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. Almanya 
. Silihlanıyor 

SHih Fabrikalan Geceli Gü d 
Çalışıyor. Müthi§ Bir Top icat Em-· 

Almuyanm lilihlanmak için 
_.,...,. fa malarda, laımz, 
ıamn: w lt.ıyan liyul malıafili 

IİllJlk bir endife içindedir. Al· 
manyanuı bu teşebbilsiinün, Av· 
ru.,.,..~ barut du...-m içinde 
~ tehlikeli Mııı mla 
-..-arada çıkan Sunclay Rw• 
ıazeteai çok f&YaDI dikkat bit 
•kale yumap.r. Bilb•ı• ukeri 
-.elelerde ihıua. olan Sunday 

Relere bu -;.kal81inde iftaatta 
buhawak btalilatea diyor ki: 

1 - Almanya 933 ~· 
İpizlere ve harp mal6lleriae tah-
aia ettiği paradan 800 milyon 
marklık bir ~ . 

Veliefendi At Y arıtlan 

Veliefeaadide ı.taabal _7.,..ı.ruun d&rdltictl hafta ır.ıan 
J•Pllaeakbr. Ba kOfll(ara hilhuıa ehemmiyet Yerilmeldedir. 28» 
ınetre &zerinde )'apllacô mlabablar, bu cumanaD • laeyecuk 

• .. enteresan k..- olacakbr. 

Esrar Kaçak.fısı Bir Diplomat/ --
-Mısırın Eski Bir Sefiri 
Hapse bkôm Oldu 
Kaçakçının Kansı Mahkômiyet Ka
rannı Duyar Duymaz Derhal Ôldü 

lakenderiye, 16 ( H.....ı } - veı.rilmiP.i. Bura muhitinde b&ylk 
Hlkimet earar n ,_. ltapkp- bir alili uyandltaD bu pıuhakeane 
latiDa' b!'fı 191( fiddet& tedbirler çok şaylUQ clikk• Safhalar arzet

-~-"· Bu meyanda -reçenlerde tikten IODI'& din netk:eleadi. 91 
Mk KllWre •Miwinia ~ ve buçuk kilo ell"&r kaçırmakla 
~ .... T..a,. maznun olan aabak diplomat 

- il ~ a. ........ ~cleff FJeaıl ... " 

: .... __ , 20203 Flatı s......... : 

Ba,vekil Pş.nın Bulgari.tan Segalıati 

ismet Paşanın 20 Eylôlde 
Gideceği! Tahakkuk Etti

1 

M. Titülesko Ankara Seyahati Esna
sında Sofyaya Uğramıyacakbr 

Bapekil l.met Pqa Hz. Din I • 
Eyl6libı yirmiainde Sofyaya gi
decekleri tahakkuk etmektedir. 
Bu seyahatte Baıvekil Paşaya, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüşttl Bey 
ve diğer zevat refakat edecektir. 
l.met Papnın eylilibı yirmisinde 
Bulgariatam ziyaret edeceği remai 
surette Sofya hflldimetine bildiril
miftir. Batvekil Paşa eylCiltbı 20, 
21 ve 22 inci gilnlerini Bulgaria
tancla geçirecektir. 
M. TltUteako'nu• &er•h•tl 

Bqvekll Pqa, bu seyahatten 
avdet ettikten 10nra Romen Ha
riciye num M. Titllesko memle
ketimizi ziyaret edecektir. iti.. ia
ttlleakonun bu seyahati emumda 
Bulgariatana uğrayıp ujramiyacajı 
hakkında Romen resmi mahafiıı 
p maltlmab vermektedir: 

Elyevm hariçte bulunmakta 
olan M. TitillakO ancak eyl6ltin 
OD betine dojru 8lkrete dlae
cektir. Fakat enelce çıkan fayla 
hilifma Sofyaya uğramayacaktır. 

Ankara mtlzakeratuua e111lan, 

unun J1 Nil• • 

n. ( H...ı) - T"...m ........................... rl 
he~ içindedir. ba ~.._. hl• fllcllr. 

- Tarenia U111111DI yerlerbıCle ltedenberi 59,.,._ _.,..... u
sevi vatanclqlara, AJaf_ -parkmda tlrkçe sirlpieleri ve i9panJobyı 
terketmeleri narilrfef ihm edilmipir.. 

Ev.nice ~lan en farJa miiclavimi olan M...mler ba )'izden parka 
devamdan umnazar ebnifler, bmıunla beraber plarin en kaLlbabk 
,.J.erinde tlrkçe glrlfmiyerek lapanyolca g8rllp\ekte c{nam etmit
lerc:lit. Bundan Tıre ıençleri mlteeuir olmutfarchr. Maaeft ._tand.atlann, 
biaim idaremiz altında t&rkçe kOIUlflbaktan çv· elerl ve bunu 
Adeta bir Ull'ar mahiyetine koymalan ıençlip pek hail& Olarak müte
es8ir etmiftir. 
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Bayrağa Hürmeti 
Bilelim 

Talebe Birligi, bazı müessese
lerdo çekilen bayrakların ,eok 
baktmsız oldugunu tesbit et
mi~. Bu hususta halkımız di
yor ki: 

Nuri Bey (Vivanyolu Yeni Adana 
k1rant1ııınesi) 

- Resmi, hususi bazı müessese
lerin çektikleri bayrıığmı:r. kirli ve 
kumaşı parça parça imiş. Bayrak 
bir milletin timsalidir, hürmet edile
cek yegane ferefli varlığıdır. Vatan· 
daşlarımızın bu mukaddes varlığa 
daha hürmetkar olmaları lazımdır. 

* ~cm Pttiu Bej (J'atih Kıztaşı 73) 
- Talebe Birliğinin çıkardığı ga

zetede fstruıbulda iyi bayrak takmı-
yan müesseselerin bir listesini oku
dum. Resmi bazı müesseselerin bay
rağa hürmette lakayt Juıldıklannı 
rördüm. .. 

Mu tnfa Hemzi Bey (Muallim ~u
ruosmnnİ) e Halk npnrtımanı) 

- Arnavutlukta bir bayrak lnbi
aan yapılıyormuş. Başkaları bayrak 
yapmayacaklar. Herkes bu inhisar 
idaresinin yaptığı bayrakJan kuUana
cakmış. Ben bu inhisar usulünün 
biz.de de tatbikini istiyorum. Mesela 
bayrak yapıp satmak inhisarı Hilali
ahmere veyahut Himayeli Etfale 
verilmelidir. 

* 
Macit Bey (Beyazıt Güzelsefa. pan-

8İyonu) 

- fukiden yapılmıt bir talimatna
memiz vardır. Fakat bunun birçok 
noksanlan da var. Yeniden bir bayrak 
kanunu yapmalıyız. Bayraklanmınn 
hacimlerinde ay ve yıldızlannın bay-
rağa nisbetlerinde bir tena:ıür ve 
nisbet bulunmalı. Sonra büyük bir 
binaya asılan bayrakla küçük bir 
kulübeye dikilen bayraklar ayni 
büyüklükte olmamalıdır. Bazı mües
aeseler (güneıin gurubundan aonra 
bayraklarını indirmiyorlar, bazılan da 
lime lime olmuş, kirlenmiı bayrak
ları kuJlanıyorlar. Bence bütün bun
lan ancak bir kanun halledebilir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Davutpap ile Etyemez ara
sındaki deniz üzerinde iki günlük 
metruk ve ölü bir çocuk cesedi 
bulunmuştur. 

lf Tekirdağ iskelesinde mav
naların üzerinde oynamakta olan 
irfan denize düşerek boğul
muştur. 

Jf. Marpuççularda, Lüleci ha
mnda Ali Asgar efendinin kağıt 
deposunda çalışan hamal Abdul-
lah, kağıt balyeleri albnda kala
rak ağır surette yaralanmıştır. 

lf Kumkapıda Hüseyinin kah
vesinde oturan Ali isminde biri
nin üzerinde 40 dirhem esrar 
bulunmuştur. 

'if Kerestecilerde Mehmedin 
üzerinde bir mikdar esrar bulu
narak müsadere edilmiştir. 

Jf. Zeyrekte arabacı Kadrinin 
arabası on yaşlarında Cemale 
çarparak yaralamıştır. 

ER 
•• 

Tüyler Urpertici Bir Cinayet 
Bir Bahçıvan Borç Yüzünden Bir Sarra

fın Karnını Deşerek Öldürdü 
Evvelki gün şehrimizde çok feci ve tüyler ür

pertici bir cinayet olmuştur. Bahçıvan Zihni ismin
de biri, bir borç yüzünden Menteş Kasavi 
isminde bir sarrafı, kamını deşerek öldürmüştür. 

Yaptığımız tahkikata göre hadise şu şekilde 

Bu muameleden sonra Menteş Efendi evvelki 
gün yanında icra memurlarından Ali Bey olduğu 
halde Feriköye gitmiş ve Nafiz Beyin dnkkinının 
hac.ıedilmesinde hazır bulunmuştur. 

Bu sırada eşyaların nakli için bir araba çağır
mıya giden sarraf Menteş Efendi yolda birdenbire 
bahçıvan Zihni ile karşılaşmış ve ne yapacağını 

cereyan etmiştir. 
Feri köyde oturan bahçıvan Zihni bundan bir 

müddet evvel, Bahçekapıda Celal Bey hanında 
sarraflık eden Menteş Kasaviden bir miktar borç 
almış ve kefil olarak ta Feri köyde bakkallık etlen 
Nafiz Beyi gösiermiştir. 

