
lü çiçeklerle ıüslenmit ve orta• 
ıında birkaç tane hskıyeli havuz 
yaptmlmııtır. 

Uzun senelerdenberi bu par
kın inşası düşUnUlmUş, fakat tat
bik sahasına geçilememişti. Fa• 
kat Vali Tallt Ye Beldiye Reiıl 
doktor Necmi Beylerin müşterek 
alikaları sayesinde bu güzel iş te 
başarıldı. Yalnız ıehlrden biraz 
uzak olan parka halkın ra
hat gidip gelmesi için umumi 
bir nakil vasıtasının teminini rica 
ediyoruz. - Dündar 

Bartm Gazetesi 
Bartın gazetesi, kanuna mu

halif beyanname meselesinden 
kapatılmış, yerine Bartında, Genç 
Bartın isminde bir gazete çık
maia başlamıştır. 

Tekir~ağda 
Bu Seneki Afyon Mahsulü 

Geçen Seneden Eksik tir 
Tekirdağ, (Hususi)- Bu sene, 

kışın fazla soğuk geçmesinden, 
afyon mahıulümfiz zarar görmUş
Uir. Tekirdağ ve mnlhakatında 
ekilen afyon miktarını bildiriyo
rum: Tekirdağı merkezinde 180, 
Hayrabolu kazasında 500, Çorlu 
kazasında 180 dönUm kışlık zer'i
yat vardır. 

Hayrabolu kazasında 35 dö
nüm de yazlık zer'iyat mevcuttur. 
Tekirdada 932 senesi ıçın 

ekilen afyon m<!hsulü 985 dö
nümdür. Yukarda arı:ettiğim gibi, 

afyonlar soğuklardan zar ar gör
düğünden, bir dönüm afyon mah-

suliinden ancak ) ,5 okka afyon 
alınacağı tesbit edilmiştir. Buna 

nazaran T ekirdağım 932 senesi 
afyon mahsulünün kat'i rekoltesi 

( ı 477) okka raddesinde tahmin 
ediliyor. - A.IL 

Edlrnade Merlçten iki manzara 
1açan tesirinden kurtulmak iste
yenler bu gl\zel yere koşarlar. 

Bilhassa cuma gUnleri Sarayiçi 
bUtün halkın gezip eğlendiği bir 

yer olur. Her ağaç altında bir 
ailenin tatlı saatler geçirdiği, 

çocukların neşe içinde cıvıldaş

tıkları görülür. 
Coşkun Tunca nehri Tavuk 

ormanından iki kola ayrılıp bu 

tirin mesireyi Yll· 
cude getirdikten 
sonra biraz iler
de Saraçhane 
köprUsü civarın
da bu kollar tek
rar biri birine 
kavuşur. Tavuk 
ormanının da 
tarihi bir şöhreti 
vardır. Burası 
Fatih devrinde 
Tophaneye le•a-
2ım temini için 

viicude getirilmiştir. Bugiln bu· 
rada bulunan aj'açların bir kıımı 
o devirden kalma yadigArlardır. 

Sarayiçi ayni zamanda yakın 
bir mazideki kara gilnlerin acı hl· 
tıralarını da taşımaktadır. Burası 

mukaddes şehitlerimizin ebedi 
yatağıdır. Şimdi burada şehitleri-

mizin hdtıralarını taşıyan kDçOk 
bir sütun yUkselmektedir. - M. 

[ Sillenin Kızı Gibi: .. 

Konya Da Şimdi Tozu ile 
Şöhret Buluyor 

Konyamn umumi manzarası 

Konya ( Hususi ) - Şu bizim 
Konya cidden güzeldir. Tabiatin 
bahşettiği hususiyetler bizim 
şehrin güzelliğini daimileştirmiştir. 
Fakat bütün bu gfizelJik arasın

da tek bir kusur \•ardır ki, bil· 
hassa yaz günleri bizi taciz edi
yor. 

Eğer cadde ve sokaklardaki 
toz yığınlarının, hafif bir rüzgarın 
tesirile bulut haline gelmesinin 
önline geçilecek olursa bu kusur
dan da kurtulacağız. Fak at şim
diki halde Sil1e kızlarının güzel
liği nasıl meşhursa, bizim Konya
mn tozu da onun ıiJ.J>i nam ver
miştir. 

Zaman oluyor kl havada kalın 
bir tabaka tetkil eden toz bulut
ları, iki metre ötesini bile gör
memize mAni oluyor. Bununla be
raber, takayı bir tarafa bıraka
rak biraz da belediyenin bu hu
sustaki faaliyetinden bahsedeyim. 
G<!rçi belediye bu iıi nazarı dik
kate almıttır. Caddeler glln·· 
de iki defa sulanıyor. 
Fakat tozun fazlalığı, sulama 
işinin ııklaştırılmasını, caddelerin 
günde hiç olmazsa dört defa 

sulanmasını icap ettiriyor. Eğer 

Belediye bu esas üzerinden 
yürüyecek olursa şehir ve 
şehirliler toz derdinden mutlaka 

kurtulacaklardır. Mütevazin bir 
çalışma programile hareket eden 
belediyenin bize temiz ve tozsuz 
bir yaz mevsimi geçirmek fırsa
tını vereceğini şüphesiz telakki 
ediyoruz. - Du. ----

Amasyada 
Ucuzluk Hususunda Tür

kiye Rekoru Kırıldı 
Amasya (Hususi) - Şehrimiz 

tarihi kıymeti haiz olmakla bera
ber bağ ve bahçelerile de İftihar 
etetmektedir. Samsundan Sıvasa 

trenle hareket eden bir yolcu
nun nazarı, Amasya hududuna gir
diği zaman nihayetsiz meyva 
bahçelerile karşılaşır. Geçen 
sene soğuktan mUteeısir olan 
ağaçlar meyva vermemişti. Fakat 
bu sene meyva fevkalade meb
zuldur. Arabalarla civa.r kazalara 
ve trenle Samsuna sevkedildiii 
gibi, hergün beş altı kamyon 
Yozgat, Çorum ve Sıvasa mllte
madi meyva ve sebze götürmek
tedir. Amasyada hayat çok ucuz
dür. Sadeyağm okkası 85 ve AJA 
koyun eti 27,5 kuruşa salılmak-
tadı~ e 

Sebze okadar ucuzdur ki, bir 
misal olmak üzere yüz, tane kabağın 

on kuruşa satıldığını söylemek 
kafidir. Amasya Buraadao ıonra 

Kulağımıza Çalınanlar 

Ara kriz 
Olurum 

Kudemadan bir zat tanırım. 
ııtılahsız söz söylemez. Her ciim· 
lesinin sonunu bir nükte ile bi· 
tirmiye pek meraklıdır. Fakat 
ekseriya, bu nUkteleri, ancak 
kendiıi anlar, çünkü çoğu Aa 
çadır. Bu maziye bağlı zat, ay 
zamanda " bintilineb ,, in 
esiridir. 

Geçende, bir yerde buluştuk. 
Baktım, hazret şakır ıakır ter 
daknyor: 

- Çok terliyorsunuz Ustat 1 
diyecek oldum. 

Güldü: 
- Evet! arakriz olurum faz

laca •. 
Ve ilave etti: 
- Bir nevi emme - basma 

tulumba vazifesini görürUm. Gabi 
arak nuşederim. gAhl de böyle 
arakriz olurum 1 

Oç Karili Muharrir 
Gazetelerin birinde imzalı ya· 

ıılar neıreder. Fakat bu yazılar 
okadar şahsidir ki, kendisinden 
bqka kimseyi alAkadar etmez. 
O da bunu bildiği için her zamaıı 
ıöyler: 

- Benim devamlı üç kariinı 
Yardır ... 

Geçende: 
- Kim bu kariler ? diye sor· 

duk. 
Dedi k" 
- Birisi gazetenin musahhihi •• 
Sorduk. 
- Ya öteki? 
Kendini takdim etti: 
- Öteki de bendeniz cennet 

kuıuJ •• 
- ÜcUncUsU kim o b.: 
Cebinden bir gazete çı rdı: 
- Üçüncüsll de yine ben .•• 

Heraftn, iki gazete alırım da ... 

Dondurma! 
Dondurmacı dUkkinında idik. 

Arkada9lardan biri, önüne geti• 
rllen dondurmayı, biraz gevşek 

buldu. 
- Bu adeta sulanmış ayol 1 

Biraz daha dursa şerbet ola· 

cakmıt·· 
Dnkkin sahibi koıtu: 
- Efendim, dedi, bazı mllş· 

teriler dondurmayı b~yle sevi• 
yorlar 1.. 

Ben atıldım : 
- Dondurmacının hakkı var. 
Sordular: 
- Neden? 
- Neden olacak, dedim. Adı 

Ustllnde: Dondurma! diyoruz •• 
Adamcağız, sözümüzll dinleyip 
dondurmuyor. Sonra da yerken 
kuıur buluyoruz. 

;"\ Manisllda Spor Hareketleri 
Manisa ( Hususi) - Şehrimiz

deki Sakarya spor klübU sene
lik içtimaını yapmıştır. içtimada 
klübün mali, idari, fenni rapor
ları ve umumi kongreye klüp 
murahhası olarak iştirak eden 
Ekrem Kenan Beyin raporu 
okunmuştur. intihap neticesinde 
de eski idare heyeti ipka edil· 
miştir. 

• 
ipekçilikte ikinci gelmektedir. 
Harbı umumiden evvel bir ipek 
fabrikası mevcut olup, halk ge
linlik elbiseleri bile buradan 
tedarik ederdi. Maalesef şimdi 
bunlardan eser kalmadığı gibi 
son aenlerde kozanın ucuz git
mesi yüziinden dutluklar ihmal 
edilmekteClir. Alakadarlar bu me
sele ile uğraşacak olurlarsa 
Amasya bu sahada da eski şöh
retini tekrar kazanabilir. - .M. f. 
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1 Ağustos 

Siyaset Alemi 1 BABİCI TILOB&rLAR 
Ottava 
,f(nnf eransıntltı 
Garden Parti 

Alman İntihabatı Kanlı Bir Mahiyet 

Londra 31 - Otatva Konfe
ransında dUn mali meselelerle 

Aldı. Ölenler Ve Yaralananlar Var 
para meselesi hakkında mUıake
reler yapılmıştır. Nevyork borsa· 
sında aksülameller yapm~m.as·nı 
temin için mlizakerelel' gızh su· 

Berlin, 31 - intihabat mü· 
cadelesi dolayısile dnn de yeni 
birtakım arbedeler olmuş ve n -
ticede birçok kimseler l.urban 

1 

Dün bütiin Al· 
manyada meb'u• 
s n intihabatı ya• 
pıJdı. Büyük fır. 

· t' İngiliz rette cereyan etmış ır. 

h . . . . t' ı' izah eden 
azınesının vazıye m 

Nevil Çemberlayn, altın m~ya
smın avdetine taraftar oldugunu 
söylemiştir. Büyük Britanyanı.n 

· · · lahına daır mali vazıyetmm ıs . 
olan beyanat, İngiliz domınyon· 
larınm aoavatana olan b~rçlar~: 
nm bir miktar tenkis ed_ılecegı 
ıeklinde tefsir edilnıektedır. 

Muazzam Bir Garden Parti 

Ottava. 31 - Öğleden sonra 
blit in heyetler şerefine valii umu· 
nıt Jeneral De~boru~ ~ar~fından 
bir garden partı verılmıştır. Da-
vetliler 3000 kişiye baliğ olan 
kibnr bir kalabalıktan ibaretti. 
Bir ağustos Knnadanııı yevmi 
mahsusu olduğundan salıdan "'ev· 
ve hiçbir içtima yapılmıyacaktır. 
İngiliz nazırları hafta tatilini ge· 
çirmek Uzere sayfiyelere geç· 

mişlerdir. 

Çin Ve Japon 
Münasebatı 

Paris, 31 - Çin hükumeti, 
Tokyo kabinesinin Mançuri hiiku· 
meti nezdinde ayni zamanda Ja
pon kuvvetlerinin başkumandan· 
lığını ve Ali koıniserliği yapacak 
hususi bir sefir tayin etmek ka
rarma ecnebi hükumetlerin na· 
zarı dikkatini celbetmiştir. Bu 
tayinin Mançuri hllkiimetinin do
layısiie tanınması demek olacağım 

' ve Mançurinin .. ilhakına bir mu· 
kaddemo teşkil eyliyeceğini vo 
Korenin Japonya tarafından ilha~ı 
ıırasmda da böyle hareket edıl
diğini ilAve eylemiştir. 

Brükselde 
Komünist 
Tevkif atı 

Brüksel 3 l - Şehrimizde bir 
çok komUnistler tevkif edilmiştir. 
Bunların çoğu Rus, Leh, Alman· 
dırlar. Bu meyandaki Alman 
meb'usu Sobotka bt\tün proteı· 

Jolanna rağmen hapse atılmıştır. 
Orev Bitiyor 

B 
Uksel 31 _ Grev ilin edi· 

r . b 
len ımntakalarda tekrar ışe aş-

ıitmiştir. 
Vurtemberg'te kAin Esslingen· 

de bir sivil polis devriyesi, ko· 
mUnistlerin kücumuna maruz kal· 
mıştır. Devriye, ateş açını' ve 
mutaarrızlardan ikisini öldür-

müştür. 
Komilnistlerle Hitlerciler ara· 

ıında vukua gelen bir arbedede 
cümhuriyetçi iki amele maktul 

düşmüştür. 
Yukarı Sile2yada Hindenburg 

kasabasında komtlnistler, 3 zabıta 
memuruna karşı ateş açmışlardır. 
Memurlar, yaralanmış olmakla 
beraber mukabele etmişler ve bir 
kon 'sti öldürmüşler ve birisini 

de yaralamışlardır. 
Alman lntlhabatmın DUnkU 

Manzarası 

Berlin, 3 l - intihap dolayı· 
sile her tarafta sükun ve inti· 
zamla karışık bir fevkaladelik 
var. Altonada vukua geJmiı olan 
kanh arbedeler dolayısile her 
tnrlü nümayişler, bir kararname 
ile menedilmiş olduğundan şehir
de hiçbir siyasi alayın geçtiği 

ı görlilmemektedir. 
Bu intihap mücadelesinin ba· 

riz vasfı, afişlerle yapılan pro

pagandadır. 
Evvelce afişlerde yalnız bir

takım resimler bulunurdu, şimdi 
ise bunların yerine afişe edilen 
beyannameler kaim olmuştur. 

Müfrit milliyetperverlerin pen-
çeleri arasında kamalı bir salip 
sıkan mağrur kartalları, komünist 
proletaryanın kapitaliı..min y:re 
ıermiş olan yumrukları, müntehıp· 
teri iknaa kifi addedilmemiş, bun
larm yerine mufassal metinler ihtiva 
eden cesim afişlerin ikamesi mü
nasip görülmliştür. 

Methüsena ile zemmi takbihin 
yanyana geldiği bu afişlerin 
önünden pelip geçenler, bir 
müddet tevakkuf etmektedirler. 

Parlak ve tamt<ırakh cümlelerle 
yapılan bu yeni propaganda 
ıeklini, her fırkadan ziyade kulla
nanlar, Hitlercilerle sosyalist-
lerdir. 

Nazi'ler rakiplerinin denaat-
lerini ilin etmekte, onların 1918 
ıenesinde vatana ihanet etmiş 
ve 1918 tarihinden bu ane ka· lıyan amelelerin miktarı gUn 

geçtikçe artmaktadır. 
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Bu .eslerle herkesi, en b h 
k Küçük pencereler son a ar ge· 

ka'arın reisleri he· 
yccanlı nutuklu 
ıöyliycrek kendi 
partilerinin prog
ramını izah etti· 
ler. Sabık Baıvekil 
Fon Brünini' Ber· 
linde Spor ulo· 
nunda altı bin ki· 
ıilik bir halle küt
Jeai hu zu rUft da 
ehemmiyetli bir 
nutuk aöyledi. Hit
ler yirmi gilndcn· 
beri Almanyanın 
elli muhtelif şeh· 
rinde konf er anılar 
verdi, nutukl:ır irat 
etti. Batvekil Fon 
Papen tarafından 
ıon gilnlerdc azle· 
dilen. ~abık Pruaya • . • 
Dahılıye Naı.m Fon Severmıı, Bcrlın Stadyomunda yirmi bet bin kiıinin 
ö~ünd~ halkın galeyan ve be>:_ecanını uyandıpan çok mühim bir nutuk 
11oyledı. Son gelen haberlere gore Fon Severingin nutku ıoayal demokrat 
fırka.sına büyük miktarda r.er ~8:zan.~ıracaktır. Reamlmi:ı Fon Severingin 
kilraıde hayecanh bir vaııyetını goıtcrmektedir. 

dar bir ahlakıılık ve irtişa 
rejimi teıis ve proletaryayı igfal 
eylemiş olduklarını iddia eyle
mektedir. 

Sosyalistler, bu ittihamlara 
mukabele ederek Hitlercilerin 
sosyalizmin aldatıcı bir nümayiş· 
ten ibaret olduğunu, çünki Hit
lercilerin ka pitaliı.min esirleri ol· 
duklarını ve Fon Papen htikfıme· 
ti tarafından Sosyalistler aleyhin
de ittihaz edilmiş olan tedbir
lerin Hitler siyasetini nerelere 
sevketmekte olduğunu söylemek· 
tedirler. 

Birçok komünistler ise mina 
bir düğme üzerinde açık bir kı
zıl bayrak göstermekte olan 
alametlerini göğüslerine iliştir

mektedirler. 
Merkezler, nişane olarak bir 

şimşek şekli kabul etmişlerdir. 
Her tarafta evlerin balkonla

rında muhtelif bayraklar dalga· 
lanmakta ve ev sakinlerinin si
yasi fikirlerinin ihtilaflarını gös
ternıektcclir. 

Ayni evin muhtelif balkonla· 
rında eski imparatorluğun Siyah· 
Beyaz - Kırmızı bayrağı ile Cüın· 
huriyetin Siyah • 1' ırmızı - Altın 
rengi bayrağının, Hitlercilerin 
kamalı salipli bayral Jarmın ve 
Ciimhurİ) etçi Tunç cephenin 
okunu taşıyan k ı rmızı bayrağının 

Ben bu şarkılara bir tiirlü mu
ka\'emet edemezdim. içime şid
detli bir acı düştii, göz yaşlarım 
yanakları nıdan aşağıya yuvarlan· 

mıya başladı. 
Çingene yavrusu da sazı, can 

dalgalanması nadir görhlen man· 
zaralardan değildir. 

Kibar takımının vo müreffeh 
kimselerin sikin bulunduğu ma
hallerin semti olan şehrin &'arp 
cihetinde ahali, Hitler bayrağını 
veya eski imparatorluk bayrağım 
çekmiştir. 

Amele mahallerinde hemen 
hemen bütiln evler cümhuriyet 
bayraklarını, Kızıl komünist bay· 
raklanm ve Tunç Cephenin san· 
cağını çekmişlerdir. 

Hltler Acaba Nclradar 
Rey Alacak? 

Berlin, 31 - Şimdiki ahval 
ve şeraitin pek müsait olmasına 
rağmen, Nuyonal Sosyalist fır· 
kasının iddiası veçhile, yeni Ra· 
yiıhta(ın 600 azalığından 300 l\nU 
elde etmesi muhtemel değildir. 
Böyle bir netice hlsıl olmak için 
bugün erkek ve kadın 18,900,000 
Almanın kamalı 1&libe rey ver· 
meleri icap eder. 

10 nisanda riyaseti cumhur 
intihabatında Hitler , 
13.400.000 rey almıştı. 

ancak 

Umumiyetle Hitlercilerin an
cak 14.000.090 rey alacakları 
225 meb'usları bulunacağı tah
mın edilmektedir. 

Harici Haberler 
Buradu bifmP.di. Lütfen 9 uncu 

saq/ada okuyunuz 

Adam sen de, kahrolsun· 
be! Vanya hadi atlal 

Çingene yavrusu elile saçını 
diizeltir, sarı gömleğini fiskeliye
rek tanzim eder ve ayaklarının 
ucuna basarak mutfağm ortasına 
gelirdi .. 

Esmer yanakları kızararak dU
tUnceli bir gülüşle rica ederdi: 

- Yalnız, çok oynak olsun 
Yakof Vassiliç! 

d'ıne ve başkasına acıma.. d b k , k cesinin karanhğına oğru a ar. 
duy um sarardı. 8Uyükler, u- Zaman zamrın, biri camı takır- ı 
çUln~iye başlarlar, kımıldamad~~· datır, masanın üstünde sarı 

lrnlağiyle dlhlerdi. Parmakları 
saçlarının arasına gömülür, gözle· 
rini bir köşeye dikerek yüıü ile 
sık sık nefes alirdı. Birdenbire 
tecssiifle: "Ah Yarabbi! Ne olur, 
benim de böyle iyi bir sesim ol
saydı. Ne şarkılar çağırırd1ml ,, 

Kitare cehennemi bir tempo 
ile inlemiye başlar, Vanyanın to
pukları kısa ve sert darbelerle 
yeri döğerdi. Masanın üstünde 

düşünceli ıükiita gömUlmUş ır mumların ziyası sallanırdı. 
halde otururlardı. Yakof amca yavaf yavaş ken· 

·ı Saşa d'ınden geçerdi. Dişleri kenetlenir, 
Mihael amcanın og u y 

l d. }erdi uyuyor gibi gör_ünürd. ü. alnız 
.bilhassa çok dikkat e ın • _ 
Kanapenin üzerine Yakof amca· elleri uyanık oldugunu ıfade ed:r: 

k dl
·. Sag· eli bir kuşun kanadı gıbı 

Ya dog· ru uzanır, ağzını bir arış 11 d 
d k

't ·n ag· zı üstünde sa anır ı. 
açar, Salyaları dudakların an ı arenı .. d . l S l eli de sapın Ustun e ınanı • 
akarak kitareye bakardı. Bau moaz bir ıür'atle gidip gelirdi .. 
kendinden okadar geçerdi ki, y kof amca sarhoş olduktM 
iskemleden yere kayar, ora· 

8 diıleri arasından düdük 
da dirseklerini yere dayıyarak, ıonra, l ibi çıkan sesile sonu ge mez 
gözleri çukurlarından uğramış, f ederli ıarkılar tuttururdu. 

6vleco kalırdı. 

derdi. 
Sonra ninem: "Boşuna keder-

lenme Saşa! ,, derdi 11 biraz neşeli 
bir hav<• çal da Vanya oyna
sın! " Ninemin bu ricası da
ima is' af edilmezdi. Fak at 
bazaq, Yakof amca avucunu tel
lerin üstüne yapıştırır. Bir saniye 
sazı keser, sol elini yumar, gö· 
rlinıniyen bir ıeyi yıkmak istiyor· 
muş gibi bir hareket yapar ve 
yüksek ıes1e bağmrdı: 

yemek takımları takırdar.. ve 
çingene yavrusu sanki bir alevdir. 
Kolları azametli bir kartal gibi 
açılmıştır. Çömelir, fırlar, bağırır. 
Altın bir kırlangıç gibi dal· 
galanan ipek gömleğile her ta· 
rafı aydınlatır, erimekte olan bir 
maden gibi kızıllaııp renk saça• 
rak akardı. 

( Arkaaavar ) 

Sayfa S -· 
Gönül İşleri 

alışan Kı~lar, 
ikkatle 

k~!.~~~~/.aziyetini an-
latan aşağıki mektubu bütUa 
genç kızlara ibret olur ümidile 
aynen naklediyorum: 

" On sekiz yaşında bir kızım. 
Tanıdıklarim çirkin olmadığımı çok 
saf kalpli ve iyi bir kız olduğu
mu söylerler. Bir annem ve bir 
de benden bilyUk erkek kardeşim 
vardır. Bundan dört sene evvel 
resmi bir dairede çalışan bir 
gençle evlenmek vadile konuştum. 
Fakat onun da hemen evlenm iye 
mali vaziyeti milsalt değildi. 

" Tabii aradan zaman geçti. 
Erkek kardeıim asker oldu. Be
nim de resmi bir dairede çalıt
mıya yaşım mUsait olmadığından 
hususi bir dairede çahşmıya baş· 
ladım. Fakat aradan ı.aman geç
tikten sonra patronum benden 
istifade etmiye kalkıştı. Bu vazi
yet karşısında çok müteessir ol
dum. Kimseye bir ıey söyleme-
dim, söyliyemezdim. 

" Bu acıyı kalbime gömerek 
yene işime devam ettim. Çalış· 
masam ne yapacaktın1. Ben ve 
annem sokaklarda kalacaktık. 
Patronumun bu hali devam edi
yordu. Artık dayanamadım. Her 
şeyi gözüme almıştım. Bu vaziye
ti konuştuğum gence anlattım. 
O da çok müteessir oldu. Fakat 
onun da elinden bir şey gelmi
yordu. Bu vaziyeti ona anlattıktan 
altı ay kadar sonra bir gUn 
bana eğer patronum ile olan va
ziyeti ona hemen anlatsa imişim 
her şeyi göze alarak benimle ev• 
lenecek imiş, fakat bu hlll ara· 
dan zaman geçtikten sonra an
lattığım için benimle evlenemiye
ceğini ve çünki vaziyeti habrla• 
dıkça müteessir olacağını ve bu
nun için eğer arzu edersem 
onunla bir iki sene kadar muka· 
vele yaparak yaıamamı:ıı •e sonra 

bu vicdan azabını unutursa resmen 
evleneceğimiıi yoksa ayrılmamızı 
ıöyledi. Bu teklifler çok gtlcüme 

;itti. Kabul etmedim. Ayrıldık.Şimcl 
blltlln hayatım bana :ıchlr oldu. 

"Yaşadığım mllddetçe sevgili
mi baıka bir kızla evlenmiı gör
mek istemiyorum. Ne yapacağımı 
taJırdım. HilA orada çalıpyorum. 
Sevdiğim ırenci nasıl onutayım ? 

K•rllnl• ı F. N. 

Muhtaç bir vaziyette ça-
htmıya mecbur olan bir kız· 
cağızdan bu tekilde isti• 
fadeye kalmak vicdanıı:ıhktır. 
Sa!la gelince yavrum, ben ıenin 
yerinde olsam, kendime başka 
bir it arar ve mutlaka bulundu
ğum yeri terkedcrdim. 

Patronun senin işe deva· 
mını gördl\kçe küstahlığını art· 
tıracak ve oradan ayrılmamam 
bir nevi senin rızan şeklinde ka• 
bul edecektir, oradan ayrıldık· 
tan sonra sevgilin de sana daha, 
:ıiyade yaklatabilir. Bütün ümit
ler kaybolmuı değildir, fakat 
oraya devam ettikçe ıevgilinl bir 
daha elde etmene imkln yoktur. 

Şunu da unutma ki, hiçbir a~k 
ezeli defildir. Ve dUnyada seni 
sevebilecek ve senin ıevcbilece
lin erkek, ilk kalbini verdiğin 
erkekten ibaret değildir, nevmit 
olma; kim bilir, ınn dotmadaa 
meıimei şepten aeler . doiar? 
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! ~ "Son Posta,, Holivutta hususi muh ahiri ,,., 

~ulunan yegbe Türk gazetesidir. Ho-
ı 

i•ut muhabirimiı, her hafta bize mektup 

JÖnderir ve aineına ileınioiza lçyüzünü 

i,\ anlatır. 
SİNEMA 

r "S P ~ on <ısta., lıaftada iki defa sinema 

sayfau yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni sinema haberleri, artistlerin 

hayatı ve ainema 

cereyanlarından 

alemindeki 

bahsedilir • 

aan'at 

•• 

Köpek Yüzünden J 

Elissa Landi Aleyhine 
Bir Dava Açıldı 

Holivudun en güzel yıldızla
nndan Elissa Landinin başından 
garip bir hadise geçmiştir ve 
geçmektedir. Elissa geçen gün 
Holivutta otomobille gezeıken 
hiç farkında olmadan bir köpek 
çiğnemiştir. 

Köpeğin acı acı feryadı üze
rine Elissa otomobilini derhal 
durdurmuş, hemen yere atlamı,, 
fakat köpeğin o anda ö)dUğüoU 
görünce çok acımıştır. Köpek o 
civarda bir çorap dUkkaoının 
aahibl bulunan Mayers isminde 
ıişman bir adama aittir. 

Elissa bu adama müracaat 
ederek köpeğin ölümüne ç.Jk 
acımakla beraber parasını derhal 
tazmin etmeğe hazır olduğunu 
bildirmiştir. Fakat aksiliğe bakı
nız ki herif gUzel yıldızın bu 
teklifini reddetmiş ve kaba bir 
tavırla ı " Sizinle hakimin buzu· 
runda qörüşmeyi tercih ederim.,, 
demiştir. Filhakika~ksi ndam 
derhal sulh hakimine giderek bir 
arzıhal vermiştir. Arzıhalde hem 
köpeğin parasını istemekte, hem 
de giizel yıldızın tecziyesini talep 
etmektedir. Muhakeme henüz 
başlamamıştır. 