şaşırmışbr. · 
Zihni, sarrafın üzerine yürüyerek : 
- Çıfıt herif, sen bunu yapbn ha 1 demiş ve 

bıçağını çekip, zavallının kamına saplamıştır. 
~akat aradan bir müddet geçtiği halde, bahçı

van Zihni borcunu vermemiş ve sarraf Menteş Efen
Sarraf Menteş Efendi bu bıçak darbesinden 

sonra yere yuvarlanmış ve kamı feci bir şekilde 
delinmiştir. diyi uzun müddet meşgul etmiştir. 

Nihayet parasını alamıyacağını anlayan saraf 
Menteş Kasavi Efendi, birkaç gün evvel icraya 
miiracaat etmiş ve kefil Nafiz Beye haciz karan 

Katil Zihni bu sırada kaçmak isterken yetişen 
polisler tarafından yakalanmıştır. 

Mecruh Menteş Efendi de Çocuk hastanesine 
kaldırıldıktan sonra ölmüştür. verilmesini istemiştir. 

• 
Binlerce ltalgan 
Seyyahı · 
Geliyor 

On beş, yirmi gün sonra ls
tanbul İtalyan seyyah ve talebe
lerilc dolacaktır. 

Bu ayın 27 sinde otuzu tarih 
talebesi ve bini seyyah olmak 
üzere 1030 kişilik bir İtalyan ka
filesi şehrimizi ziyaret edecektir. 
Talebenin başında İtalya müze 
müdürlerinden biri bulunmaktadır. 

Bundan başka eyliilün sekizin

de bin İtalyan talebe gelecektir. 
Bunların müzelerimizi parasız gez
meleri için Maarif Vekaleti ala
kadarlara tebligat yapmıştır. 

Dün Çar Ferdinant vapurile 
250 Çekoslovak seyyahı gelmiş
tir. Seyyahlar dün şehrimizi gez
mişler ve akşam üzeri V arna ta
rikiJe Köstenceye dönmüşlerdir. 
Cumartesi gllnü yeni bir Çek 
seyyah kafilesi gelecek ve şehri
mizde iki gün kalacaktH'. 

Maarif Şurası Tehir Edildi 
Maarif Vekaleti umum müdür

leri kadro işlerile meşgul olduk
larından, 15 ağustosta toplanacak 
olnn maarif şurası birkaç hafta 
geriye kalmışhr. Umum müdürler, 
müfettişler, lise müdürleri kong
rede okunmak üzere mühim 
raporlar hazırlamaktadırlar. Şura
mn alacağı kararlardan Maarif 
Vekaleti icap edenleri tatbik 
edecektir. 

------
1 cumhuriyet Bayramı 1 Yeni Maliye 
Bayram Çok Muh- Teşkilatı Ve 

teşem Olacak Tayinler 
Cumhuriyet bayramı fevkalade 

muhteşem olacakbr. Üç bayram 
gecesi projektörlerle semaya 
( Cümhuriyet ) yazısı yazılması 
tasavvur edilmektedir. Elektrik 
şirketi bunun için şimdiden ha
zırlık tecrübeleri yapmaktadır. 
tstanb lun (34) yerinde berkesin 
meccanen girebileceği halk balo
ları verilecektir. Köprü yeşil dal
larla süslenecektir. 

Limon Kaçakçıh gı 
GiimrUk ve İnhisar Müfettişleri 

yeni ve mühim bir limon kaçak-
çılığı daha meydana çıkarmışlar

dır. Kaçırılan limonların birkaç 
bin ıandık olduğu söylenmektedir. 

Kaçakçılıkla zan altında bulu
nan mühim bir firmadır. Şimdilik 
tahkikat gayet gizli bir şekilde 
idare edilmektedir. 

Viyana Sergisine Çagrrıldık 
3 Eylülde Viyanada açılacak 

olan sergiye Türk mamulabnın 
iştiraki için, müracaatlar yapıl
mışbr. 

Milli İkbsat ve Tasar ruf Cemi
yeti, bu hafta içinde bu müraca
ata müsbet veya menfi cevabını 
vermiş olacakbr. 

Türkistan Genç'er Birliği 
Türkistan Türk Gençler Birli

ğinin albncı yıl dönümü, Cuma 
günü Halkevinde tesit edilecektir. 

Mahakemat müdürlüğü kad
rolannı hazırlamak için İstanbula 
ge1en Maliye Vekileti Hukuk 
Müşaviri Salahattin Bey tetkika
hm bitirmiş ve dün Ankaraya 
gitmiştir. 

Vilayet mubasebeciliğine eski 
vilayet muhasebecisi Vahit Bey 
terfian tayin edilmiştir. lstanbul 
muhasebe kadrosu tamamen 
hazırlanmışbr. Bir iki güne ka
dar tebliğ edileceği söylenmekte
dir. Yeni teşkilatta bütün kaza
larm muhasebeleri de vilayet mu
hasebeciliğine ba~lanacakbr. 

İstanbuldaki maliye müfettiş
leri maiyetinde birinci tetkik me
muru sıfatile çalışmak üzere Mül
kiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret 
Mektebi mezunlarından (20) me
murun alınmasma karar verilmiş
tir. Bunlar iki sene staj gördük
ten sonra maliye müfettiş muavi
ni olacaklardır. 

Mısır Tahvillerinin ikramiyesi 
Yüzde 3 faizli ve ikramiyeli 

Mısır kredi fonsiye tahvillerinin 
dünkü çekilişinde : 

1886 senesi tahvillerinden 
340,595 numara 50,000, 1903 se
nesi tahvillerinden 609491 numara 
50,000, 1911 senesi tahvillerinden 
215,010 numara 50,000 frank ik
ramıye kazanmışlardır. 

,.,..r ------------. 

Günün Tarihi 

Üniversite Islahat 
Komitesi İşini 

Bitirdi 
Oniversite ıslahat komitesi dün 

itini bitirmiştir. Profesör Malt mu-
kaveleıi mucibince daha oır ay şeh
rimizde kalacakbr. İalahat komitesi· 
nln bütün salahiyetleri Üniversite ida· 
re heyetine geçmiştir. 

Kadroda münhal bulunan profe
a6rlük ve muallimlik işlerini idare 
h yeti intac ve ikmal edecektir. 

Maarif Vekaleti vekili Refik B. 
J!&xartesi günü Ankaraya dönecektiı•, 
Ecnebi profesörlerle yapılacak olaıı 
mukavele işleri bu ay sonuna kadar 
bitmiı olacaktır. 

Kupa Davası 
Vehbi Sait Beyin otomobil yarış

ları birincisi Samiye Burhan Cahit 
H. aleyhine açbğı kupa davasına 
dün de devam edilmiş, Samiye H. 1n 

vekili kupanın gümüş ve 80 lira kıy
metinde olduğunu ve Ford kumpanya
aı tarafından verildiğini. Vehbi Sait B. 
in vekili de Ford kumpanyasının ver
diği kupnyı değil,· Milliyetin verdiği 
kupayı istediklerini ıöylemişlcrdir. 
Muhakeme karar tefhimi için kal-
mııbr. 

Bir Keşif 
Üniversite fen fakültesinden açık

ta kalmış olan riyauye müderrislerin
Jerinden Hüsnü Hamit beyin yeni bir 
kaidei riyaziye bulduğu ve beynelmi
lel riyazıye kongresine müracaat ede· 
rek kaideıini bildireceği söyl;nmek
tedir. 

Bir Sahteklrhk Mı 
Polis ikinci şube müdürlüğü ve 

Üsküdar Müddeiumumiliği doktor Niyazi 
Bey isminde bir zabn yaııyan bir çocuğu 
ölü röstererek aahtekarlık yapttığına 

dair bir müracaat karşısında kalmıt
lardır. Mesele ehemmiyetle tahkik 
edilmektedir. 

Rıhtımlara Kimse 
Glrmlyecek 

Yeni liman nizamnamesi dün tebliğ 
edilmiştir. Bu nizamnameye göre 
badema hiç kimse nhtımlara gireml· 
yecek, herkes rolcusunu gümrük 
muamelesi bittikten sonra, yani yolcu 
aalonunun haricinde karşılayacaktır. 

TUrk Sporcuları DönUyorlaı 
Türk spor heyeti Harkoftan 

Odesaya hareket etmiştir. Türk 
aporcuları son maçlarını Odesa 
sporcularile yapacaklar ve ondan 
sonra Tiirkiyeye döneceklerdir. 

M. Hergo 
Bugün Geliyor 

Varnada bulunan sabık Fransız 

Baıvekili M. Heryo bugün Zafer tor
pitomuzla ıehrimi:r.e gelecektir. 

Zafer torpidosu sabahleyin erken
den Yamadan hareket etmiştir. M. 
Heryo bir muşla Dolmabahçe sara
yının rıhtımına çıkacak ve burada Ha
riciye Vekaleti umumi katibi Numan 
Rıfat ve protokol umum müdüril 
Şevket Beylerle Fransız sefareti maı
labatgüzan ve erkanı tarafından is
tikbal edilecektir. 

Sabık Fransız Başvekili saraydan 
doğruca Perapalas oteline giderek bir 
müddet istirahat ettikten aonra akşam 
trenile Ankaraya gidecektir. 