Pecci Şan on : :~irinci 
1 

j Hangisi Güzel? 

1 
Bir Amerika Gazetesi Cazip 

Bir Anket Açtı 
Amerika gazetelerinden biri 

sin~ma }'ıldızlarınm güzelliği hak-
kında çok ıayam dikkat ve ca
zip bir anket tertip etmiştir. 
işin asıl garip tarafı tudur ki 
gazetenin muharrirleri suallerini 
meşhur adamlara değil, bilAkis 
esnaf ve halk arasından seçtik
leri kimselere sormaktadırlar. 
Sual şudur: "Hangi yıldlz daha 

agüzeldir ve niçin?,, 
Bu suale cevap veren bir 

asansör hademesi şu ıekilde bir 
cevap vermiştir: 

"Benim için en gUzel yıldıı 
Nansi Karoldur. ÇUnkil çok gil
zel dansediyor. ,, 

Bir şoförün cevabı da şudur: 
0 Yıldızların içlerinde şimdiye 

kadar çirkinine hiç tesadüf etme
dim. 

Benim ıçm hepsi gllzeldir. 
Hepsinin de kendisine mahsucı 

gUzel ve şirin tarafları vardır. ,, 
Bir ilkmektep muaJJimine gll

re yıldızların arasında en gllzel 
Anita Paf d~r. 

Hürriyet isteriz 

Gece Serserileri 
Yeni çevrilecek olan ve gece 

ıerscrileri ismini taşıyan filmin 
mUmesıilleri tespit edilmiştir. 
Bunlar Jan Gabon, Gabriya, Lu
ılen Kallamand, Bergeron ve 
Villeer'dir. 

Pecci Şanon cazib<;sinin kuvveti itibarile diğer yıldızların listlinde bir mevki sahibidir. Pecci, belki 
de Anita veya Klara Bov kadar güzel değildir. Fakat onun cazibesi hepsine taş çıkartacak kadar 
kuvvetlidir. Ayni zamanda Pecci, güzel saç rekorunu da son olarak kırmıya muvaffak olmuştur. Daha 
birkaç gün evvel yapılan bir güzel saç müsabakasında Pecci Şanon blitlln gUzel yıldızlar arasında 
birinciliği kaza~~ra_k şöh_reti ziyad.eleşrniştir. Pecci Şanon şimdi facia filimleri çevirmekle meşguldür. 
Burada dercettıgımız resımde cazıp yüzlü Peccinin güzel saçlarını görüyorsunuz. 

Yaz mevsimine rağmen Ame
rikada Nevyorkta Fihnor sineması 
on beş günden beri hıncahınç 
dolmaktadır. Şimdiki halde gös· 
terilen filim ( Hürriyet İsteriz ) 
admı taşıyan eserdir. Bu filmin 
kazandığı rağbet ( Paris Damları 
Altında) ve ( Milyon ) filimlerinin 
gördüğtl rağbetten fazladır. 

'Meç Evans Ve Moda 

Her sinema yıldızı muhakkak ki moda cereyanlarını günü gününe 
takip eder. Meslekleri icabı yıldızların moda hakkında geniş bilgi· 

leri olmak lazımdır. Pu itibarla bütün sinema yıldızları birer moda 
muallimi demektir. fakat bunlar içinde bazdan birer profesör 

kadar malümata sahiptir. Mesela Meç Evanı1 bunlardan biridir. 
Bugün birçok yıldızlar son moda cereyanları hakkında onun malfi· 
matına mllracaat etmek mecburiyetinde kalırlar. ÇUnkil bu cici 
yıldız moda hareketlerini herjilo takip eder ve moda ilzerinde 
bir talebe gibi çahıır. Burada ıirin yıldızın ıon resimlerinden birini 

1örllyor1unuz. 

Greta Garbo 
Ve En Son 
Dedikodular 

Meşhur yıldız Greta Garbo· 

nun arbk Amerikadan ayrılarak 
memleketi olan İsveçe hareket 

ettiğini yazmııtık. Fakat buna 
rağmen lsveçH yıldızın ismi etra· 

fında bin tUrlU dedikodu ve ıa· 
yia dolaşmaktadır. 

Bu fayialardan bir tanesi, 
Gretanın İsveçte evleneceği ve 

kocaaile beraber orada yerlete· 
ceği merkezindedir. Diğer bir 

şayiaya göre Greta Garbo has
talanmıştır ve 1sveçe istirahat 
ve tedavi için gitmektedir. 

Fakat son bir şayiaya göre 
Greta sinema hayatından çekil· 

miye karar vermiş değildir. 
Bilakis M. G. M. Şirketile yeni 

bir mukavele imzalamıştır. Fakat 
bu mukavele henüz gizli tutul
makta ve bu suretle diğer kum
panyaların kuşkulunmamasma ça
lışılmaktadır. 

Çok kuvvetli olan bu son fa
yia ya göre Greta Garbo yeni 
imzaladığı gizli mukavele muci
bince M. G. M. Şirketinde Uç se
ne daha çalışacak ve beş filim 
çevirecektir. Ayni zamanda ev
velce haftada altı bin dolar alır
ken yeııi mukavele mucibince 
haftalığı 12 bin dolara çıkarıl· 
mışbr. 

Fakat bntün bunlara rağmen 
muhakkak olan şey Greta Gar
bonun bugUn Amerikadan fsvcçe 
hareket ettiğidir. İsveçten tekrar 
Amerikaya ne zaman döneceği 
ise henüz malum deiil, billkis 
tamamen meçhuldür. 

Bir Aile Babası 

2ize imzalı bir reamını hediye eden Jorj Bankroft Holivudun 
en sadık ve temiz bir aile reisidir. Bu iri erkek evini sinema stüd-

yosundan daha çok sever. Zevceıioe ve çocuklarına çok düşkündür. 
· Dinebilir ki Holivutta karısına ve evine en iyi bakan erkek Bank-

rofttur. Her ıabah taa1 dokuzda stüdyoya gitmek için evinden 
çıkarken karııına fU suali ıorar: " Akıama ıana ne getireyim? ,, 

Jorj Bankroft 1913 senesinde Aktiva Brosk isminde gUzel bir 
kızla evlenmiı .,.. oıamandanberl karııile bir defa bile kavga 

etmemittir. 
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Afacan - KomfU hanımın çocu
funu a-esdirecekmitiz. Bari Bu ara
banm Hfaaını biraı da biz ıllrelim. 
Şimdi fU çamaşır ipinin ucunu ağaca 

ıımııkı bağlarım .. 

Afacan Arabanın kulpu ıaten 

makara gibi dönüypr. ipin öbür ucu
nu da bu kulpa bağladıktan ıonra 

mal<ara gibi ur:ılım ... 

Afacan - A:abayı şö, l • yokuşun 
başına getirdikten ıonra bb de ara
baya kurulalım ..• 

Afı.can - Haaaayyetl .• ,. 

: 1 

,.----------------------------------·--------------------------
Pandispanya! AFACANI YAZ 1' A 

1 

L İ 
1 

Afacan o gUn mektepte ho
casından " pandispanya,, mn " is
panya ~k?Jeği,, demek olduğunu 
öğrenmışh. 

Eve gelince annesine dedi ki: 
- Dünyada en talihli insanlar 

kimdir biliyor musun anne? 
- Bilmiyorum oğlum. Kimdir? 
- Bunu bilmiyecek ne var, 

anne? lspanyollar? 
- İspanyollar neden o kadar 

talihli oluyorlar? 
- Neden olacak? ekmek ye· 

1erine pandispanya yiyorlar da 
ondan!. .. 

Cingöz .Habam KuılilğOnii ı.;ıkar-
•ıaı aaman burnunun ucunu bile gör-

mez... .k .. 
Afac.ao - Peki, uykuda ı en goz-

Jerinde gözlilgü olmadığı halde naeıl 
rüya görflyor '? • • 

Tatil cana can kaytar, 

l 
Sürer eylUle kadar! 
Senede üç buçuk ay 
Afacana gün doğarl 

Nezaket! 
Afacanın annesi telefonla ko

nuşuyordu. Bir aralık Afacan 
annesinin eteğini çekti. 

- Anne, telefonu biraz uzak
laştır da öyle konuş ... 

Neden? 
- Bugün yemekte pastırma 

yedik. Sen herzaman sarmısak 
yediğin zaman karıındakinden 
uzak dur da öyle konuş... Diye 
tenbih etmez misin ?I 

Vah Vah! 
Afacan acele ile merdivenden 

iniyordu. Nasılsa ayağı kaydı, 
ıon dört beş basamaktan paldır 

kUdUr aşağı yuvarlandı. 

Biraz sonra yukarı çıktığı za
man annesi ıordu: 

- Demin merdivenden mi 
düıtiln? 

- Demek burada duyuldu, 

öyle mi? 
- T abil duyuldu ... 
Afacan teessüfle başını salla· 

dı: 
- Vah vah... Bilseydim ağ 

lardım 1 

AFACANIN 

DEVRİALEM SEYAHATi 
Afacanın Tefrikası: 1!__ 

Hull•• _Arkadaşı Ciııgirzlo lıeralıer 
devrin.tem eeyahatino \'•kan 
Afa<':ın Amcrikada kendini 
Tilrkiyeııin en mo9hur çoımk 
sinema ) ı!dııı olanık ta111tı
yor ve bu yüzden tiihrot ,·o 
lıir~ok t:ı. para ~aı~nıyo~. 
Holh uta· gidiyor. Şıındı Holı
vutfan yine NC'\\ -York'a diııı-
nıiiftiir. ] 

Holivuttan New-York'a dön· 
dilğüm zaman yine doğru bizim 

bedava otele indik. Maamafih 

otelin bedava olması benim için 

ırhk bir şey ifade etmiyor. ÇOn

kU kendimi Amerikada bile hatırı 
ıayılır bir zengin addedebilirim. 

Dun bankadan g3nderilen he

aap buliaaıını imza etmeden 

evvel kAğıdın matlup hanesine 
ıöyle bir göz attım. Maşallah 
epey param olmuş yahu... Afacan 
arbk o bildiğiniz cebi delik Af a

can değil! 

Cingözle Amerikada nerelere 
gideceğimizi dUşUnerek bir prog
ram hazırlıyorduk. Fakat tam bu 
esnada hiç hatırda olmıyan bir 

vak'a oldu. DUn otele döndüğüm 
zaman namıma bir mektup bul-

dum. Mektubu açtım. İ;inden 
bir kağıt çıktı. Kağıtta yazı 
falan yoktu. Yalnız kocaman 

bir sual iıaretil 
Cingözle kliıdı evirip çevir

dik. Zarfın UıtilnU tetkik ettik. 
Mektup Şikaıodan ıeliyordu. 

• Düz duvara çıkarıml 
Ortalığı yıkarım! 
Çıkar bütün meydana 
Tatilde foyalnrıml 

Afacanm Oyunlarmdan 

Afacan sızc bu hafta da ar
kadaşlarınızı şaşırtacak tuhaf bir 
oyun tarif edecek ... 

Bir kağıdın üzerine bolca mü-
rekkeple bir 82 rakamı yazınız. 
Bunu arkadaşlarınıza gösteriniz. 

- Bu rakam kaç ? 
- Seksen iki .. 

v. ~ Şimdi bu rakamı hiç dc
gı~t.ır~eden seksen beş yapabilir 
mısınız? 

Olacak şey değil... Arkadaş
larınız bu işe bir türlü akıl erdi
remiyecekler ... 

- Haydi canım ... Öyle fey 
olur mu? Diyecekler. 

Halbuki hiç te olmıyacak şey 
değil... Hem de pek kolay. 

Y azdıtınız rakamın mürekkebi 
kurumadan rakamlar dik gelmek 
ıartile ikiye katlayıp üstüne bası
nız. Mürekkep kurumamıf ise 
rakam öte tarafa çıkar ve ikinci 
rakamın 85 olduğunu arkadaşla
rınız hayretle görürler! 

Yalnız bu marifeti mürekkep 
kurumadan evvel yapnıağa dik
kat ediniz, yoksa falso olur! 

- Cingöz, bu ne demek? 
- Vallahi bilmem Afacan, .. 
Mzibin biri bizimle alay ediyor 

galiba ... 
- Acaba? •• 

Otel sahibile çok dostuz. 

Öğle vakti kendisini gördUğilm 
zaman: 

- Size tuhaf bir şey göste-

reyim, dedim. Bakın bizimle nasıl 
alay ediyorlar .•. 

Otel mUdlirü elimden kağıdı 
aldı, fakat Ustünde kırmızı sual 

işaretini görlir görmez gözleri 
fal taşı gibi açıldı, bir müddet 

ıöz ıöylemiye muktedir olamıya
rak kağıda baka kaldı. 

Onun bu hayreti kar,ııında 

ben de epey ıaıalamıştım. 

- Ne var? dedim. Ne olu· 
yorsunuz? 

Adamcağız kendini aOç halle 
toplayabildi: 

- Ah Miıter Afacan... dedi. 

Atla aanla Afacan!' 
Katarım toza duman! 

1 

Evdekiler dediler: 
" Bu yaz ıenden elaman! " 

Afacan 

Ayna l(arşısında ... 
Cingöz - Benim babamın bir 

huyu vardır. Tuhaf birşey gör-

dii mü, kendini zaptedemez he
men gülmiye başlar ..• 

Afacan - Demek senin ba

han tıraş olurken aynaya bak
mıyor ... 

Cingöz - Neden ? 
Afacan - Neden olacak .•• 

Aynaya bakınca kendini görilr, 

kendini görünce gUlmiye başlar, 

ııUJiince de tıraı olamaz!.. 

Yıkamış! 

Yemeğe oturacakları zaman 
annesi Afacanı azarladı. 

- Afacan, yine ellerini yıka-

madan sofraya oturuyormn. 

Afacan ellerine baktı. 

- Şimdi yıkadım anne ••• 

- Hiç yıkamıta benzemiyor-

ıun Afacan? 

- İnanmazasan havluya bak, 
anne .• Kuruladıktan ıonra havlum 

ıimsiyah oldu!.. 