1_S_on_R_o_st_a_n_ın_R_e_sı_·m __ l_i_R_i_k_ag,;;__es_i_: ___ , ____ R_a_z_a_r_O_l_a __ R_a_s_a_n_B_._D_ı_!J_o_r_~_i_: _,j 

Hasan B. - Pazar ola Alman 
Efendi, oturmuş ne hesap edi-
1orsun ?. 

- Eyvallah Hasan Bey .. fSiz
den 350 bin liralık Bafra tütünü 
aldık .. 

. • . Bunun karşılığı olarak 
Sıvastaki şeker fabrikanız için 
malzeme verip ödeşeceğiz •. 

Onları. hesap ediyorum .•. Hasan Bey - Oh, oh memnun 
oldum.. Komşuların kulakları çınla
sın, dostluk dediğin böyle olur, al 
~ülüm ver ıülüm 
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Memleket Manzaraları 

Rizede Gemi 
Tezgahları Var 

Rize, (Hususi) - Şu günlerde 
Rize sahilleri adeta bir mavna 
ve kayık imalathanesint' benze
miştir. 

Rizede ormanlar çok olduğu 

için yapılan mavnaların kereste
leri Rize dağlarındc n kesilmek
tedir. Bunları mavnacılıktan 
anlayan erbap adamlar kesip 
şehre indırmektedir. Rize or
manları öyle müteahhide veri
lecek gibi kolay istifade olu
nur şekilde değildir. Gerçi gü
zel çamlıklar vardır. Lakin bun
lara çıkmak kereste imal ve şeh
re sevketmek pek müşküldür. 
Zaten mavna ağaçları bile bin 
bir müşkülatla istihsal edilebil
mektedir. Ormanlara yol olmadı
ğı gibi yerler de sarp kay alıklar 
dır. Kereste imalinde şehre indi
recek derede yoktur. Bunun için 
bu ormanlar bu suretle hususi 
ıekilde kullamlmakta ve mümün 
mertebe müşkülat iktiham olu
narak halk tarafından tahta ve 
kereste yapılmakta ve ark\ ile 
tehre indirilmektedir. Rize usta
ları 200 tona kadar kayık ve 
mavna ve motör yapmaktadır. 

il. Ş. 

Gaziantep'te 
En Fazla Şeker Kaçakçılığı 

Yapılıyor 
Gaziantep (Hususi) - Vila

yetimizde kaçakçılık vak'aları 

azalmıştır. Va
li Vekili Mek· 
tupçusu Hilmi 
Beyin riyase
tinde ihtisas 
Mahkemesi 
Müddeiumumi
si, Viliyet jan-
darma Kuman· 
dam, Emniyet 
Müdürü, Güm
rük ve İnhi-
sarlar müdür- Gtuianl~p uall 
)eri toplana· vekili Hilmi B. 

rak kaçakçılığın menti hususun
daki mesaiyi tetkik etmektedirler. 

Temmuz ayı içinde vilayetimiz-
de (40) kaçakçılık vak'ası olmuş
tur. Bu vaktalarm en mühimmi 
kaçakçılarla vilayet zabıtası ara· 
11nda vukua gelen müıademedir. 
Bu müsademede kaçakçılardan 
iki kişi ölmfit, diğerleri getirdik· 
leri eşyalarla beraber yakalan
mışlardır. Diğer vukuat ehemmi· 
yetsiz hadiselerdir. Bu vak'alarda 
'1e geçen kaçak etya tunlardır: 

2500 kilo şeker, 189 top 
ipekli, 166 top pamuklu ve 
yün mensucat, 175 kilo tütün 
253 kilo rak.. 2649 defter cigara 
kağıdı, 20 adet çakmak tap, 4 
kilo t6mbeki, 2 deste iskambil, 
617 kutu kibrit. 

Memlekette ıeker ihtiyacı pek 
fazla olduğu için kaçakçıhk en 
çok teker üı.erine yapılmaktadır. 
Giimrikte tüccar mah veya mu
udere edilmiş otuz bin kilo 
kadar şeker vardır. Bu şeker 
piyasaya diknlilrse, memleketin 
teker ihtiyacı kıamea temin edil
mit olacaktır. ----

Utakta Ter•kkll Zlr••t 
tir keti 

Ufak (Hususi) - Hali tasfiye
de bulunan Uıak terakkii ziraat 
tasfiye memurlan hissedaramn 
toplanarak tasfiyenin hitamına 
karar vermişlerdir. 12 eylfıl 933 
te hissedarlar Uşak ıeker fab
rikası merkezinde toplanarak his· 
aelerin % 100 verilmesini ve tas-
fiyenin hitamını kararlqtıracaktır. 

'MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
---:-'------------------~'-1 Şark Aleminde 1 

1 1 
Resül Paşanın 

Diyarıbekir 
125763 Lira 

• 
·Nafıa işlerine Evine Bomba 

Koydular 

Tahsis Edildi 
Diyarıb eki r, 3924 lira verile-

(Hususi) - lda- cektir. Diyarıbekir 
rei hususiye büt- Erzurum, Van, 
çesi Da h i J i y e Urfa, Mardin, 
V e k a l e t in c e Siirt vilayetleri 
392,449 lira ola~ yardımile burada 
rak tasdik edil- bir san'atlar mek-
miştir. Bütçe hu· tebi idare edil-
susi muhasebe mektedir. 
masrafı 42,674, Geçen sene 
vilayet yol ve bu vilayetlerden, 
köprü işleri için Erzurumdan 3500 
20,281 maarif iş- lira mürettep 
lerine 88,293 zi- paradan noksan 
raat ve baytarlık 
17,540, sıhhat gönderilmiş ve 
işleri 27 ,054 muh· bu yüzden mek-
telif müşterek ve tep epeyce sıkın· 
san'at mektebi tıya düşmüştür. 
için 70,979 vila· Digarıbekirin Urfa kapısından görünüıa Kırk beş bin 
yet işleri için 10750 nafıa işleri için on beş bin liralık tahsisata lira ıenevi bütçeye malik olan 
için 105,482 yardımlar için de mahsuben beş bin lirası verilmiş- San'atler mektebine şimdiye ka-
9396 lira tahsis edilmiştir. tir. Diyanbekirin Dicle kenann· dar vilayetlerden 15500 lira gel-

Çermik kazasmdaki sıcak daki iskin edilen muhacirinin mesi Jizım iken ancak 4845 lira 
Çermik banyo mahallinin Bursa bir kısmına alat ve edevatı zirai- gelmittir. Bu vaziyet kal'Jlsında 
kaphcaJarı şeklinde asri ve mo- ye verilmiştir. mektebin idamesine imkan kaJ-
dern bir hale getirilmesi için plim Şehrimiz Halkevi için iki bin mamaktadır. 
yapılmak üzere istanbulla muha- lira kadar yardım kabul edilmiş- İdarei Hususiye bu sene büt-
bereye başlanmışbr. Fakat şim- tir. Bu paradan aynca spor teş- çesine 9 bin lira koyup bu para 
dilik sıhhi bir hale ifrağı için kilitma beş yilı lira verilecektir. ile köylüye fenni alit ve edevab 
yedi yüz altmış liraya keşfi yap· Şehrimiz ldarei Hususiyesi zıraiye getirecektir. 
tmlmıştır. Halihazırda burası se· harice de yardım etmektedir. Bu Vilayetin her tarafında dört 
nede idarei hususiyeye bin bet meyanda 4900 lira Elizizdeki milyona yakın bulunan yabani 
ytız iki bin lira raddesinde vari- fakir çocuklar yatı mektebine menengiç ağaçlarma Gaziantep· 
dat temin etmektedir. 7396 lira Ankarada inşa edil- ten getirilmit olan mlitehauıı 

. Diyarıbekirde teşekkülüne te- mekte olrn vilAyetler evine ve marifetile f.stık aıılanma ameli-
ıebbüs edilen (Yardım Bankası) Ankarada Merkez Bankssma da yatma başlanmışbr. 

Gümüş Hacı Köy- İnebolu KÖprüsü~ün Tamiri İsteniliyor 
de Afynn Mahsulü 

Gümüşhacı köy (Hususi) -
Bu sene kendir ve kınnap için 
çok istekli ahcı vardır. Haftada 
yedi bin okka kınnap çıkarıl
makta ve daha pazara götürülür
ken yolda satılmaktadır. Afyon 
mahsuln bu sene geçen seneye 
nisbetle yüzde yetmiş beş nok· 
sandır. Bir okka afyon müstahsile 
650 - 700 kuruşa mal olmakta, 
halbuki ancak 600 kuruşa satı
la bilmektedir. Bunun için gele
cek sene Gümüşhacı köyde hiç 
afyon ekilmiyeceği tahmin edil
mektedir. 

Gireson'da 
Bu Sene Fındık Mahsulil 

Çok iyidir 
Gireaon ( Hususi ) - Viliye· 

timizin bir sene zarfında muh· 
telif ecnebi memleketlere ihracab 
(6,066,714) kilo ve (1,969,144) 
lira kıymetinde iç fındık, 
(3,050,018) kilo ve ( 468,256 ) lira 
kıymetinde kabuklu fındıktır. 

Bu seıaenin fındık rekoltesi 
son tahminlere nazaran Gireson· 
ela ve yalnız merkezde (375) bin 
kantar, Görele ıcuamncla (60) 
bin, Tirebolu kaza11ncla (45) bin 
kantardır. 

Bu hesaba gör~ bu sene 
Gireson fındık rekoltesi (480) bin 
kantarclır. On Kin sonra fındık
lar toplanmaya batlanacak Ye bu 
ayın yirmi altı11ncla ilk mahaul 
b&ytik merasimle vapura yllde
necektir. 

TUtUn Ply•H•ı Açıllyor 
Ôdemiı (Hususi) - Ttitlinler 

Kemale ermek üzeredir. Olston, 
Nemli, Di Amerikan tütün kum
panyalarının baş eksperleri Öde
miş tütünlerini çok beğenmiş-

lerdir. Tiltün piyuaunın 20 gine 
kadar açılacağı &mit ediliyor. 

Tamiri i•tenllen Inebola lcöprlid 

İnebolu (Hususi) - İneboluda belediye sokakların ve caddelerin 
tamirine, birçoklarının kaldırımlanmn yenilenmesine karar vermiştir. 
Ancak lnebolunun içindeki bilytık köprünün tamirine dair hiçbir 
hare.ket yoktur. Bu köprii lnebolu çarşısı ile mahalleleri biribirine 
bağlamakta ve şehrin bütün taşıma vasıtaları buradan geçmektedir. 

Edirne' de 
Koyuncular Cemiyeti 

Faaliyete Baıladı 
Edirne (Hususi) - Fırka sa· 

lonunda yapılan toplanblar ve 
ittihaz edilen kararlar neticeainde 
bir koyuncular cemiyeti teşkil 

edilmiftir. 
Cemiyet mandıraların Türk

ler tarafından idare edilmesini, 
köyl&nÜD s6tünli Ye yününti kJt
tan 1atmamUJD1, koyunculuğun 
lnkipfuu temin edecektir. Fakat 
alt kealmi olduju için cemiyet 
fimdillk ancak ihzari faaliyetle 
iktifa edecek, uıl çabfmuma 
yeni menim bqanda bqlaya
caktır. 

Erdıktı Zeytinyağı istihsali 
Erdek, (Husuai) - Buradaki 

iki ıeytinyajl fabrikua faaliyete 
bqlamlfbr. Ecliacikten getirilen 
zeytinlerin klffeai iflenmiftir. Her 
iki fabrikanın ağustos ortalanna 
kadar ifliyeceği ve 300 bin ok
kaya kadar yai ÇJkaracaklan 
tahmin eclı1mektedir. 

:w 

Babaeski' de 
Belediye Otomobil Sür' at

lerini Azaltmak için iyi 
Bir Çare Buldu 

Babaeski (Hususi) - Belediye 
otomobil ve otobüs toförlerinin 
milteaddit emir, tenbih ve ikaz· 
lara rağmen ıiir' atlerini hafiflet
medikJerini görmüş ve çocukların 
zaman zanuJn otomobil tekerlek
leri albnda can vermesine mini 
olmak için hafif ' hendekler aç
mlflır. 

Otomobil" ve otobüsler bu 
hendeklerin önllnde timdi İlter 
İltemez hafiflemekte ve ..kat
lanmamak için buralardan sayet 
ajır ıeçmektedirler. 

Bu hendekler bilhau• mek
tepler ye çocuk bahçesi civa
nndadır. 

Sıv•ate Su 
Sıvas (HUIUSİ) - Belediye 

karpsanda ve dört yol ağzında 
yeni bir pınar yapbnllDlfbr. Pı
narın tqlanm hususi olarak Sı•as 
Erzurum demiryolu mlitaahidi 
Nuri Bey yaptırDllş ve Sıvasa 
ıöndermiıtir. Bu değerli hemşe
rimiz her hususta Sıvasla çok 
alakadar olmaktadır. 

Kahire (Hususi) - Mısır Polis 
Umum Müdürü Resul Paşanın 
Salahaddin caddesindeki evinin 
onune bir bomba konmuştur. 
Tahir Nur Paşa da Resül Pş. nm 
komşusudur. 

Bir hüsnü tesadüf eseri olarak 
bomba patlamadan bulunmuştur. 
Oradan tesadüfen geçen bir 
sivil polis memuru Paşanın evinin 
önündeki lambanın altında duran 
bir genç nazarıdikkatini celbet
miştir. Gencin yanında bir de 
velospit vardı. Taha ismini taşı
yan ( 18 ) yaşmdaki bu gencin 
endişeli vaziyeti memurun şüp
helerini kuvvetlendirmiştir. Ken· 
disini yakalamak isteyince velos· 
pitine atlıyarak kaçmak istemiş, 
fakat polis koşarak yakalamışbr. 
Taha Abbasın üzerinde bir şey 
bulunmamıştır. Yalnız Resül Pa
tanın evinin önü aranınca burada 
büyük bir bomba bulunmuştur. 
Taha Abbasın evinde yapılan 
araştırma neticesinde birçok 
bomba ve malzemesi elde edildiği 
için valdesi ve babası da tevkif 
edilmiılerdir. 

imam Yahya Kendlalnl 
Mellk ilin Etti 

Kahire ( Hususi ) - Londra
dan ve Yemen' den gelen iki 
habere göre şimdiye kadar bir 
imam olan Yemen hikimi(Y ah ya) 
kendisinin melikliğini ilin etmif-
tir. imam Yahya şahsi nilfu
zuna gllvenerek şimdiye kadar 
Arap ceziresinin bu köıesinde 
orta devirlerin hakimleri gibi 
mutlak bir idare tesis etmişti. 
Fakat Arap şibihceziresinin iki 
möbim parçamda lbniuaat ve 
Kır al F eysal kendilerinin melik
liklerini idare etmiş olması imam 
Yahyayı da böyle bir l.arar itti
hazına sev ketmiştir. Bu karar bir 
beyanname ile neşredilmiıtir. Ya
kında Melik Yahya'nm bir Meb'u
san Meclisi de olacaktır. imam 
Yahya 'nın da mutlak idareden 
meşrutiyete doğru yürümesi mil
liyetperver Arap mahafilinde ya
kın bir istikbalde bir Arap vah
deti uyanacağı kanaatini aşıla
mıştır. Kahire matbuab bunu bu 
suretle telikki ediyor. lngiliz 
gazeteleri ise Araplann bu şekil
de uyanmalanndan mütevellit 
endiıelerini saklıyamıyorlar. 

MUheceretln T•hdlcll 
Yafa (Hususi) - Bazı Yahudi 

gazeteleri yeni hicret kanununun 
bazı maddelerini naşrediyorlar. 
Bu kanunun başlıca maddeleri 
ıunlardır : 

1 - Pasaportu olsun olmasın 
şarki Erden ahalisinden istiyen)er 
Filistine girebilirler. 

2 - Muhacirin umum müdür
lüğünün müsaadesi olmadıkça bir 
ecnebi Filistine giremiyecektir. 

3 - Seyyah sıf ati le Fıliıtine 
gelen bir ecııebi pasaportundaki 
müddetten fazla oturursa alb ay 
hapse mahk6m edilir. 

4 - Fdistindea ihraç edilen 
bir aclam mnuadesiz olarak tek
rar f'Hiatiae firerse üç sene hap
ıeclilir· 

KöylU MUtkUllU.n Kurt•rtld 
Alqehir (Hususi) - Ziraat 

Bankasımn kayliiden buğday mi
bayaa etmekte olması biiyik 
faideler t~min etmektedir. 

Eskiden istihsal ettiği buğdayı 
kasabaya getirip sfbılerce bek· 
ledikten ve uğraşbktan sonra 
değer bahumı bulamadan satan 
ve satış mukabilinde eline para 
da geçmeyen köylü artık bu milf
külittan kurtulmuştur. Ziraat 
Bankası derhal buğdayı tesellüm 
etmekte ve hemen paraaını biç 
tevkif at yapmadan vermektedir. 



Siyaset Alemi 

Yeni Kurulan 
Yeni Bir Türk 
Devleti 

Son günlerde gelen ecnebi gazete 
haberleri Çin Cümhuriyetinin Tibet 
\re Şarki Türkistanın istiklallerini 
tasdik ettiği anlafıhyor. Yine bu 
haberlere göre Şark Tiirkistanının 
lllerkezi Örümcü 4ehridir. 
. • Şarki Türkistan, son Çin - Japon 

•ıl_:-hla ihtilafı sıralarında öz Türk 
nıucahitlerin gayretile kurulmuş bir 
T~k ~evle~idir. Arazisinin kapladığı 
•a a bır mılyon altı yüz bin kilo-
metre murabbaıdır. Yani Türkiye 
Cüınhuriyetinin iki miılinden yüz 
b' k'I ın ı ometre murabbaı daha fazla-
dır. Ahaliıi 13 milyon kadar tahmin 
olunuyor. Türklerle bir k111m Mogol, 
Mançuryah ve Tibetliden mürekkeptir. 
• . Methur Kırgızlar, Şarki Tiirklıtan 
ıatıklal harbi eınaaında ön aafta bu
lunmuşlardır. Bunlar Hlen öz Türk-
türler. ' 

Özbeklerin teşkil ettikleri kuv
Yetler de büyük işe yaramıttır. 
. . Şarki Türkistanlıların boyle bir 
ıatıklal hareketine girişmelerinin .a
lin iktısadi zaruretlerdir. Çin hül<ü
meti, •on zamanda Türk halkının 
arazisini ellerinden alarak Çin muha
cirlerine taksim etmek istemiı ve 
hareket buradan patlak vermiştir. 
Esasen bu mıntaka halkı, bir asır
dan beri Çine kartı muhtelif fasıla
larla cidal halinde bulunuyordu. Bun
dan altı sene evvel hıriatiyan jeneral 
iımini tatıyan Fen - Yu - Siyang'ın 
Kansu'da müalüman Türklere karfı 
umumi bir kıtal tertip etmesidir ki 
iti çıtrından çıkarmıttır. Kanıu 'da 
(Ma) aileıine mensup müalüman jc
nerallar bulunuyordu ki bunların 
kuvvetlerini eaki Türk zabitlerinden 
Kemal Kaya Bey (*) mükemmel su
rette tenıik etmitti. Hariatiyan jene
ralla yapılan milcadelede, bilhassa bu 
kuvvetlerin bilyük yararlıjl ıörül
müttiir. Maamafih Şarki Türkiatanh
lann lıtiklil davaları henüz halledil-
mit detildir. . 