Siz.in alay zannettiğiniz bu mek
tup maalesef bir feliket haber 
veriyor •• 

- Neden? 
- Neden olacak? Bu işaret 

me~h.ur bir haydut çetesinin işa
retıdır. Zarfın üzerinde Şikago 
damgası mı var? 

- Evet ... 
- Tıpkı tahmin ettiğim gibi. 

Şikago haydutları ıizi tehdit 
ediyorlar!.. 

- Şikago haydutları mı? 
- Şikago haydutlara ya ... z8 .. 

vallı tay!ar.eci Lindbergin ,başına 
gelenlerı bılmiyor musunuz? Son 
zamanlarda burada adet old 
H 

u. 
aydutlar zengin çocuklarını 

kaçırıp babalarından külliyetli 
paralar sızdırıyorlar. Bu mellin 
herifler sizin resminizi gazeteler• 
de g3rdüler. Zengin olduğunu· 
zu da biliyorlar. Onun için ıizi 
kaçırmaya kalkııblar .. 

- Canım bunları nereden an
ladınız? 

Afacan - Maynaaa!!.. itte ats ıa, 

eşekılz arabanın keyfi bu kadar 
olur! .. 

Ne Yapsmt 1 
1 

Afacanın kedisi doğurmuştu 
B!r. ş-ün Afacan bu yavrularda~ 
hırını tutup sabunla, &uyla yıka
mıya başladı. Bunu gören annesi: 

- Ne yapıyorsun? •. dedi. Ya
zık değil mi hayvancağıza ... 

- Neden yarık olsun anne •.• 
Sen beni yıkadığın zaman bana 
yazık mı oluyor? 

- İyi amma, bakalım annesi 
hayvancağızın böyle ıabunlamp 
yıkandığını ister mi? 

- Ne yapayım anne ••• Anne
sinin gönlü olsun diye kedi yav
rusunu yalıyarak temlıliyemem ya •• 

aıııuı eyzo J- ı 

nhı yatında olsaydım 
istemezdim ... 

Afacan -:- Amma da yaptın Hanım 
teyze... Galıba benim yatımda "k 
babandan yediğin dayak az g~l~~ 

Heriflerin usullerini pek 
ıyı biliyorum. Gözlerine kestir
dikleri bedbaht çocukların aile
l~rine evveli böyle ıual işaretli 
bır mektup gönderiyorlar. Bunun 
manası: "İstediğimiz ıeyleri harfi 
harfine yapamazsımz vay hali
nize!,, demektir ... 

- Acayip 1... Peki şimdi ne 
olacak? 

- Ne olacak? ... Onu ben de 
bilmiyorum. Fakat ben bu da ki· 
kadan itibaren hiçbir mes'uliyet 
kabul etmiyorum. Otelimde em
niyet alt.nda değilsiniz. Ben ken· 
di hesabıma derhal polis müdüri
yetine haber vermek mecbu
riyetindeyim. Size gelince, siz de 

yine bu dakikadan itibaren çok 
ihtiyatlı davranmak mecburiyetin· 

desiniz. Artık heran tehlike için· 
desiniz... Aman yarabbi... Gör-

dünüz mü bir kere baıımıza , .. 
lenleri 1 ••• 

(Bitmedi) 
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Daha Sabah Erkenden Bir Hazırlık Başlar, Her Taraf 
Zabıta Ve Muhafızların Haddei Tetkikinden Geçerdi 

.,,.,,.,.rlrl .. 
Her Hakkı Malıfuzdur 

-83-

(Cuma selamlıtı) - Ablllba-
t mit cül6sunun ilk senelerinde 
ekseriya (Mecidiye) camisine, ba
ıan ela (T eıvikiye), (Sinanpqa), 
(Kıhcali) ve hattA daha uzak cami 
lere selimlik ederdi. Bir taraf· 
tan, mltteaddit suikast •• taar
ruzlara uğrayarak, diğer waftan 
da eh afını alan casus gOruhunun 
telkinat ve tezvirabna uyarak 
yıldız sarayına kapanıp kapuınm 
karşısına ( Hamidiye ) camisini 
yapbrchktan sonra, arbk lıer 
cuma selimlığa bu kllçllk camiye 
mtinbuır kalmııta. 

( Hamidiye ) camisi, ince bir 
hesapla yapdmışb. Zarif nakat
larla mtızeyyen olan kubbenin 
altı, umumun namaz kılmasına 
mahsustu. Kıblenin karpsına ge
len cihette, yani caminin uıl cep
hesinde iki daire vardı. Sağ 
tarafta caddeye nazır olan daire, 
(ıehzadegln)a mahauıtu. Sol ta
rafta, yani, bahçeye nazar olan 
daire de, bOakira malaaustu. 
Ba daire altm ,....... •k 
parmaklıklı cehpesi camiin içine 
it•ll•• ltiyleek bir alanla iki 
odadan mOrekkepti. Camün 
esu sathından yOkıek ola• her 
iki daireye de kaviıvari beyaz 
mermer merdivealerden çakılar, 
camlı kapela•clan pillraL (1) 

(Hudcliye ca.W) bergOa ne
aret albnda bulunduru16rdu. 
(Mahfeli bumayan) denilen hlin
ktra malaau dairede bekçiler ve 
t8hkçller otururdu. Cama ıtın
leri ıafak llkerken mlthif bir 
tekayyllt •• inzibat başlar, ar
t k camün clvanncla, allkadar 
ve şayanı itimat zevatta maada 

bile uçurulmazdı. 
Cuma glnleri, Beşiktq zabı

tA için en gaileli bir gilndO. 
Sabah olur olmaz, bütün memur
lar Yıldıza müntebi olan yollara 
dağltllır, her taraf şiddetli bir 
nezaret albna alın rdı. Esasen 
muayy• bir hudut Yardı. O hu
dudu herkeein ve bahusus balkın 
ıeçmeai, imklneızdı. 

Beşiktqta ft Yıldız civarın
da bu tertibat ve takayyudat 
icra edilirken, mubtf:lif kıtla
larda da bir baz1rhk hatlardı. 
Cuma selAmhğana ittirak edecek 
alayların efradı ( cumalık ) elbi-
1elerini siyer, emre intizar eder
di.- ilk enel bare~ete gelen 
( Rimi) Ye ( Bavutpaf&) kıtla
larmdaki elvan alayları idi. 
Bunlar, ( alaturka ) saat Oç bu
çukta kıılalanndan hareket e-
derek inlerinde, som •rma 
iflemeli davullan bulunan 
bandolanm çala çala bOynk cad
delerdea ıeçerler ve doğruca 
(Beyuıt) a plerek (Babı aera ... 

(1 tan R 9at t lıta tıktığı za-
man bu zarif merdiveni rf gOç çıktığı 
~la yıktumıı, dUı ve kaba bir tekilde 
yaptırmııtır. Buna binaen Hamidiye 
eamislnin cephesindeki ••ki urafet, 
~UCU• mevcu& değildir. 

.... mlık raamlne ı,arak etlen Pllevne taltUru 
çavuflarından bir grup 

keri) meydanında, yangın kule- za diier bir tabur kendi kovu.-
alnin dibinde attan iner ve mola lan &ntine çıkar. Verilen emir 
verirlerdi. üzerine ( mızıka kovuıları ) nın 

Bu esnada, birinci fırkaya önllnde bekliyen bando ile 
meD9Up (nipncı alayının birinci beraber hareket ederek silva• 

Pilevne taburu) (2) ile o cuma nl- rilerin mola verdiil meydanın 
betri olan diğer bir piyade ta- önüne gelir, orada durarak sillla 

r çalarlardı. 
buru ve (itfaiye alaya) ndan ke- Bu suretle içtima tamam ol-

['2] Abdf 1hamit devrindeki askeri duktan ıoara U'DUml bir ( Ham 
t.etkill.ta nazaran, merker.i lstaabulda ol) boraau çalar. Sil .. plarblan 
bulunan Bır"nei Ordu , (Hassa or- Ye at kifnemelerl ahmlada 1aa...-
dusu :ıddolııııurdu. Pilevııe har· ket emri verilirdi. Şu tertip De 
binde büyük bir 9eref kaıanmıt olan yürüyOşe geçerlerdi: 
bu t.:ılıur, Abdıılhaııı·t tarafından İs· Pilevne taburu, 
tanlıultla ipka edi .,,·, ve ita a Or- Birinci fırkamn difer tabura, 
du) 1 Huma) un ı ir ıı i fırka, bir"nci itfaiye taburu, 
alft~ ın birin i t:tl uru ) unvanı da 
ver lıııitti. l\ur·a rad1111n en uzun 
bo} lu 'I ırk crl ri ı> ilir, bu tabu
ra ~ rilirdi. Bflt n tal ur, levent gibi 
'Tilrk evli.tlarıı dan ııı tirekkepti. 

Müfettişler 19 Mesele O ze
rinde Tahkikat Yapıyor 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

eden birçok kanunsuz ve usulsilz 
muameleler meydana çıkarılmır 

tır. Muhtelif dairelerden birçok 
kimselerin bu yolsuz itlerle ali

kadar olduktan tahmin edilmekte· 

dir. Tahkikat tamarJlanap rapor
lar ve fezlekeler hazırlandıktan 

sonra mes'uliyetleri tebeyylln 
edenler mahkemeye verilecek, 
bu suretle de Ayaspaşa meselesi 
k6künden halledilmiş olacaktır. 

Ecnebi Parası 
Piy~sa~a Ecnebi Parası 

Bollaşmıya Başladı 

Yapbiımız tahkikata g6re son 
gl\nlerde para piyasamızda ecne
bi parası bollaşmıştır. Bu paralar 
bir kısım ihracat mallarımıza 

mukabil hariçten gelen d6vizler
den ibarettir. Yakında ibracaat 
meveimi hararetli tekilde başb

yacatı için piyasada ecnebi pa

ruı ehemmiyetli surette artac:ak
br. Piyasanın ihtiyacuadaa arta
cak olan ecnebi dhizleri etok 
yapılmak lzere Devlet Bankaaı 
tarafından aaba alınacaklar. 

Silvari Ertuğrul alayı, 
" mızrakla • 

Hafif sftvari alayı. 

( Arkua var, 

RADYO-
1 Ağustos Pazartesi 

fıtanbul - 1200 ıpetrı 18 gra· 
nıofon, ıo,:; bir"nci kısım alaturka saz 
Bclkls Il. ıının ve Ye ari A ıırı Beyin 
itt r.,kile, Ajans haberleri, aat ayarı, 
20,:> Kuv rt t he1 eti 21 ikin l kı ım 

l urk:ı z Sa Hanı ın ıştirakile, 
:?. Ork tra 

Biikret - ( 89-i metre 20 al n 
or tr ı, o,~ ılıabe 20,4.; ine 

lon r 1 05 alt u ren t. 
Belgrat 9 mP.tre ) 21 Şarkı 

ko ri,21,~p·\ oork tr ı,22,10 

koı erli, 2 ,55 kon r. 
R~ma 441 etrt) 21 gramof n 

"t.n ha if u iki. ' 
Prat 4sq metre ) 20 Ortrava-

dao n kıl, 21,45 Hildanm kon ~rf. 
Viyana ( 517 metre ) 20,85 H Jk 

kon&erl, 21 ,:-1() 8alzburg dan naklen 
kiliı-e h:n al.ırı, ilihilcr. 

Pette (MQ metre) !1 30 Danı ha· 
'Kl:m. 2- 00 Çigan orkestrası, 22 tango. 

V arıo•a ( 14 t1 metre) 21 Operet 
ıııu11ikfsi, 2-.?,05 koı r, 28 hafif eser
ler, 2 ,.>O danK h:\v 1arı. 

Berlln - rn.% metre 20,00 farkı 
konseri, 2l,OO Vlyanada Salzburg kl
lfıealnden nakil. 

2 Ağustos Salı 
btaabıal l200 metre ) 18 Gra-

mofon, 19,!l hiriı i kı ım alaturka kon
"'r, Rafız :\hmet B v heyeti tarafından, 
2ü,5 J?ramofon !1 ikinci kısım alaturka 
konMlr K~mal Ni~ zi Hey ile arkadat· 
ları tara ından 22 orkestra. 

Bllkr•f (394 metre) 20 ~en muıi-
ld, m,5 \onfen.nı, 20,45 Oa&liu ta
rafından t rkı, 21,0l kouer. 

Helpat - ( 429 .me&ıe ) 21 Sakal· 
fon, 21,30 ( Agram) daa nakil, 23,80 
Çigan orkestrası. 

a... ( üt ..ere) !G,15 Telıis 
telgraf denleri, 21 lf&mofoa, 11,45 

lkbsadi Buhranın kadar 
Garip Tecellileri Var Ki ... 
Fazla Kahveler Denize Dökülüyor, 
Yangınlar Şarapla Söndürülüyor 

Dllnyanın çek· 
tlif iktiaacll sa

lanb itiraf et
mek llzımdır ki, 

çok ıarip tesir
lu huaule ıeti
riyor. Şurada •e 
banda olap ~ •. 
ta hldiaelu 
tetkik edildljl 
uman garlll• 
f9ylerin buhra• 
nıa bir neticui 
mf, yaba MHp
leriad• budan 
mı oldafu suali, 
kendilipden h~
bra ıeliyor. 

Şar .. mahak· 
kakbr ki. umu
mi ... ,.~ ..... 
rafta yllbektir, 
pahahchr. Buna 

rajmen birçok 
yerlerde, birçok 
etyanın ana 
ile kut ile 
talarlp ecllldltl
•• tahit oluyo
rm. 

Diyorlar ld 
Fraaunm Garp 
uhillerincleld ba· 
hkçalar, mlfteri
mlk 1ldlld-. 
herpn, tuttuk- Denize ... kDlmlJ• mahkOm bir ka ve yı 
lan bahldarın Uzertnde 111• uytnıeu 

bir lollDllU tekrar denize kol aalmıya ve da•alarma dip 
d6k0yorlar. Kanadada bufday bazı ~ilayetleri de tetrik lbniy• 
okadar fala olUJOrmut ki, bitle- muvaffak oı....ı-mr. ~ 
nip ç0rllyorm111- Arjantiadeki et W..nıa LWM11na ılre, bu •1am. 
ıtoklan kokmaya bqlamlf. kahve b•amnc:ı.. tlojm.. bir 

Macariltama suauz bir ,ebri, harekettir. 
çıkan bir yan11111, aatamadıtı Brezilya aenecle 18 .a,. çu-
ıaraplarla slndlrmlf. Brezilya val kabft iıtibul ecl.. lelaer 
İM, atırlıjınıa altinda bunalma- çnal 80 ldlopam ceUr· Son Mnel• 
ya baılaclağı kahve stoklarını zarfuada memleketin batla kehve 
denize dikiyor. iltihaalAbm .. MHll Kahn Blrliji. 