ÇilDkü bu devlet, lngiliz - Sovyet 
Ruıya araıında bir ihtilaf mevzuu 
olmak iıtidadındadır. 

Coğrafi vaziyet ve mevcut nakil 
YHıtaları, bu devleti Sovyet Ruıya 
tarafına meylettirir J'Örünmcktedir. 
?nu!' içindir ki lnıilterenin Tibet 
uıerındeki tazyiki daha ziyade art
::•ttır: ~•len. öz Türk olan bu dev-
1/·.~uyuk bır kiyaaet aayeıindedir 
t 1 1 i kuvvetli komfuya yem olmak
. a.n .ke~disini kurtarabilir. Onun 
:=~·t- kı önünde i'CÇireceti mühim 

1 an devreleri vardır. 

- ( ılıangir 'l'ıtşkentli 

Ja'~*) Ke•al Kaya Bey ~uml harpt• Ruı· 
dlr ~ •ılr dUtnıllı bir Türk blrlııcl mUlldml· 
hlt. dG•baıı, Balkan harblade, s~ıınlkt• ı•· 

t•n Klum Paıadır. 

BABİCI TILGBArLAB Gönül işleri 

A •k M 1. • N H ? BirKızGösterdiler 
1 

eri 8 8 tyeSI e a)de • Sonr~Başkasını 
'S M JA K lk H k • G• •k Verdıler on a ı a ınma are etı, ıttı çe ann:~ v~::·~:~:~ı:i~~~~·\i!~ 

A M.. k··ıı l K 1 d·v· · · t Ş U er rşı aşıyor 
ıgım ıçm evlenmek istedim. An-r an u e a nem komıu kızlarından birini 

sağlık verdi. Km görmek istedim . 
.... 

Nevyork, 16 - Milli kalkınma ida
resinin mücadelesi ikinci safhaaına 
girmittir. Hükumet, petrol, çelik ve 
kömür ııibi esaslı sanayi ile it saat
leri ve ücretlerden dolayı anlatama
mazhklar yüzünden ıittikçe artan 
müıküller kartısında kalmaktadır. 

M. Ruzvelt kalkınma idareıl ili 
meclisi vasıtaaile ihtilafı halletmeti 
çalıtmaktadır. Münakaıa edilen ted
birler arasında kalkınma mücadelcıl 
ile işsizlere yardım teşkilatının bir
leştirilmesi, ve son günlerde mektep
lerini terketmiı yarım milyon kız ve 
~rkek çocuğun tekrar mekteplere 
iadeıi meselcJeri vardır. 

Bu arada 60 bin itçi kullanan 
tcrz.i sanayii it saatleri ve ücret me
selelerinden grev yapmayı dütün
mektedirler. 

irlan lada Askori 
Mahkemeler 

Dublin 16 - Son karı•ıahklar 

üzerine ukeri mahiyette ıiyaaı cu

rümlerin muhakemesi için bir aakeri 

mahkeme kurulmuştur. Mahkeme 

idam kararları da verebilecektir. 

Yarım Milyonluk Bir Dava 
Nevyork 16 - Mari Pikford aley

hine ıebepaiz mukaveleyi bozduğu 

için 250 bin dolarlık bir zarar ve 
ziyan dava11 açılmafhr. Davayı Pikfor

dun katibi açmıştar. 

Buiday Konferansı 
Londra. 16 - ÔnGmlb:deki pAlUU'• 

tcsi ıilnü Londrada toplanacak olaa 
buğday konf(ranıana hazırlık olmak 

üzere batlıca butday ihraç eden 

Kanada, Avusturalya, Birletik, Ame· 

rika ve Arjantin hükümetleri butday 

istihaali hakkında bir itilif yapmıtlar

dır. 
~ 

ltalya'd• ı,aizler Azahyor 
Roma, 16 - İtalyadaki itsizlerin 

say111 ıeçen Temmuz içinde 59.426 
kiti azalmıttır. 

r• Muvafakat ettiler. Bana bir kız 
~ g~sterdiler. Kız güzeldi, derhal 

Amtrika'da yeni kalkınma kanunu ilan edildikten sonra umum mü.elan· 
ıiller mümessilleri reiıicümhur M. Ruzvelt tarafından Beyaz sarayda kabul 
edilmişlerdi. Re.smimizde M. Ruzvelt'i pamuk mültahıillerinin müme111ilinı 
bir çek verirken gösteriyor. 

Gandi Ölünceye Kadar 
Oruç T utmıyaKarar Verdi 

Puna 16-Gandi, yeniden tut111atı 
kararlattırdıtı oruca ötle üzeri baı· 

lamıftır. Gandi, umumi emniyeti ko· 
ruma tedbiri olarak tnkif olunanlara 

ait haklar kendiain• verilmediti tak· 
dirde bu oruca ölünceye kadar devam 
etmek niyetindedir. 

Cancliala baarladıta yualan. ... 
ntelere •lndermekte ... am etmealae 

Firar A•l•lcllmhur Avru• 
paya Gidiyor 

Vafina-toa 1' - KGbadaki ibtilil 
ilzerine tayyare ile firar eden Reiai 
cümhur Makado yalcıada Avrupaya 

ıidecektir. 
Amerika Hariciye Nazırı M. Hul, 

Kübada rejimin detiımeditini, yalnız 
hükumet memurlarının detittirilece
tini, sükunun iade edilditini söyle-

miftİr· 

müHade edilmemesinden dolayı aii· 
cenditl aöylenmektedir. 

. Gandi hapae konduktan ıonra 

Bombay hükumetine rönderditi yazılı 

beyanatında diyor ki: 

Benim aaıl hayatımı tetkil tdea 
eserime devam etmeme müıaade 
YerllmMllktea Nara UJ'aba bealm 
aaaanmda blçbir ebem•lyetl kal•u. 

1 

Amerlkada Haydutl•rla Mu· 
cad•I• 

Şikaıo 16 - Polis, birçok adam 
kaçırma vak'alannın faili olan bay• 

dutların Şikaro civannda oldutunu 
haber almıfbr. Mitralyözlerle müaellah 

30 poliı otomobili febre ıriren bütün 
yollara çevirmitler ve Şikaıodan çıkaa 

bütün otomobilleri kontrol Mmekte
dirler. 

artık önümüz açık, yolumuz ser
best sanıyorduk. 

nııanlandık. Bu münasebetle bir 
çok ta masrafa girdim Bağ za
manı geldi. Bir çok defa bağl~ 
rına davet ettiler. Gittim. Fakat 
kızı göstermediler. 

Nihayet hasret canıma taketti. 
Evlenmiye karar verdim. nikah 
dairesinde nikahımız ....kıyıldı. Ar
tık evlenmek üzere idik. Bir gün 
öğle yemeğine eve geldim. Bir de 
baktım ki nikahlım bizde. Kaç
mak istedi. Müsaade etmedim. 
Fakat karşı karııya gelince dona 
kaldım. Çünkü beyendiğim kız1a 
bunun arasında dağ kakar fark 
vardı. Derhal yüzUğii çıkarıp 
attım. Onlara da, kendime de, 
hayata da küstüm. Şimdi ne ya· 
pacağımı ıaıırmıı vaziyetteyim. 

Bedbaht 

Eıki tarz evlenmenin kötü ne
ticelerinden biri. İnsan ev alırken, 
tarla alırken, mal aluken alacajı 
ıeyi kendi görmek ister. Bütün 
hayabnı teırik edeceji ınsanı 
uzaktan ıörmekle iktifa edebi· 
lir mi? 

Karşılattıiınız akibet kendi 
hatanızln neticesidir. Maamafih 
kn: tarafı da razı oluna nikihı 
boıunuz. Bir daha evleneceifniı 

-zaman dikkatli olunuz. 

• 
Kupduıacia A. A. Hanıma: 
imam nik.ihı ile eYleamek ka

nunen yuaktır. Kocanw mala
kemeye vermek •• hoJdimete bil
dirmekle tehdit ederek kızı evden 
çıkarmıya mecbur ediniz. Y amna 
hizmetçi lizımaa ihtiyar bir kadm 
almasını temin ediniz. Her halde 
çocuklarınızın •hsilini ihmal et-
meyiniz. 

HANIM TEYZE 

Diinkiil eri31 Bamanı 
uzuvlarla kuvvetlenmemiz mümkün
dür. Yoksa biz dünün enkazı 
üzerine kurduğumıfl bu hükumeti 
başka türlil kurtaramayız. 

Halbuki bize yol gösterenler 
baksana ne haldeler. 