Bl\tlln bu bldiselere ntnıen aba almıt n berekebıiz Maeler 
pne maltanimudw ki birçok için elinde bir neVi ihtiyat lnbın-
insanlar açlıktan &IOyorlar, bir- tharma11 DDllftlr· Falaıl abl 
çokları, kuaJ1çlaruaı uc.ak ucu p.ı, .._ sel- Htlellln kahve 
ucuna yetiftirebiliyor 98 bqka mahsulli IDzumundan ıazı. olmut-
memleketlerde kasten tahrip tur. Çünkü geçen sene 8 .U,oa 
edilen etYaT.ı gOçlilkle te- çuval fazla i.tihlal ecllhli.ii tibl 
darik eyliyebıliyorlar. Bu ba· bu temmuz ayınd• bqbyan deT-
hiıler, ciddi bir iktaaatçı ıçın ıirme ile de mlitlıif bir fazlalık 
tetkikine doyum olmaz mevzular- elde edilmiftir. Bunun Ozerine 
dır. evvelW MMlere ait bu fada kahve 

Fakat bizim için bu mahdut ihtiyatlannın imhasına karar ve-
aabrlar ar&11nda, -bu vAli hldiae- rilmiştir. 
leria tahllllai yapmak mlmk.. Brezilyada bhwe atoklanmn 
olmıyacaiı için muayyen bir imhası için fU usuller tatbik 
mevzu üzerinde duracak ve olunuyor : 
meseli Brezilyadaki maasaaın 1 - Deme dlkmelr. 
kah•e atoldarımn na11l imha edil- 2 - Katr- 11111ıa.ı .... • bl-
clijini glzclea ıeçireceiiz. lamlma bir llale»•ı-e•tit•m-ek. 

Bir mldclet enel Brezilyanın 3 - Klmlr yerine lolcomo-
Sao Pavlo Yillyetinde mlhi• bir liflerde yakmak. 
laya çıkmaetar. Mahalli blkilmete S. hal, kahYe fiatleriaia çık· 
vazıyet edea uiler, ui• ıola mama •bep -..., •• me

ali Fra._da bir &.can kahve 
akpm konseri, 22,30 kOçUk komedi, 
28 konser. 

Prat - ( t88 metN ) !0,90 llando-
lin konseri, 11 Trio, 21,80 vi1olansel 
konıeri. 

Viyana - ( 517 metre) 20,35 Konfe
rans, 21 ıen musıkl, 22,15 dünya üı~ 
rinde 00 dakika 1eyabat. 

Pett• - ( 560 metn ) 20, 15 Şen ha
•alar, 21 konser, aonra Cfcan orke1truı. 

Varıo•a - (U11 metre) !0,45 Mem
leket haberleri, 21 akpm konıert. 

a.lla -(1• .-.) 19 Lekaayrfa 
operua. 

10 aantim iken timdi 50 untimi 
bulmaftm'. 

Diia1anın dlrtte iç kalavelİDİ 
yetiftiren Brezilyada, timdi, kah
venin imbaıı i~ binlerce İillaD 
ç'abtıyor. Yana, nziyet normal 
bir hale plec:ek oluna, ba 
ad .. lar it W.-y.aimı'. Bun
dan .w.,. .... ld, Sao Pnle ... 
llyeti. lralwe muı'=i=' W.d .. 
med'ii ~ merked lallktwete 
~ İIJU baJl'•iuu ac-t•· 



SON POSTA 
1 

LE ıra içe Seçildikten Sonra 
Muharriri : )#.. 

- 40 

·şke 
• ce n zap 

e ı y . --
Güzel arısı Azap 

Biçimsiz adamların kansını da 
- .. rUncc 

bağlamıya kalkıştıgını go . 
yerinden sıçradı. Şu kadar lu bu 
sıçrayış ona, hissettiği kabusun 

ld - nu anyaşıyan bir hakikat o ugu 
. . - sımsıkı 

Jattı. Zıra eh, ayagı 

b - l "d' bir düzine adam, ag ı ı ı ve 1 Ulcay Hatunu da a~ni suret e 

.. bağlamıya girişmişlerd!: _ 
Genç binbaşı, yüregınden ban 

t • ti Fakat çerlenmişçesine mus arıp • k 
hedef olduğu musibeti defetme 
kudretine malik değildi. 

Sadece homurdanıyordu: 
_ Alçaklar, namussuzlar, -

dcpsizler, haya31zlar .••• 
( Timurlenk te tıpkı hayalin

deki genç binbaşı gibi atın üs
tünde heyecanlı heyacanlı söyle

niyordu: 
- Alçaklar, hayasızlar, edep· 

ıizlcr ... 
Maamafilı gözlerini açmıyor· 

du, sahneyi takip ediyordu. ) 

Biraz sonra genç binbaşı bir 
~ da hapsedilmiş bulunumagara 
d Henüz beş saat evvel yor u. . .. 

koca bir alay asken tar.umar 
eden bu cesur adam, sekız on 
kişilik bir hırsız çetesi tara~~ndan 
kıskıvrak bağlanmıştı. Dehge tı· 
kılmıştı. Bu, bahtın yaman bir 
istihzası idi. çokluğa güvenen 

Tekel Bağadur, nasıl inhizama 
uğramışsa: kuvvetine, meharetine 

ıonsuz bir itimat besliyen genç 
muharip te ayni akıbete uğramıştı. 

O, neticesi şimdiden tahmi~ 
olunamıyan bu vaziyetten kendı 
hesabına pek te müteessif değil
di. Çünkü kellesi koltuğunda 

b. adamdı Bugün değilse 
gezer ır d v ·ı· öbür gün bir 
yarın, yarın egı se .. .. 
kazaya uğraması nıümkundu. U\-

kin karısı, güzel karısı eza du-

du Oııun nazik kollarına 
yuyor · . . . 
dolanan ipler, zehırlı hır yıla.n 
gibi uzaktan kendisini tethış 
ediyordu. _ 

Hayatta aziz tuttugu o kıy-
metli vücudü bağlardan kurtara· 

mamak, hiirriyete kavuşturamamak 
h .. 1 edilmez bir işkence ta ammu • . 

doğuruyordu ve genç binbaşı, ışte 
bu işkencenin hem azabını, htım 
hicabını çekiyordu. 

Ulcay Hatun, uzandığı yerden 

kocasının elemini satır satır oku_:, 

SON 
mr 

y ()YIJll, ~j!'ll, JI:w;ı lı f ve ibik 

· r:ııete ı 

idare : 1ı:;tan bul: Eski Z:ıpti~~ 
('atalçeşmo Eokağı :.J 

'Telefon lstanbul - 20203 
Posta kutusu: Jstanbul - 741 
Telgraf: lsUı.nbul SO~P0:3TA ---ABONE FiATl 

·ronKIYB Ecnob' 

1400 Kr- ı Scno 2700 Kr. 

750 .. 6 Ay 140) .. 
400 3 .. bOJ • • 

1 3JO • 
l5ı.I • • 

Gelon cvr.ı ıt ~eri 'orilmoı. 
llflnl:ırda ı mos'uliyı>t nlııım .,, 

ı cevap icın mcl,tupl.u' 13 kur .. q .. 1' 

Pul i)a\·e:tı !!hım lır . 

A•iro;ı de• ">tırıhı il :!>ı kır qt::ır ..JI 

. 
Yanıyordu • 

çı e 
yordu, içın ıçin üzülüyordu. Kah
raman zevciJe ayni ıstırabı çek
mek, ayni akıbetin namzedi bu
lunmak belki onu mahzuz ede
cekti. Lakin kocasını gamlı gör
mekten müleezzi oluyordu. 

Güzel kadın, bir aralık baha
dır erkeği teselli etmek istedi: 

- Yiğitim, dedi, niçin so
murtuyorsun, konuşmuyorsun? 

Genç adam, zincire vurulan 
bir aslan gayzile gürledi: 

- Niçin ölmüyorsun, desen 
daha iyi olur ? 

- Şcylan kulağına toprak 
yiğitim 1 Ölecek ne var ? Gllıı 
doğmadan neler doğar ! 

- Günün biçimi geceden bellf 
olur. Bizim artık ele gUne ba-
kacak yüzümliz kalmadı. 

- Pusuya düşen kurdun alnı 
kırışmaz beyim. Seni uyurken 

tutlular. Önüne çıksalardı günle

rini görürlerdi. 
- Post elden gitti ya, sen 

yiğit ona bak ! 
O sırada bir yarıktan mağa-

ranın içine aydınlık girmiye baş· 
ladı. Ziya huzmeleri sessiz ve kıv
rak bir şelale gibi Ulcay Hatu
mın saçları listünde tekasüf edi
yordu. Sanki ışık, o altın tacı 
hafif hafif yıkıyordu. 

(Arkas• var) 

Dllnya gUzeJJik kıraliçeal dDn Belçika da, ı\ vrupanın en meşhur bir ayfiye v eğlence beldesi olan 
Spa şehrinde seçildi ve 932 dOnya karaliçeliği tabtina Türk gllzeli Kerlman .. Hamm geçirildi. Bu mUnasebetle 

müsabakaya iştirak eden dOnyn güzellerinin resimlerini hep bir arada dercediyoruı. Soldan itibaren ilk sıra: 
Kori Gele ( Felemenk ) , Roıeta Montali ( ftalya ) , Sin dl> Suxıı ( Fransa ) , Sfmon Erara (Belçika ) , 

Trez.a Danyel ( lıpanya ) , Soaka Kovıuka ( Lehistan ) , N dya Pidi ( Eatonya ) 
ikinci sıra ı Del Karnı en Goni (Arjantin), 1ka Lampe] (Macaristan), lngrid Rişar (Almanya), Gvln Stalar (lngillz), 
_ Ötcrp Lampsa (Yunanistan), As Kloıcn (Danimarka), Nina dö Pol (Rusya), 
Uçüncü sıra; Lilyan Deluku (Romanya), Olga Çüriç (Sırp), Helen Kant ( Am rlka), Kler Lokner ( Kan da ), 

Janin Lasnv (Cezayir , Orora Villa (Kolombia), Keriman Halis H. <Türkiye) 
Dördüncil 11ra: Perim Toledo ( Venezoella), Teles de Menezeıı (Brezilya) , Karmen Peralta ( Koslarikn), 
Luzmila Ribero ( Petu), Nelli Misteli (Romanya), Doloredel Kampo (Meksika), Mari Armelen (Antil 

ravo T··rk G ··zeli ! ( _______ H_A_R_lc_ı __ r __ E_L_G_R_A_F_LA_R ______ _JJ 
Keriman 

üyük 
Han 
Bir 

m, Dünya 
Ekseriyetle 

Güzelliğini jKufuplarda !Almanya-Kanada 
Kazandı Tetkikat Hava Seferi 

(Baş tarafı 1 inci ı;ayfada) 

kışlıyanlann miktarı çok fazla idi. 
Dünya giiz.eli, etrafında bulunan
larm tebriklerine ll'şekkürlerlc 
mukabelede bulunmuştur. 

Spa 31 - Türkiye Güzellik 
Kraliçası Keriman Hanım bugün 
hakem heyetinin kahir bir ekse
riyetle verdiği reyle Dünya GU
zellik Kraliçası intihap edildi. 

Bliyük bir memnuniyet uyan-
dıran bu netice derhal telsizler, 
telefonlar ve telgraflarla bütiln 
dünyaya ilan olundu. 

28 devletin dünya güzelliğine 
zamz.et kraliçeleri dün öğleden 
sonra M. Moris dö Valef'in riya
set ettiği jüri heyetinin önüne 
ilk defa olarak çıkmışlardı. 

Şehirde her dakika yeni bir 

şayia çıkıyor ve . h.er yen~ şayi.a 
kendinden evvelkını tekzıp edı
yordu. Maahaza hunları dikkatle 
gözden geçirenler, Tiirk güzelinin 
sık sık şayialara mevzu olduğu
nu farkediyorlardı. 

Müsabaka asıl bu sabah baş
ladı. Gün ilerledikçe şayialar 
da kat'iyet kesbeder bir vaziyet 
alıyor, haki~a~e yaklaşıyor~u. 
Öğle geçmıştı. Nerede ıse 
akşam olacaktı. 

Nihayet kat'i neticeye tekad· 
düm eden iki rivayet meydan 

aldı : b' . d d ·ı· Bunlardan ırın e em ıyoı• 

du ki: 
_ Jüri azası Almanya, Yu-
t ya İspanya, Belçika ve 

gT~~-'~:V e ' güzlleri arasında müte-
Urt\ıy . d. 

rcddit bir vazıye~ebır. dd.'d'· 
Diğer bir şayıa u tere u u 

daha dar bir sahaya inhisar 

ettiriyordu: 

- Jüri oıası Alman ve Türk 
güzelleri arasında mütereddittir. 
Maahaza Türk güzelinin kazan
ması daha fazla muhtemel görül
me1<tedir. 

Nihayet saat 17 yi 15 geçe 
re mi ve kat'i netice ilan edildi: 

- Keriman H. Dünya güzel· 
lik Kraliçesi olmuştur. 

Bu sırada şehirde yağmur ya
ğıyor., şiddetli bir fırtına hükiim 
sfirüyordu. Fakat bütiin şehir 
halkı buna rağmen okaklarda 
idi. 

Dünya kraliçası otomobille 
şehir sokaklarından geçerken 
şiddetle alkışlandı, hakkmda fev
kalade tezahürat yap,Jdı. 

Keriman Hanımla müsabaka
dan sonra görüştüm. Bana dedi 
ki : 

- Neticeden çok m mnunum. 
Çok heyecan geçirdim. Her halde 
bugünü biç unutamıyacağım. 

Sinema ve tiyatro yıldızı ola
cak değilim. En büyük emelim 
memleketimde evlenerek temiz 
ve asude bir yuva kurmaktır. ,, 

Keriman H. amcası ile bir
likte seyahat etmektedir. 