Abdülhamit aman aız.ıltı çık

masın diye her baş kaldıran eli 
bayraklının cebini altınlarla dol
dururdu, göğsünO nişanlarla do· 
natırdı. f•,dc lıı Hoınım - Ourhan C· tuıı. t.6--

Hükümdara, kulüplere, ordu
ya ayrı ayrı kuvvet halinde kıy-
nıet verm d•v• · U • h'l.!!1 b e ıgımız g n ın ı ili 

.aşlar. Çünkü bu teşkilat birbi
rıne bakarak kuvvet alır. Başka 
neye güvenelim. 
le Onlara kıymet vermeliyiz ki 

uvvet olsunlar. 
k Talat Paşanın bu cümlesi o 
•~ar hoşuma gitti ki gayri ihti

Y•rı güld" um. 
lafının zar af etini o da anla

lllıştı. Güldü. 
- Ne yaparsın azizim. Allah 

ıelimet versin bizim Enevr Paşa, 
~amat olduktan sonra bizi de 
gij k . çil iÖrmiye başladı.. Mec-
Iıs· "k 1-
• 1 vu e aya isterse geliyor 
•sterse gelmi,>or. Geldiği zaman
da kılıcının sesi Babıaliyi çınla
tıyor .. Bizim Meclisi Meb'usan bir 
Babil kulesidir. Her rahleden bir 
batka lisan işitirsin. İktısadi 
Programımız yok diyorsun. Biz 
b~ itin cahiliyiz. Bir Cavit Beyi
nıız var. O da maliye diktatörü .. 
Şimdi düşün, bir belediye itinde 

bile birleşemiyen bu kadar aykırı 
otoritelerin daha mühim davalar
da ayni fikirde olm'alarına imkan 
var mı? 

Ben bugün meclisi vükelada 
meseli laik bir program yapalım 
diyecek olum bu bizim arkadaş
lar için bütün memleketi aley
hime kaldıracak bir fırsat olur. 

Dedim ya. Mesele çığrından 
çıkmııtır. Şimdi benim yaptığım 
arkadaşlar arasmdaki bu nüfuz 
kavgasını memleket meselesi ha-• 
line getirmemek ve içimizdeki 
aykırılığı harice hissettirmemek. 

Talat Paşa ne samimi söylü
yordu. 

Bu vaziyeti zaten kıyıdan, kö-
şeden hep işitiyorduk. Böyle en 
salahiyettar bir ağızdan duyarken 
için sııhyordu. 

Paşa ile yemeğe otururken 
bana dedi ki: 

- Bu vaziyeti dahilde bir pa-
tırtı çıkmadan, hariçten yeni 
hamle gelmeden bir müddet de
vam ettirebilirsek yeni yeti,ecek 

Paşanın hakkı vardı. 
O gece saat yar:ma kadar 

konuştuk. 
Bir aralık bana: 
- Ziya Gök Alpla ııkı görüı, 

ben d' senden bahsedeyim.. Ge
lecek intihapta seni ve birkaç 
arkadaıını aramıza alacağız. 
Dedi. 

Sesimi çıkarmadım. 
Veda ederken elimi birkaç 

k,ere sıktı: 
- Beni her zaman ıel, rör. 

Memnun olurum. Dedi. 

T alit Paşa ile konuıtuktan 
sonra bana ıarip bir vehim geldi. 

Hükumet diye gözümüzde bU
yüttilğümüz ve herşeyi kendisin
den beklediğimiz kuvvetin içyüzü 
doğrusu ya beni korkuttu. 

Biraz da kızdım. Niçin mi? 
Azizim Reşit, sen ve ben ve 

senin ve benim gibi hürriyet dev
rinin gençleri, biraz hayal kur
banıyız. (Hürriyet) kelimesi içi
mizi, kafamızı ümitlerle dı:>ldurdu. 

Türk vatananı çürüten ıstıra
bın hüniyetsizlik olduğuna iman 
etmiştik. Hürriyet elde edilince 

Hürriyet kahramanlarının böy
le post kavgasına düşeceklerini 
hiç limit eder miydik. Hani o so
kaıdarda millet uğruna canlarını 

feda etmek için bağıranlar. Hani 
o kalbi feragatle çarpan, ruhu 
fedakarlıkla titriyen fedailer .. 

Baksana Enver Paşa yarışta 
bilmem kimin atı benimkini geçti 
diye kızmış, hırsından mahmuz
larını parçalamış. 

Maliye diktatörü bütçe müza-
keresinde üç yüz elli meb'usa 
maliye dersi vereceğim diye daha 
birkaç hafta evvel tamam sekiz 
saat çene çaldı. Açığını kapat-
mak için her yıl milyonlarca lira 
borç alan bir maliyecinin böyle 
kainata ders vermesi bana alay 
gibi geliyor. Velhasıl azizim, Ta-
lat Paşanın dediği gibi hükumet 
tıpkı Abdülhamidin politikasını 
güdüyor. 

- Aman sızıltı olmasın! 
- Aman değişiklik olmasın! 
Diye her şeyi yerinde bırakı

yor. 
Memleket EyUp türbeleri gibi. 

Ne hareket var ne ışık. Ve biz 
hila (Piyerloti) nin hoşuna gitmek 
için türbedar olmaktan vazgeç
miyoruz. 

İttihat ve Terakki de onun 
bu tecrübeli derslerinden istifade 
ediyor, zaten cemiyetin ismını 

teşkil eden iki kelimenin manası 
değişti. 

Ne ittihadı anasır oldu ne de 
terakki.. Yalnız hükumet otorite
sinden kaybetti d kadar. 

Bana kalırsa memlekette bir 
yeni fırka bazı'rlamak ve bu fırkayı 
fikirleri bir noktada toplanmıı 
gençlerden teşkil etmek lazım. 

ittihat ve Terakkinin hamlesi 
yıldızlarla beraber çürndn. Yıldızı 
parçaladı. Fakat kendiıi de par• 
çalandı. Ondan yeni bir yenilik 
haml~si_ bek~emek doğru değildir. 
O tanhı vazıfesini yaptı. 

.. ~e.~im tasavvur ettiğim fırka 
yuzunu tamamile Avrupaya çeviren 
ve programını çok radika! mad
delerle dolduran bir fırka olacak. 

. Bu fırk11ya hacılar, hocalar 
gırmiyecek .. Hatta Türkten gayn 
unsurl~rın .. da burada işleri yok
tur. Çunku fırka bugünün ıiyast 
çehresine göre tam milliyetperver 
bir fırka olacaktır. 

( Arkası var) 



: 1 Dünga Hddis~leri t 
Eski Çarların 
Mezarlarında 
Neler Var? 

Rus çarlarının cesetleri Lenin

Bir tab"t 1 grattaki Piyer ve 
Pol kalesinde gö-

Boı Çıktı mülüdürler. Sov· 
yet hükômeti bundan bir müddet 
evvel bu kabirlerin birer birer 
açılmasını ve cesetlerle beraber 
gömülmüş olduğu zannolunan 
kıymetJi eşya ve mücevherlerin 
çıkanlmasım emretmiş, bunun 
için bir de komisyon teşkil olun
muştur. Bu komisyon bir müddet 
evvel faaliyete başlamıştır. ilk 
açılan kabir Üçüncü Aleksandrın 
mezarı o'muştur. Üçüncil Alek• 
aandr, m~annda jeneral elb~ 
aile yabyor cesedinin gayet iyi 
mahfuz kaldığı görülüyordu. Esa· 

.aen cesedin tahnit ameliyesi de 
.ırayet iyi yapılmışb. Bu mezarda 
birçok elmas, yine elmaslı bir kılıç 
bulunmuştur. ikinci Aleksandr'Ja 
Birinci Nikola'nın mezarları da 
çok zengin görülmüştür. Maama
lih Birinci Aleksandr'm mezan 
açıldığı zaman komisyon azası 
derin bir hayret ve dehşet içhıde 
kalmışlardır. Çünkü Birinci AleK· 
sandr'ın tabutu boş bulunmuştur. 
Bu hadise, vaktile halk arasında 
fayi olan bir rivayeti teyit et
mektedir. Bu şayia şu idi: 

Birinci Aleksandr, öldüğünü 
işaa ederek ve muazzam bir ce
naze merasimi tertip ettirerek 
kalkıp Siberyaya gitmiş ve baki 
kalan ömrünü orada, tenha bir 
kiSıede geçirmiştir. 

ikinci Katerina'nın cesedi de 
gayet sağlam bir halde idi. Ka
bir, miicevber ve tlrlft kıymetli 
taşlarla dolu idi. 

Komisyon azası üzerinde de
rin bir tesir yapan mezarlardan 
biri de Bliyük Petronunki olmuş
tur. B&ylik Petro'nun sırtında 
bezden bir gamlek vardı. Hiçbir 
m&cevberi yoktu. Sağ elinde 
devlet ır.ührünll tutuyordu. Diğer 
bütiln hükümdarlann gümüş ta
butlarda bulunmalanna mukabil 
Büyük Petronun tabutu basitti 
ve ceviz ağacından yapılmıştı. 

* Almanyada Yahudilere karşı 
tatbik edilen boykotaj 

__ Y_a_h_u_d_i __ , muamelesi el' aıı 
devam ediyor. Bu 

Boqkotajı boykotaj•n birçok 
yerlerde esaslı bir usul dahi
linde yapılıp yapılmadığı kat'iyetle 
iddia edilemezse de Prusya' da, bu 

Dünyada Olup Bitenler 

nio··nyadaE~ki İr Mede-BozukVe/şıksı 
• lQ 8· • w • D h Ç k Bir Sokak 

Kari Mektuplan 

niye in eşlgl a a 1 )yor İğrikapı dışarsmda Cebeci 
mahallesinin Müezzin Mehmet 
kağındaki oturan bütün halk 

Orta Asyada bulunan m~hur 
Gobi çölü eski medeniyetlerin 
beşiği olmakla maruftur. Epey 
zaman var ki Gobi çölilnlln bu 
ıöhretli rolüne, bir başka dünya 
ortak çıkmaktadır. Bu dünya, 
orta Amerikadır ve bilhassa 
Meksikadır. 

ilk fspanyol fatihleri, Kristof 
Kolomptan sonra yeni dünya 
topraklarına ayak basbklan za
man orada, çok eski bir mede
niyetin bakiyesini bulmllflardJ. 
Bu m~deniyetin milmessili Maya 
denilen kırmızı derili Amerikan 
kabilesi idi, bunlann başında 
Guatema isimli bir de imparator 
vardı. 1ıpanyol istilismın aman 
vermiyen çapulculuğu karşısında 
kırmızı deriler çekilip firar etmi
ye başlamışlardı. Mayalann asır
lardanberi toplanagelen bilyük 
hazineleri de bu arada İspanyol
ların eline geçmemek üzere kaçı
rılmıştı. İspanyollar bu hazinenin 
saklandığı yeri Guatema'mn bil
diğine kanidiler. Esir ettikleri bu 
adamı bir hayli sıkışbrdılar. Fa
kat ağzından bir şey alamayınca 
bir ağaca asblar. 

Hadise, kırmızı derili Mayalar 
ve diğer yerli kabileler üzerinde 
çok derin bir tesir yaptı. Bunlar, 
kendilerine medeniyet getirdiğini 
iddia ederken işi sadece çapul
culuğa ve haydutluğa döken Av-

!ft-~ 1 ~ .~ ., kışın evlerini su basmasın 
~- ~ l lı::.::: suzluk yüzünden şikayetçidir 

korkmakta yazın ise tozdan b 
( almamaktadırlar. Bu sokağı 

Zehirli oklarla müc•hhez üç Lakandon 

1 

içlere doğru ilerledikçe rütubet 1 
ve yolsuzluk müthiş maniler or
taya çıkanyordu. Her taş altın
da birkaç akrep ağaç dalların-
da türlü renkte yılanlar, kaplan, 
vahşi kedi gibi yırtıcı hayvanlar 
vardı. Sonra bir sinek vardı ki 
soktuğu insanı kör ediyordu. 
Hatta, bir fen heyeti, önde kö
peği, arkasında sahibi, onu ta
kiben de ilerleyen bir merkep 
görmüştü ki bu kafileyi teşkil 
eden üç mahlU.kun üçü de kördü. 
Onlan kör yapan işte h müthiş 
sinekti. Daha sonra yerlerde 
süratle Derleyen tilyli ve zehirli 
&r&mcekler vardı. Daha sonra bir 
nevi btıylik ve kırmızı kanncalar 
serçe parmak kalınlığında sakır
galar vardı. Bu aakırgalar insan 

merkezi olan Meksiko şehrine 
yedi saat mesafeye kadar arazfye 
daldılar. İnmiye müsait bir nok
taya kondular. Daha evvel yerli 
bir takım amele, muhafız ve kı
lıçlı yol açıcılar temin edilmişti. 
Bunlarla beraber Mayaların hazi
nelerini ihtiva eden eski mabet
lerin, terkedilmiş şehir harabe
lerinin araşhrmasma başladılar. 

Bu arafbrmalar hakkında çok 
şayanı dikkat şeyler nakleden 
Mister Prorok'un bilhassa nazarı 
dikkatini celbetmiş olan şey, bu
giin ağaç ve otlarla artülft bir 
halde bulunan birçok ıehir Ye 
binalann nasıl birdenbire terke
dilmiı olmalandır. Onun kanaa
tine ve bazı binalann içinde gas-

' yan eder bir halde gördüğü in
san naaşlarına bakarak edindiği 
fikre göre, eski Maya Vomito 
negro denilen öldürücü bir sıt• 
manın kurbanı olmuşlardır. · fs. 
minden de anlaşılacağı üzere 
bir' nevi sıcak memleket sıtması 
demek olan ve gasyan ettire et
tire insanı öldüren bu ~stalık, 
kısa bir zamanda bütün bir kıt'a
yı bomboş bir hale getirmiştir. 

Vaktile otuz milyon tahmin edi
len mayalar, bugün melezleşe 
melezleşe hemen hemen hiç kal
mamışlar gibidir. Yalnız onlar 

dınlatacak küçük bir elekti 
lambası dahi yoktur. Bu so 
geçilmez bir Haldedir. Es 
burası uzun senelerden beri ta 
yüzü görmemiştir. Belediye 
gelmeden küçük bir Himme 
ve pek cüzi bir masrafla bu 
kağı tamir ederek bir de lam 
koyamaz mı? 

igrikapı Cebecibatı mahallesio 
Müezzin sokak 1 halkı namına 

Yusuf Kenan 

Oğlumu Arıyorum! 
Yedi senedir oğlum Ali 

man bir darğınlık ytlzünden b 
nasılsa beni terkederek yanımd 
firar etti. Nerelerde oldu v 

dair hiç bir haber alamad 
Her kim görür ve bulur da old 
ğu mahalli zirdeki adresime b 
dirirse 25 lira hediye verece"· 

Adapa:r.ar Çukurahmediye ti, Erenler 
caddulndc Şumnulu demirci Mehmet 

Adapazarmda Maaş Mesele 
Karilerimizden Necmi 

Adapazarı belediye müstahde 
maaşlarının bir türlü verilme 
ğinden bahsederek, bu husus 
nazarı dikkate almmasını ri 
etmektedir. 

Cevaplarımız 

Keşanda gazeteler bayii 
Hamdi Bey ticarethanesinde 
Efendiye: 

- Yugoalavyadaki em • · • 
ait 27 • 10 • 32 tarih Ye 889 
mara ile Belgrat aefaretinden • 
tecliğiniz cevabı, ·bir mektu 
latan\aul viliyetinden sorabilir 
cevabını alırsınız efendim. 

* Beşikte.şta okuyucularımızdan 

ean Beye: .~ 
- Bu mesele henüz kat'i .,. 

tekilde tesbit edilmemiştir. Fil 
ki bazı Fransız muharrirleri 
lerinin tercümesinde titiilik g 
termektelerse de, Türkiyede 
tap satışının kıtlığından kendil 
rine telif hai<kı vermek imk 
haricindedir. Tercilme ettiği 

kitabı bastırabilirsiniz efendim. 

* Diş tabibi .:\1. Hayri Beye: 
Dişçi mektebi mezunlarıllf 

diş tabibi ve meslekten kenl 
kendine yetişenlere dişçi deOil 
mektedir. Maamafib bu kat'i 111 
tasnif değildir. 

lt, gayet muntazam bir şekilde 
yapılmaktadır. Şimal denizi kena
nndaki bütiln plajlarda Y abudi
lerin banyo almalan menedil
miştir. Birçok plij kazinolarında 
ili kabil yaftalar yaplfbnlmışbr: 

" Bir Alman kadını Y abudi 
ile dansedemez " 

, rupa medeniyetinin önünden çe
kildiler. 

! bakiyyesi olup Lakandon denilen 
bir kabile kalmışlardır ki bunlann 
tamamen dejenere olmuş yerli
lerdir, ve cücedirler. Kendi mm
takalarma yabancıların ayak bas
mamaları için zehirli ok kullanır
lar ve bu zehri, adımbaşında te
sadüf olunabilen garip şekilli, 
türlii renkli otlardan çıkarmak
tadırlar. 

lan son ~~rece azdır ve nis~ 
aekizde birdir. Yani sekiz erke. 
bir kadın düşmektedir. On Şarki Prusya'mn Laenştayn 

şehri gibi bazı yerlerde Yahudi
lerin umumi mahallere çıkmaları 
ve meseli, lokanta ve kahve gibi 
yerlerde yemek ve içki içmeleri 
imkinsızdır. 

Bu boykotaj her nekadar es-
naftan gelmiyorsa da Nazi teşki
lab tarafından verilmiş bir emir 
olduğundan harfi harfine tatbik 
olunuyor. 

Aydında bir yaralama 
hldlsesi 

Aydın, ( Hususi ) - Sarıoğlu 
mahallesinde oturan Süleyman Ef. 
isminde bir zatla, Halil İbrahim 
oğlu Mustafa arasında bir kavga 
çıkmı.ş, Mustafa Süleyman Efen
diyi keserle başından ağır surette 
yaralamıştır. Yaralının bayatı teh
likededir. 

insan ayağı basmamış orman
hµ-la örtülD yerlerden geçerek 
orta Amerikanın hastalık ve 
tehlike dolu topraklanna daldı
lar. Bu aqretle mesafeyi ve alnm 
tehlikesini, lıpanyol istillcilerile 
kendi aralanna koydular ve ra
hat ettiler. 

Ondan sonra fasılalarla bir 
takım keşif heyetleri bu toprak
larda seyahatlar yaptılar. Pek 
çoğu yerli kabilelerin düşmanlığı 
ile mahvoldu. Pek azı, iç kısım
larda eski bir medeniyet beşiği 
bulunduğu haberini medeni dün
yaya ulaştırabildiler. 