Annesi Ne Diyor ? 
Keriman Hamının annesi Fer

bunde Hanım, kızınm dün~ a gü
zellik kraliçası ilan edildiğini 
duyunca bu mesut netice karşı

sında büyük bir heyecan hisset
miştir. F erhuııde Hamın sevinç 
tebessümleri arasında şunları 
söylemiştir : 

'' Kızlammzın böyle bir hah-

I.eningrat 31 - Kutuplarda Berlin 31 - Groenlant tnri-

tetkikat yapacak olan Moligni kile ikinci defa olarak Almanya 

ismindeki Sovyet buz kıran ge- Kanada seferlerini icra etmiş 
olı!n Alman tayyarecisi Fon Gro

misi seyahatinin ilk hedefi olan 
no birlrnç yerde tevakkuf etmek 

Frr:nsuva Jozef arazisine yaklaş- suretile Kanadayı geçtikten son-

maktadır. Gemi yolda birçok ra Japon ve Asya tarikile Av
ayzberglere tesadüf ettiğinden 

seyahat müşkülatla yapılmışlar. 
Bilhassa gemi 78 arz derecesinde 

temnmen buzlar tarafından ihata 

edilmiş bir vaziyette idi. 

Bir Komiinist Gazetesi Toplatıldı 
Viyann 31 - Budape ledeki 

idamlar dolayısile bir takım ya

zılar yazan Kızıl bayrak ismindeki 

komünist gazetesi toplattırılmıştır. 

İtalya - Amerika Uzlaşma 
uahedesi 

Roma, 31 - halya ile Ame-
'k d .. h!k. s l rı a arasıı~ a mun a ıt uz aşma 

muahadesinin musaddak suretleri 

teati edilmiştir. 

&=.======================::".;;.==a 
tiyarlığa mazhar olacağını hiç 
ümit etmiyorduk. Bu neticeyi 
bilhassa memleketimize hi1m~t 
noktasından bir şeref sayıyo-
rum. Çok mes'udum. Kerimanı 

iyi bir aile kızı olarak 
yetiştirdim. Onun en biiyük ze\'
ki ve emeli ev iş· erile u r .tşmak, 
bilhassa küçük kız kardeşi Fa
toşla m sgul olmaktır.,, 

Dün gece Ferhunde Hanımı 
şehrimizdeki İngliz ve A ncrikarı 1 
1:azctcci eri ziynrct etmişierdir. 

rupa'ya avdet edecektir. 

Fon Grono Büyük Okyanos 
sahiline gidecek ve Okya-
nusu geçmek üzere Rins 

Rupreh adasından havalanacaktır. 
Tayyareci Japonyadan itiba

ren garp istikametinde seyrine 
devam edecek ise de bu yol he
nüz tamamile tayin edilmiş değil
dir. 

Romen Parf amentosu 
Bükreş, 31 - Yeni parlamen

to toplanmıştır. 

Bolivya- Parag 
l~htilafı 

Boynes Avres 31 - Parag 
kıtaalın n F ortido istihkamlarına 
taarruz etmeleri üzerine, muka-

bele bilınisil olanıl Bolivyalılar 

da T olec!o Karcl istihkamını işgal 
et:nişlerdir! 

Sulh Yapshycr 
Santiy .. go dö Şili, 3 l - Ar

j ;:mtin, Brezilya ve Şili hükumet
leri Bolivya ve Parag kıtaatı 
arasındaki kanlı ınücndcleyi dur
durm ık için miişlcrck bir hare
ket icrnsıııa karar vermişlerdr. 
Askeri ımh: •. <le «.>ııİn durdurula k 
n u ihnne bir uL'nşma tarzı bu· 

lun cukt r. 
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Ingiltera Hükdmetl tarafından Gaz J 

Hı. ne hediye edilen eeerln tercümesi. 

Yazan r ~ 
Cen•ral Ogland• 

Asya Aleyhine Muazzam 
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Sol Cenahtaki Vaziyet, Arazi Vaziyeti 
Dolayısile Müsait Değildi 

-· Zengin Bir Alman Sanayicisi, Alman-
larla Fransızların Anlaşmasına Çalışıyor 

Paris 12 ( Hususi ) - Harp J 
sonu Almanyasında, Fransaya 
karşı bUyUk bir düımanlık hissi• 
nin h4sıJ olduğu muhakkakhr. 
Bu hissin tesiriledir ki, Avrupa 
ve dünya sulhu, zaman, zaman 
tehdide ve tehlikeye uğruyor. Son 
1:aman da, bütün Alman nüfusu~ 
nun yarısını kazanan Hitler, Al· 
man vicdanında Fransızlığa karşı 
lı4sıl olan aksülamelin bir ifade
sinden başka birşey değildir. 

ikinci Australya alayı ku· 
mandam Kolonel M'Cay sabah 
•aa t alhda sahile çıkmıştı. İlk 
buluştuğu adam Kolonel Mac 
Lagan oldu. Ondan, sağ cenahın 
t ehlikede olduğunu ve her an 
ç evrilmek tehlikesine maruz bu
lunduğunu, sol cenahın az çok 
emniyette olduğunu öğrenince, 

alayım sağ cenaha ko ymıya mu
vafakat etti. 

iki a lay kumandanı 400 ra
kımlı te peye hareket ettiler. Mac 
L:ıgan tepenin şimal ucuna, M•cay 
da bilahare onun ismile anılan te
peye çıktı ve karargahı orada 
t esi'3e karar verdi. Bu noktadan 
alayın kullanılacağı sahayı tet
kik etti ve ihraç noktasının 
sağ cenahmı korumak için Bolton 
silsilesi denilen yeri tutmak la
zımgeldiğine kani oldu. Orada 
bulunan birkaç askerin derhal 
takviyesini emretti. 

Sonra ikinci ve üçüncü alay· 
lar arasındaki hattı fasılın 400 
rakımlı tepeden Şark ve Garba 
uzanan hat olması tekarrür etti. 

Artık sabah saat yediyi bul
muştu. GUneş yllkselmişti. Ml\
kemmel bir bahar günü başla
mıştı. Şurada burada ufak tefek 
silah sesinden maada ikinci sii-
ıil edeki mukavemet tamamen 
durmuştu. Avustralya kıtaatı 
ilk tepeleri işgal etmiş bu
lunuyorlardı. Birkaç kUçUk müf
reze de garp sıra tepelerinin 
garp kısmına kadar varmışlardı. 
Bilhassa mUlazim Loutit, Boğazın 
sakin sularını göre~ek kadar ileri 
ıritmişti. 

Fakat bu kıtaatın, arkadan 
yeni kuvvetlerle takviye edilme
dikçe, daha ileri gitmelerine im
kAn yoktu vo sahanın manialı 
olması hasebile, bu takviye 
lutaatmm da silratle yetifmesi 
mümkün gl>rünmüyordu. Askerleri 
çıkaran mavna ve molörlerin 
akmtıya kapılarak ihraç nokta
larından aşağı düşmeleri, bütün 
plAnı altUst etmişti. Bu yllzden 
birçok zaman kaybolmuı,, şimdi· 

de tepeleri tutan · kıtaahn elinde 
bulunan fırsattan istifade imkanı 
kalmamışta. 

Kolonel Mac Lagan 400 ra
kımh tepeye vardığı zaman garp 
tarafmda kendi efradınm dağmık 
ve biribirinden uzak parçalar 
halinde şuraya, buraya yayıldığını 
ve şark tarafında pek az nefer 
bulunduğunu gördü. Çalılıklar 
ve uçurumlar taburun bütün inti· 
zammı bozmuştu. 

Bu şerait dahilinde top sıra 
t epelere kadar ilerlendiğinin far
kına varmıyarak, askerin bu dağı· 
nık vaziyetinde kendisine tahsis 
edilen cepheyi işgal etmeği teh· 
tikeli buldu ve birinci sıra tepe
lerde kalarak tesettUr vazife· 
sini görmeği tercih etti, ayni 
zamanda 400 rakımlı tepenin sağ 
kenarının da siperlerle takviye 
edilmesini emretti. Tepenin şark 
kenarında bulunan kıtaat ta si
perler kazılıncaya kadar bulun· 
duğu yerde tarassut vazifesi 
görecekti. 

Yine saat yedide sol cenah
taki vaziyet, arazinin manialı ol
mnsına binaen, daha mUsait de-

Anzak ve Arıburnu sahili 

tile takviye kuvveti yetiştirmemek rıyor idise de, ıusturmıya muvaf-
aynl derecede tehlikeli idi. Rus- fak olamıyordu. 
sel tepesi denilen yerde bulunan Yine bu sebeple ıol cenahta 
kıtaat 3 üncli alaym dört fırkaya Galeka vapurundan asker ihracı 
mensup darmadağınık. efradından meı'um bir akıbete uğradı. 6 ıncı 
mUrekkepti. Bunların zabitleri ve 7 inci alaylar efradını getiren 
arasındaki telefat fazla idi. Bu bu vapur. 3 üncU alayın sol ta• 
efradın bir kısmı hayli ileri gitmiş· rafına çıkacaktı. Sahile 4,45 fe 
lerdi. Fakat plAnm bozulması yU- varmış, gemının kaptanı Arı· 
zünden bUtUn kıtaat o kadar dar- burnunun şimaline doğru çeki· 
madağmık bir halde bulunuyor- lerek sahilden 600 metre ka-
lardı ki, takviye kıtaatı gelmedik- dar uzakta demir almıştı. Burada 
çe vaziyeti düzeltmek mlimkün bir müddet askerleri karaya Çl· 

değildi. Bu sebepten burada da karmak için beyhude yere emir 
kıymetli zamanlar kaybediliyordu. bekledi. Emir gelmeyince, bura· * da açıkta uzun müddet beklemek 

Birinci ve ikinci alayları geti- te mümkün olmayınca, geminin 
ren nakliye vapurları sahile tam kendi kayıklarile askerlerini çı· 
saatinde varmışlardı. karmıya karar verdi. indirilen 

Fakat kıtaatın sahile çıkarıl- alta sandala yedinci fırkanm bir 

Maamafih Almanyada Fran· 
ıızlığa karşı beslenen tiddetll 
husumete rağmen Fransızlarla 
anlaımak istiyen mühim bir cere• 
yanda vardır. Birçok resmi me"' 
hafilin de tasvibini kazanan bu 
temayUllln başında, Almanyamn 
en zengin adamlarından biri ol• 
makla maruf M. Rebberg bu· 
lunmaktadır. 

M. Rehberg, 1926 da Fransız
larla çelik ve potas kartelleri mll· 
zakereıinl yapan ve esasla bir 
itilAf elde eden maruf bir sima .. 
dır. 

Bu zengin Almanı Fransa ile 
anJaşmıya sevkeden iki mühim 
amil vardır: 

1 - Asya piyasasının hergiln 
bir parça daha Avrupanın elin
den çıkması ; 

2 - Komlinizm tehlikesi. 
M. Rehberg, bu iki endişenin 

verdiği gayret neticesi olarak 
Fransızlarla mevzubahs ettiğimiz 
iki bUyük sanayi itilafını imzalar 

imzalamaz, her iki memleketi 
esaslı bir anlaşmıya sevketmek 
için bir Alman - Fransız askeri 

M. Rehberg 

ve mühmel kalan projenin tahak· 
kuk ettiriJmsi için yardımını is
temiştir. 

Fon Papenin bu hususta no 
cevap verdiği malum değilse de 
Fransızlar, bu cevabın milspet 
olabileceğini zannetmiyorlar. Çün
ki Fransanm arkasında Lehistan 
ile küçUk itilAf devletleri vardır. 

Böyle bir askeri ittifak akte
dilecek olursa, Almanya, Lehi•· 
tanın Dancigten vazgeçmesini is
tiyecek ve küçUk itilafın da, bili 
kaydü şart yeni zümrenin emri 
altında bulunmaamı talep edecek· 
tir. İşte bundan dolayı Fran•ızlar, 
M. Rehberg'in projesini başar
mak kabiliyetinden mahrum ad· 
dediyorlar. 

ması gliç oluyordu. Sahilin Türk- bölüğü bindirildi. ittifak projesi vücuda getirmit c:r==============•= 
ve Alman hükumetinin de mu- Bir Facia Jer tarafında ateş altına alınma- Bunlardan dördü sahildeki kı-

st gittikçe kuvvetleniyordu. Her taatın sol cenahını tutmak mak-
ne kadar Bacchante zırhlısı Ka- sadile balıkçı kulübesine doğru 
batepeye yakm bir mesafede ilerledi. 
duruyor ve Türk mevzilerini ta- ( Arkaaı Yar ) 

... Şayanı Hayret Bir Rekor 
• 

Bir İngiliz Yıldızı 159 
izdivaç Mektubu Almış 

vafakatile bu projeyi Fransız-

lara teklif etmiştir. 

M. Rehberg, ilk evvel Puvan· 
kareye müracaat elmiı, ozaman 
henüz sağ bulunan Mareşal F oı 
için bir tavsiyename almış, F oı 
ile görl\ımtiş, proje üzerinde iki 
taraf mutabık kalmışlardır. 

Bu projenin Uç esaslı maddesi 
şunlardır. 

1 - «Bir üçüncil devltı ti n teı·ıw ii

züne karşı Almany a ile Fru.nsa, Av• 
rupadaki hudutlarının tamam İ ,\'fıt i ni 

müteka.bileıı ta alı h il t ed erler.> 
Burada gördüğünüz resim 

İ M ~ 2 - «Alman ve l"ransız ordııları -
ngiliz tiyatro yıldızlarından is nın mil< ta.rı hakkı oda :l - 5 ııisbeti ka-

Berta Rikardo'dur. Son günlerde bul edilmiıtir . Yani Fransız ordusu 
İngilterede bu glizel kmn 500 bin kişiyi bulduğu takdirde Alruan 
ismi etrafında bir yığm de- ~ ordusu :mOl.ıi ıı k i ıiye i blağ: edilecektir.> 
dikodu dolaşmtya başlamıştır. ~ ti - 4 Alııı aıı ve Fransız j eııeralle-a 

Şayialardan birisi, Mis Berta- riııdeıı ıniirek kep, ın il tterek bir A.li 

Vuru lan Bir Kartalın 
Pençesinde Bir Çocuk 

Bulundu 
- ...... --

Btıkreş, 31 ( Hususi ) - Tran• 
ıilvanyamn Blej kasabaıı clva· 
rında avcılar tarafından bUyDk 

bir kartal avlanmıştır. Kanati.arınıD 
uzunluğu 3,60 metreyi bulan kuıun 

pençeleri arasınJa dört aylık bir 
çocuk cesedi vardı. Kuşun dn,
mesile beraber çocuk ta yer• 
çarparak ölmllştO. 

Mahfaza İçinde 
Çıplak Bir Kalp 

nın lngiltere Veliahti Prens Dö 
Gal ile evlenmek üzere olduğu- kumaıı<la. heytıti vilcuda getirilecek Fransanm büyük devlet adamı 

ve bu heyetler yine mütekabilen iki 
dur. Rivayete göre Prens Dö ·~ orduyu istedikleri zaman terti ş udol.ıi- Mösyö Puvankare ile elli arkadaıı 
Gal bu kızın danslarını çok sev- leceklerdir .• hükumt"te mliracaat ederek (Gam• 
miş ve gönlünü kaptırmıştır. Bu proje üzerinde mutabakat betta) nm ölllmünlin eUinci yılda. 

Fakat bu rivayet tekzip edil· 1 bisıl olur olmaz M. Rehberg, nümilnün tesidini teklif etmit· 
miştir. Dig~ er bir rivayete göre de ~ Al k. h b" · lerdı"r. 1 man er anı ar ıyesı namına 

Mis Berta Amerika milyarderle- 1 kendisine terfik edilen Jeneral 1870 muharebesinde ve Fran• 
rinden birisinden son günlerde ~ Fon Lippe ile. birlikte o zaman- sız cllmhuriyetinin tesisinde en 
izdivaç teklifine ait bir mektup l 
almıştır. Fakat milyarder Mis l ki Hariciye Nazırı M. Bryan büyük rolü oynamış olan (Gam-
Bertaya nazaran liç misli yaşlıdır. 1 ve Harbiye Nazırı M. Penlöve beta) (Kabar) da doğmuş (Paris) 

Tabiidir ki, güzel İngiliz klkfızı, ' · ~ ıd'le görilş~Uşler, sdo~ra .. ht~~ ne- te yaşamış, (Nis) te ölmilştil. 
Amerika milyarderinin te i ini ense, proje suya uşmuş ur. Oturduğu köşk son zamanlara 
reddetmiştir. Şunu da kaydede- Mis Barta Almanlar, projenin akametini k d b · h gelinceye a ar ir zıyaretgi tır, 
lim ki, Mis Berta Londranın kendisine teklif edilen izdivaçlar Fransızlarm isteksizliğine ve ln-

d h zira ( Gambetta ) öldüğU zaman 
meşhur Savay tiyatrosun a er şayanı hayret bir rekor teşkil gilizlerden çekinmelerine atfedi-
gece binlerce perestişkarı tara- etmektedir. Çünki güzel yıldıza yorlar. kalbi cesedinden çıkarılmış, bir 

f d ık l ktadır "t'md· e kadar t yUz ıı· can:ı mahfaza içine alınmış, köc· ın an a ış anma • .,, ıy amam e 1 Bu takdirde ve arzu edecek " 
Bugün lngiJterede tiyatro yıl- dokuz defa izdivaç teklif edilmiş, olursa, İngilterenin de bu ittifaka künün salonunda saklanmıştı. 

dıtarı arasında en fazla para ka- fakat gUzel kız bunların hepsini h 1 b ' l . . 1 . Falcat bı·laA hare btı kalp köşk-da il o a ı eceğmı i erı sürüyor-
zanan yıldız işte burada rf!smini reddetmiştir. Evlenmek için ken.. 1 F p h k . . "k . ten alındı, Fransızların bUyllk 
gördUgUnilz güzel Mis Bertadır. disine en muvafık bir hayat ar- ar. on apen Ü fımetının 1 tı· 
Bu güzel kız elyevm yirmi kadaşı bulmak azminde olduğunu dar mevkiine gelmesi üzerine M. adamlarına mezar hizmetini g6-

00•ndadu~..Hııı.a.U:na-1wlAl-L..atiLVhmıJ~t&«ııt0 r. ________ i....;;;R~e._h __ b_e_r._l_te_n_d_i_si_le_t_em_a_sa__.!:!g_eç.:..m~iş~-r:..;e:.:.n:.....:.(_P_a_n_tt_e_o_n..:)_a~-=g~ö-tü_r_ü_ld_ll._ 
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Son Gece!-= Son Hazırlık! - Son Hareket! - Hayırdır İnşallah, Sen Kin1sin? _ 
Eski Dostumuz Polis ~üfe~~i Tekrar Meydana Çıkıyor! 

Her ne ise; kaptanın da diva· 
nıuda hazır bulunduktan sonra 
mutfağa indiğim zaman ( Zengi· 
bar ) ı gözyaıı içinde buldum. 

Zavallı dostum benimle bera· 
ber karaya çıkarak alem yapa· 
cağını düşünürken şimdi bu 
zevkten mahrum kalınca hakiki 
bir yese düşmüştü. Maamafih kap· 
tanın ikimizi ayni zamanda salı· 
vermemesi benim hoşuma gitti, 
vakıa (Zengibar)ın ne yapnrs~m 
yapayım beni ele 'vernıiyeceğıne 
imanım vardı, fakat harekatını 
i§kal edeceği de muhakkaktı. 

* Şimdi karaya çıkmak kolay· 
!aşmıştı, bunun için gemiyi rıhtı· 
ma bağlayan iskeleyi geçmek kafi 
idi. Fakat Pikman ailesinin gay
bubetinı esnasında herhangi bir 
iı,;iyatsızhk yapmasından korktu· 
ğum için bu imkandan fazla isti
fade etmedim. Bilhassa muvasa· 
latıınızın ilk iki gi.inii gemiden 
hiç ayrılmadım. 

Fakat üçUncU gün .mecburen 
çıktım. Herşeyden evvel b;r 
revolver tedarik etmek istiyo
rum. Bu iş bittikten sonra rıh
bmın öblir köşesinde muz yük
lemekle meşgul olan bir İspan
yol vapuruna gittim veı kaptanını 
bularak iş istedim. Kaptan bir 

lngilizdi: 
- Bize yalnız bir ocakçı ile 

bir yağcı lazım, dedi. 
- Ocakçılık elimden gelir J 

cevabını verdim. 
Adam güldli : 
- Tabii! Çünki herhangi bir 

vukufa IUzum göstermez! ~ekfıla, 
seni bu vazifeye alalım. Ucretin 
haftada yetmiş beş peçetn ola· 
caktır. Hüviyet varakam getirerek 
geminin kalkacağı sırada beni 

görl 
- Teşekkür ederim 1 
Göriilliyor ki pek çabuk yer· 

leşmiştim. Şimdi mesele kaptanın 
istediği hiiviyet varakalarını bul· 
maktaydı. Gemide benim gibi 
tayfalık eden Korbett isminde 
bir adamın muntazam hüvi
yet varakaları bulunduğunu 
biliyordum. Onun evrakını aşır
mayı tasarladım. Bu da 0 kadar 
güç olmadı. Bütün merette~at . ş~ 
hirde veyn güvertede oldugu ıçın 
baş ambarda kimse yoktu. (Kor
bett) in sandıgını açarak evrakını 
aldım. Sonra mutfağa giderek 
(Zengibar) ı buldum ve siyahiden 
öğrendim ki ertesi gün öğle Uzeri 

kalkacaktır. 

* O gece geç vakte doğru or· 
tahkta el ayak çekildikten sonra 
kamaramdan çıktam. Kapının 

f otoğ,af Tahlili Kuponu 

Tabiatiniıi öğrenmek istiyorsnnıı: 
foto~., afrnızı 5 adet kupon ile bir · 

~ 

lıkto günderiııiı. Fotoğrafınız sıraya 

tlibiJir ' 'o fado edilıneı:. 

---------------------lsiın, meslek 
\ eya san' at? 

Bulunduğu 

memleket 

:Foto~raf intişar 

edecek mi ? 

kli esi 30 kurmıluk 

r önünde bir eJime revolverimi 
J aldım, öbür elimle de, bu derece 

faydalı olacağını tahmin etmiye· 
rek her• ihtimale karşı ne vakit· 
tenberi cebimde saklamakta ol· 
duğum l<üçiik bir kartviziti 
tuttum, sonra ynvaş yarnş Pik· 
nıan ailesinin işgal etmekte ol
duğu dairenin öniine gittim ve 
kapıyı hafifçe tıkırdattım. 

Bizzat Mister Pikman açtı ve 
beni görünce fevkalade bir vak'
anın zuhur ettiğine kani olarak: 

- Hayırdır inşallah? diye 
ıordu. 

Ben cevap vermeden içeri 
girdim. Kapıyı arkamdan sllrgü· 
ledim ve ( Londra ) dan hareket 
edeceğim sırada Polis Mlifettişi 
( Ailen Dikson ) un bana verdiği 
lrnrtviziti herifin burnuna dayı

yarak: 
- Rişar Ston, Kral namına 

sizi tevkif ediyorum! dedim. 
Fecr Bir Sahne 

Pil.man yere • düşmemek 
ıçın bir mn aycı dayanmak 
mecburiyetinde kaldı. Söı söyle
mek istiyordu, fai nt boğazı ku
rumuştu, kelimeler geçemiyordu. 

Konuşma kabiliyetini ilk ola
rak ibrnz eden karısı oldu. 

Kolombo alay mı ediyor· 

sunuz, biz namuslu in.anlarız, 

dedi. 

Tekrar ettim: 
- Rişar Ston kanun namına 

sizi tevkif ediyorum. 
Pikman biraz kendisini top

Jamıya çalışarak: 
- Bana neden Rişar Ston 

adını veriyorsunuz? diye sordu. 
Benim ismim Pikmandır. 

Ben kelimeler üzerine daya
narak: 

- Rişar Stonl lnkiir faydasız· 
bır, dedim. Ben hcrşeyi biliyorum. 
İngiltere bankasını soyan sizsiniz. 
Sizi daha Sotamptonda gemiye 
binerken tanımıştım. Gerek sizin 
ve gerek ınctresinizin eşkali 
cebimdeydi. 

Kadın: 

- Affedersiniz, ben (Pilcman) 
ın meşru zevcesiyim! diye itiraz 
etti. 

Ben bu itirnza mukabele 
etmeyi faydasız buldum; sol 
elimi (Pikman) ın omuzuna daya-
yarak ve s ... simi bir perde daha 
yükselterek: 

- Beni takip etmiye hazırla
mnız, dedim. Fakat daha evvel 
lfıtfen bavullarını zm anahtarlarını 
veriniz 1 

( Arkası var ) 

Bize • • • 
esmınızı 

.~H d e e ~ uon erınız, 

lf. ~ "" Söyliyelim ... .Size Tabiatinizi 

5 Abdülcebbar B.: Ağır ba~lı ve 
'azife hah.;;in· 

de t~iıdi~ ~ies~ 
suli} etten en· 
dişe eder, usul 
ve nizam ha· 
riciııde iş gör
mek, istemez. 
Men faatlerini 
ve sıhhatini 

israf etmez. 

nın mektuın 

Hu susiyctlcri· 
kalmasını arzu eder. 

• 4 Fevzi B.: Fiil 
rinde kendi· 
sine sahip ol· 
ınak ister. Ça· 
buk uhlıap ve 
lfiübali ol ınaz, 
ınenfant temin 
ctnıİ)Cll şey· 

}ere rağbet et· 

ve hareketle· 

ıncz, zarar ve 

tehlike} i davet • 
--.--~-"' 

edici tcşehhih--
lerden miiı,.teniptir. Ev hayatınd:ı 
temizlik ve intizam hususunda ti· 
tizlik gösterir. Fikir ve hareketle· 
rine miidahale \e itiraz edilme
melidir. Ic;rafı e' mcz, para ve 
mal kıymeti bilir. 

• 6 N. Salt e. (Talebe): ( Fotoğra· 

fonn dercini istemi) or. ) Neşeli ve 
srvimlidir. Ta\TI hareketleri sık· 
ınnz. Yük .. ck seı:;le konuşur, gül· 
ınc~i boldur. Teş,iklere kapılır. 
l'alıuzlıktan sıkılır. Arkadaşlarilc 
hrp bir arada gülmek ister. 

il 
7 H. K H.: ( F otoğrafınm dercini 
j .. trıni}or.) Ağırd!r .ağzı.ndan söz 
dirhemle çıkar. Ev ışlerılo meşgul 
olmak i:stcmez, boğazını ve raha· 
tini sever her şeye aldırış etmez. 

' ~tlcri daha ziyade 

3 M. Niyazi Ef.: Atak ve atılgan
dır, h.ızan gö-

• 

zü pek olur. 
Rnlıatini 

aranı az, ça· 

buk parlar, 
asabi ve Jur

çın olur. J•,tr. 
ı::ı 

l on c eler den 
mahrum knl
nıak istemez. 

7 4 Refik eey; Daznıı şen, baz an 

asabi ve hır· 
çındır. Sıkın

tıya ve tahak· 
küme ge]cmez, 
sert muaıncJc· 
ye mukabele 

eder: tok sc ı. 
lü olur. Eğlen· 
cclerden ınah· 
ruın kalmak 
i temez, muhi· 
tinde kendisine 
bulmasını bilir. 
teınayildir. 

U}guu rn kafadar 
Parayı sarfa mü-

• 62 R. A. Süleyman B.; (Fotoğrafı-

nın dercini istemiyor). Mağrurdur . 
Herşeyi, herkesi kolaylıkla beyen
mez. Çabuk darılıp barışmaz. lğ-

birarı devamhl olabilir. Samimiyetini 
kazananlıırn karşı fedakarlıktan 
çekinmez, menfaatlerini esigrenıez. 

• 
61 Semiha H. ı (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Sevimli ve uysal· 
dır. Nadiren gücenir. Eli açıktır. 
Teşviklere kanar, boğazını ihmal 
etmez. Fazla düşünmiye keder
lenmiye taraftar değildir. Fiil ve 
hareketleri açıkttr. Manalı Ye ka· 

İSTANBUL 
iZMİR 
ATİNA 
SELANİGE 
SEYAHAT 

1 

Ege seyahati 
10 ağustosta lstanbuldan kal

kacaktır. Mi.iracaat 6 ağustos 

akşamına lcadar kadul olu

nur. Acele ediniz. Yer azal

mıştır. 

Fiat!er birinciden itibaren 

43-32-27-20- 15 liradır. 1ki 

kahvaltı, öğle ve akşam ye
meklerinden mürekkep bir 

günliik tabldot, mevkilere 

göre 2 1 2 • 1 1 2 liradır. Pa-

saport ve 

dahildir. 
vız.e masrfJarı 

MUracaat mahalleri 

1 tanl ul ili na-\ i Ftfal c ıi
) l'1 ı t !<'fon 20776; M.ıaı i 1 

ceııı İ) l'I i T lf'fon: 23340; Ga· 

hıtarla Çinili Hıhtım hmmıcla 

) unaıı ~lilli Sc}rfü,rferi haini 

ac<>nte i: Tel fon B. O. 2612: 
J ... ıiklfıl cadd i Pa~rapit SC)U· 

hat .letntf'..,i Telefon B. O . .J.)l; 

İlmiulı> Gazi bohaıı Hiınn)Cİ 
Etf: l remi}cti: Telefon 3916 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebi 
Mubayaat Komisyonundan: 

Mektebin mnyıs 933 gayesine kadnr ihtiyacı olan 350 teneke 
l>enzin 750 teneke ince mazot 10000 kilo kuru ot 25000 kilo kuru 
odun 750 ki!o şeker 5950 kilo koyun eti 14100 kilo ekmek 850 
kilo sadeyağ 22 ağustos 932 pazartesi gUnü snat 14 te mlinakasai 
aleniy.csi icra edilecekti.r .. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün 
mezkur mektebe ve yevını ıhalede meldepteki mubayaat komisyonu

teminat mektup veya makbuzlarilc mUracaatları. 

Büyük Tayy 
p;y ANGOS'L' 

re 

Yenz Tertip Başlıyor 

1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedit. 

üyük ikramiye: 
30.000 Liı~a ır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

iCRA iLANLARI 

Beyojjlunde ikinci icra Me
murluğundan Ilir borı.-tan dolayı 

mahcıız YO para) a ı;enilmosi ınukar· 

rcr b'ir adet Acem lrnhsmıtı G 8 fl32 
tnrilıino uıOs:ıdif cunı:ırto i gUııU snnt 
9,80 ile 10,30 arasında Şiolido Balıço· 

li soı~ak Karlo apartıınauı önünde 
birinci açık arttırma ı icra kılınaca· 

ğınılan talip olanların m uayycu gUıı 

"e saatte mahallinde hazır buhıııacal· 
meınurun.L ınüracaatlori ilAn olunur. 

lstanbul Sekizinci icra 'Vle

murluğundan; Bir borcun temini 
istifası için Marpuççulardn Domalan 

hanında 2 nuınarn.lı dtıkkundn borçlu 
Levaton fücncliden tahtı lıaczo alınan 

Lavantalar açık arttırma surcıtilo (i 

Ağustos 932 tarllıino mnsadif cumar· 

tesi gOııO mahalliııcle saat 12 arasın· 
da eablacağındu.n alıcı olanların vaktı 

munyyondo memurine nıilracaatları 

Kumkapı ve Abırkapı iske
lelerinde mazbut ve mahfuz 
315 kilo meşe kömürii ile 57 
çeki meşe odunu 21 8 932 pa
zar günü saat üçte ihale edil
mek üzere milzayedeye çıkarıl
mıştır. izahat almak istiyen 
taliplerin Y enil<apı Orman ida
resile fstanbul Orman mlidüri
yetine ve yevmü ihalede mü· 
~ilriyeti mezkürede müteşekkil 
ıhale komisyonuna rnUracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Zayi - Ü 1.Cidar nauka 1 '1'11rk 
Anonim .,irkt'tiııden mubayaa ettigim 
67G9 ~o 5ülG No. lu hisse scnotlcriııi 
7.ll) i ottim, yeni ini alnca~ın eih<'tle 
oskiloriııiıı h lkıııb olmadigını ıl.uı 

C) !eri 11. 
O klıdar lıaplslınnc iııılt 

g. rdİ) an: Ali T.ı iı 

Yeni Neşri,qat 

Holivut 
Turk Stııdyo unun ilk eseri ol f.: n 

Kn~ım Iloııi. A.ldatırsa.. fil.mine ait yeni 



12 Sayfa 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etiketlerlnlzl • 

kutul•rlftızı , 

renkll •rlst 

ikramiye ku· 

ponlarınızı 

Avrup•d•n 

farksız Y•Pb· 

rabUlr•lnl~ • 

Telefonı 

23969 

• 
..,. K.r9Ci1.,., mlııl .. IHar•ak, tafe kum hastalıklarına 

TUZLA iÇMELERi 
Sabahlan köprüden 6,30. 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma ıabablar1 ilaveten 

( 7 vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

Mubayaasına IDzum g6rillen 40 kilo kinin kapalı zarfla münaka· 
saya konulmuftur. Talip olanlar ıartname almak için hergtln Leva· 
zım Mlldtırlüğilne milracaat etmeli ve münakasaya girmek için de 
120 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
4 .. 8 • 1932 perıembe günü ıaat on beıe kadar Daimi Encümene 
Yermelidirler. PJ 

lf. 
Teminat 

ÇırÇlr yanıın yerinde Muatafa B. mahallesinde 63 metro arsa 33 lira 
Fatih ,. " Girmasti mahallesinde 73,40 " ,, 14 ,, 
'ksaray ,, " Camcı Ali ., 10,53 " " 2 ,, 

Yukarda yazıla arular satılmak Ozerc açık müzayedeye konul
muıtur. Talip olanlar tafsillt almak için hcrgün Leyazım MndllrlO
ttlne ve mtlzayedeye pmek için de 1+8-1932 perıembe güntl 
teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 
Encllmene mllracaat etmelidirler. [B] 

lstanbul Havagazi Şirketi 
Taktir olunmuı katraa 

Zift 
Hafif yat 

Naphtaline 
Sata-azol 

C a1nea Carbonileum evsafını haizdir) 

Solvent Naphta 
Hblij'.ı çıkarılmııtar. 

Beyotlu'nda tlrketin idare merkezi olan Metro Hanında (Müşteriler 
Daireai) 1 inci katta 12 numarala odaya müracaat 

Adapazarı TUrk Ticaret Bankası 
23 7 t 032 tarihindeki Kumbara lkr•mlyelerl 

23· 7 • 1932 tarihinde Adapazan Noteri ve Kumbara sahipleri 
hu~urunda Adapazannda Banka merkezinde çekilen ikramiye kur, ası 
listesidir. 

Lira 
latanbulda Azade Hanım 200 
M. Kemalpa9ada Erdal Beye 100 
Yrııiıtehirde Aptullab Efendiye 50 
Adapaıarında Safer Efendive 60 
Adap.Lıarında M. Kemal Pata mektebinde 25 
lınıitte Nojat Beye 23 
Bilecikte Nermin Hanıma 25 
Bol uda Muzaffer Be~ e . 25 
Adapa~aranda Se~iha, .Mustafa Efen~i çocukları, Boluda Aptull:ıh, Bi-ı 
gaba Fatma, Bilecıkte Erdoğan, Tekırdağında Fikret, Bartın da k:ıheci 
l.lakk1, lzınitte Ha an Basri, Eskitehirde lsmıail, Sabriye, Mtıdurnuda l20 
~aba.hat, 1 t.anbulda A3 han Hanım 'e Beyle onar lira, 

Ad:tpaıarında Semahat, Hayriye, Fuat, Bahattin, Fethi, Muzaffer, Mu-
zaffn Ye ~uaıpmer, Semiha, 'l'Urk!n, Hesınive, Gemlikte 8eviın , llen-
dekto H.ebıa, Kütahyada Cabide, Ge~ vede Nadide, Karam Ur oldo 'fe,·fik 
Roz "üktc ,~r.~im,. lstan~ulda Nevin E9ref, elimi, lb an, TaUt, All 
:a~ nıduh, E kışe~ırde 1 atma Ce'\idet, Jzmitte Münire, ~afranboluda Ne- 200 
ııho, Billeııt, Saıb~, M. K~mal pıışada Zcyn~p, Dilzçcde, .FahriJ c, Naci-
ye, ( redede Hatıco Lnnn, Bursada Ahmet, Ali, Daııdırmada Hulılsi 
M hınet Hafız, ~artında_ Bahatt~n, Tekird nı<la &lolih Zi~ a, Bignda lb~ 
.ıahım, Boluda Fahrflnnı a, lznııtte Bahrı H y ve Hamı ıl:ıra heter lira. 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Nümuneaipe tevfikan ve kapalı zarfla (20250) metre yerli Ame

rikan bezi ıatın alınacaktır. Talip olanların nilmune ve ıeraiü gör-
mek llzere bergtln ve mtlnakaıaya ittirak etmek için de yOzde 7.5 
teminatlannı hlmilen (~8-932) perıembe iilnü ıaat (14) te Gala· 
tada Mlba7u komiayoauaa müracaatlan. 

SON POSTA 

Kat'iyyen 
Daha Elverişli 

ŞERAİTE 
Nail Olamazsınız.. 

Beyoğlunda 

BAK ER 
Ye 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAI 
Mütebakiye 

ve 

Fırsatlarının 
ilk günlerinden 

istifade ve mübayaatmızı 
tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı 
DAİRELERiMiZi Zl
y ARET EDiNiZ. Si
Zi FEVKALADE A
LAKADAR EDE-

CEKTiR. 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
1 Ağustos vapuru Pazartesi gilnll 

akşamı saat 18 de Sirkeci nh· 
tamından hareketle (Zonguldak, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gire

sun, Trabzon, ve Rize) ye azi· 
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil it için Sirkeci 
Meymenet Hana altında acen
talı" na müracaat. Tel. 22134 

NAiM VAPUR iDARESi 
lzmir surat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b rl•lvl Galata 
hafta erşem e nhtamıad .. 

Saat tam 18 de hareketle cloir11 

1ZM1 R'e 
Ye Pazar gllnleri lzmir' den aaat 
14 1/2 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

T afıilit için Galata, Gtımriik 
karşısında Site F ransez Han 
No. 12 yazıhanesine mllracaat. 

Tel. 8. O. 1041 

Vapuru 2 Aı;usto~ ~.\LI gü
nü saat 18 do Sirkeci rıhtımından 
hareketle (<)anakkale, lzmir, Fethiye, 
Anblya. ve Mcrııiıı'e yolcu ve eıya
yı ticariye alarak azl met ve avdet 
edecektir. 

Tafalllt içim Galata, GUmrltk karşı· 
aında Site Franaez Han No. 12 yazıha· 
nealne mllracaet. lel. 8. O. 1041 

HACI FIOAN 
Merhum ın halefi: fenni stinnet~i 

M. EM 1 N 
Beşik taı: MUıdaıı Han No. 4 

Son Po•ta Matbaa• 

lablblı Ali Ekrem 
,...,., llMlriı Halil Udi 

BU 
AFETi 

YOK 
EDiNIZI 

Afu•t• 1 

Slvrililllk. Ilı tatlı uJkunuıdl ikea vw...._ 
yanll " blkla ......... , llkanl& .. 

..... _ ...... ~ llOcl• ,. ralıabm• ......... 8atUll JU 
NUb.:-,_.~, esu.ssnda lllıüı ııtirahattılıl ıa.w ettill 

tibi &Jlll ·-· lizl9 iola .utlalt lllr tehlike tefkil ..,, Zira 11111tı• .... ....,.. 
ııtma bize JlllhZ ve yalnaı ılvriılaek va-
11tullı ıiraJll eder. 

Sinek • ılvriılHk ve bilcBmlt hqarafl 
ıür'atlt VI kat'I ~· lldlrmelc için • 
emlı vuta, ....,. dOaıaoa tula•lf olu 
FLIT'tir. Sin rtmk ve IİJÜ çizgili ten1b 
Dzeriıdeld uker resmine dikkat ediniz. 

6~ ...... --~~ 
••v•t: mOhOrtO teneke Oaerlnd• l»u re•lm 
mevcut deOH•• aldıOınıa mal PLIT d .. Hdlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKAsl lstullul • 8llata V.,.. ... 

lııı UNUTMAYINIZ Ki 

ASIPiN -KEN~\N 
TABLETLERi 

... ve Dl• alrıların. ve •oAuk ............. .,....,,,,_ 
)Jııı en birinci lllçlır. 

Mut Pirinç ve Pamuk istihsal Kooperatifinin Çeltik F abrikas1na 
vazedilmek uzere bir elektrik tesisatı munakasadadır 

Evsafı 

1 - Makine yirmi beygir kuvvetindedir. 
2 - Fabrika ile kaaabanın mesafesi bir buçuk kilometre " 

buradan kasabanın en uzak temiz sobası bir kilometredir. 
3 - Bu kuvvet ve mesafeye fenni mutabakatı olmak &zere 

evsaf ve fiatlerinin lstanbul veya Mersin limanında rıhbmda tellim 
olunmak şartile 20 ajıııtoı 932 tarihine kadar Mutta Şirket 
mlldtlrltigüne bildirilmesL 

İstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Talebe kayt ve kabulilne 1 Ağustos 932 pazartesi başlanacak 
ve 14 Ağustos 932 pazar güoil saat 17 de nihayet verilecektir. 

"Şartlar " 
1 - Leyli mei:canilik için latanbul nllfusunda kayıth olmak. 
2- llkmektep mezunu olmak ve 15 yaşından yukan bulunmamak. 
3 - Mektepte talim edilen mealeklercle çabpbilecek 11blaat " 

bUnyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olmak. 
4 - llkmektepte okunan derilerden yapılacak mOsabaka 

imtihanında, mektebe alınacak talebe adedi arasına girebilmektir. 
F aıla tafıilit için mektep idaresine mtıracaat edilmesL 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri hr•t olmak, )'hlahla terayetlal 
muhafua, lurmısıbll H çabaalarıa aad 

~il 
MAZON MEYVA TUZU 

Kolay bir Hazım temin eder 
mide ve barsaklarj temizler 
Basuru kllkUnden keser. 
Taamı U.tif ve zevkle içilebilir 

M•zon iımlne dikkat ediniz. 
Bllyilk tlteal 100 klll'll .. 

Depoıuı it Bank.. arkaunda YAZON 
•lllia. Bottoıa ecza depoaudlU' • ..__ .. - . ____ , _________ _ 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt •• allbnYI laa•talaldar ted .. 

•ilaaneal Karaklı Barekçl flnm ...... " 

lzmlr Buca Köpek Hastanesi 
S.hllll: .. ,.... Aziz 

1 - Morva ba1tah1tna k&l'fl &fi 
,.e ıerum utıhr. 

2 - Köpek ahr ve satar. 
S Tahnit edilmiı kuılarla dört 

ayaklı hayvanat ve hayvanata 
mab us sun 'i J{özler satılır. 

Eli Çabuk Silnnetçi 
KlprUIU Zade M. Rlfat 

Arayıcılarının bir hafta evvel mü-
racaatla gClıı ve at alınalarını çok 
rica eder . 

E.renkoy ka\aklı lıağ No. 4 

Moskova-Roma 
FALiH RIFKI 

Çıkmıılır 