Fakat buralarda esaslı birşey 
yapmak mümkün değildi. Çünkü 
yol yoktu. Her taraf, geçit ver
mez ağaçlar ve otlarlot örtülil idi. 

Guatema'narı ha~in•l•rlnl11 Mlmlilii 
olJııjıı zannedilen Harabel•r 

görür görmez gövdesine başlarını 
gömüyor, vücutlannı koparsanız 
bile içeride kalan baş kokuyor 
ve son derece rahatsız ediyordu. 
Keşfedilecek mıntaka, işte böyle 
bir cehennem nümunesi bir yerdi. 

Nihayet bir fen. heyeti, tay
yareler kullanmak auretile bu 
mıntakamn kepine teşebbüs etti. 
Prorok isimli bir Amerikalının 
riyaset ettiği bu heyete bir de 
Fransız grupu iltihak etti. Üç 
tayyareye bindiler. Meksikanın 

Prorok heyeti orta Amerikaya 
doğru yaya olarak ilerleclili 
zaman en ziyade bu kabilenin 
mümanaabna maruz kalmıştır. 
Bereket versin; muhafızlar arasın
da mevcut ve Lakandon'larm 
dilini bilen yerliler, gelen kimse
lerin düşmanlık yapmıyacaklanna 
söz vermek suretile keşif heyeti
nin kılıçtan geçirilmesine mani 
olmuştur. Sonra anlaşılmışbr ki 
Lakandon'lann en büyük korkusu 
kadınları idi. Çünkü Lakandon
lann erkeklerine niabetle kadın-

içindir!d Mister Prorok Lakai 
donlar arasında torunile evlen 
büyUk analar, oğulla .. ril~. evlenııl 
kadınlar ç .... k g6rr.:~·~ur. Faldf 
keşif heyetinin maksadı Laka~ 
don kadınlarını kaçırmak olndt 
dığı anlaşılınca, kabilenin b~ 
meti kendiliğinden zail olmuş:1j 
Fakat şehir ve mabet harabe! 
rini araşbrmak için yapılan teşeM 
blislere, yerliler müsaade et 
mişlerdir. Bunun üzerine Meksi ut 
hnkumeti asker gönderip ~ 
heyetini hinıaye altına alnıı~ 
karar vermiştir. Eğer, ümit edi 
keıif fomin edilir!\e ıeçmişin 
kam 

. . ,. 
aşl:ırıcı hF.1.ın<· ,.,: ıer"eu 

meydana çıkacak Vt; çoic eaU 
medeniyetin aırn anlaı•i,.c• 
demektir. 



HAKIKf 

Reşim Mi&a.halciuı 

- b.vana ıçmde el ima b· 
pa'ı ct..D tahta feDCerenin ar
kaamda gizli bir oaa. Yarda. EaBii. 
fiıaclye kadar ... tiilıDiyordu. 
Çoelaldar bu ıı.pais açınca, ar
llatıilda içi ütd elmas dolu 
bir ~ ile eald zamana ait 
el,,iseler Wdul#t. 

\ 

llfı Haffaki 

Müsa6aka 
Yoldan 

Bilmecemiz 

erine Hangi 
Gid·rr? 

Oyun Ve Oyuncak 
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8 SON POSTA 

Bursa-Eskişehir 
Maçı Avrupa 

1Vücutları 
ı Nasıl 

Pliilarında Kadın Maıa.tgada 
~ Faalıget 

Öğleden sonra hakem mual· 
lim Halim Beyin idaresinde ve 
yiizlerce meraklı seyircinin hu
zurla rmda oyuna başlanıldı. 

Bursa idman Yurdu San'at
karlar kulübünden aldığı beş 
oyuncu ile takviye edilmiş, Eski
şehir İdman Yurdu ise her za
manki kadrosile sahaya alkışla 
çıkmı.ştır. Lk akını Bursalılar yap
mış bu akını Eskişehir İdman 
Yudu müdafaa hatb yalnız korner
le kurtat"abilm'şlerse de kendisini 
topl yamıyan ve henüz sahaya 
alışamıyan Eskişehir İdman Yur
du muhakkak olan bir golü yine 
ancak kornerle kurtarabilmiş
lerdir. 

Birinci haftaymın ortalarına 
doğru oyun mütevazin bir şekil 
almış, hatta Bursa kalesi çok 
tehlikeli anlar atlatmışlardır. Al
tıya yirmi kala Zeynelin or-

Güzelle-
şir? 

taladığı topu güzel bir şiltle 
Bursa kalesi ağlarına sokmuştu. Aurupa kumsallarında vücutlarını güzellelfirm•k için muhtelif oyunlar gapan iki kadın 
Çok az bir zaman sonra Eskişe- Bu seneki deniz mevsiminde 1 tenasübü ile tayin edilmekte ol- be.den barekitı ve aletlerin isti-
hirden santraför Hasan Bey topu Avrupa plajlarında şimdiye kadar duğunu an_hyan ~vrupa kadınlan mali oyun haline g~tirilmiştir. 
hasım tarafa kadar sürmüş ve görülmemiş yeniliklere şahit bu senekı. denız banyolannda Avrupa .gaz~telen~de; ~':"elce 
solaçık Zeynele vermiş, Zeynel 1 t muntazam ıdman hare1<etleri yap- beden terbıyesı muallimlennın kıı 
de bunu ikinci bir göle tahvil 0 unŞ~u~_ur. k d l A . mışlardır. mevsimind~ iş gördllkleri halde 
etmiştir. ım ıye a ar yanız merı- Kadın yüıüciilerio endamlarını bundan sonra yaz mevsiminde 

İkinci haftayım oldukça heye- kan sahillerinde seyredilen bazı düzeltmek üzere müteaddit beden çalışacakları yazılıyor. 
canlı oldu. Çünkü her iki tarafta idman oyunlannın Avr.upa ~adın- terbiyesi muallimleri plajlarda Peskaradakl Motosiklet Ve 

lan tarafından da tatbık edılmek- çalışmaktadır. . 
da bir canlılık görülmiye başla- D Ol b 1 Y 1 te olması, son zamanda kadın ersler bazen tabur halinde omo 1 arış arı 
mı~tı. Top yine Bursa kalesinden vücutlarının tenasübüne fazla dik- yapılmaktadır. Çok zenginlerin Abruzzi ve Acerbo büyük 
ayrılmıyor, herbir şütte Eskişe- k t c1·ı . d .1 . 1 k hususi dersler aldığı da vakidir. mükafatı için yapılan motosiklet 
hirliler seyirciler tarafından al- a e 1 mesın en 1 erı geme - Bunun için Avrupa deniz ban· yarışında Rudge markalı bir 
kışlanıyorlardı. Haftaymı beş geçe tedir. yolarında şimdiye kadar görülmi- motosikletle hareket eden Adric-
Zeynelin şedit bir şütünü Bursa Evvelki seneye kadar Avru- yen spor aletleri göze çarpmak- betti muayyen mesafeyi bir saat 
kalecisi çok mahirane kurtarmış- padaki güzellik telakkisi daha zi- tadır. 15 dakikada katederek birinci 

Malatya (Hususi) - Mala~a 
Halkevi Spor şubesi futbolcuları 
ile Elaziz İdman Yurdu futbol
cuları arasındaki muhabere neti
celenmiştir. Ayın onbirinde Elaziz 
sporcuları ile futbol voleybol 
maçları yapılacaktır. Burada bu
lunan tenis meraklıları aralarında 
bir kulüp kurarak bir tenis şu
besi açacaklardır. 

Karadeniz Ereğlisinde 
YUzme Müsabakası 
Şehrimizde geçen hafta cuma 

günü Gençler Birliği tarafından 
yapılan yüzme ve dalma müsaba
kası pek eğlenceli olmuştur. P u 
müsabakada birinci geleni< . e 
memleket hastanesi baştabıbi 
operatör Hadi Bey tarafından 
müteaddit hediyeler tevzi edil
miştir. 

Bu haftada Gençlerbirliği t .ı
rafından Zonguldak Cümhuriyet 
Halk fırkası heyeti idare reisi 
Mıthat Akif ve vali Halit Beye
fendilerin himayelerinde birçok 
zavab muhteremenin iştiraklerile 
tertip ve icra kılınan yüzme ve 
dalma müsabakaları tekrarlan
mıştir. 

Yüzme müsabakasında biri·•ci 
gelen Ereğlili kunduracı. Mustaf 
Ef. ile dalma milsabakasında 

birinci gelen Cirit oğullanndan 
Hüseyin efendiye Mithat Hikmet 
Bey tarafından birer saat hadiye 
edilmiştir. 

sa da ne yazık ki top elinden yade çehrelere ehemmiyet verdir- Vücudun alistikıyetini temin gelmiştir. Adrichetti, ortalama 
fırladı. Derhal atılan Sadık güzel mekte idi. için merdivenler ve üst kısmın hesapla aaatte 125 kilometre Bandırmada Bir Maç 
bir kafa vuruşile üçüncü bir golü Amerikalı zenginlerin iki se- aşağı kısımdan daha genişlemesi silrat temin etmiştir. Kendi arzularile Bandırma; a 
Bursalıların kale ağlarma takmış- için elle oynanan bir nevi top Otomobil yarışında ise, Alfa gelen Çırçır idman Yurdu takı-
tı. Altı buçukta Bursa sagv içi nede Avrupa kaplıcalarına gös- oyunları revaçtadır. Romeo markalı bir otomobile 

k d mile Bandırma idman Yurdu 
jsmail Bey oyunun bidayetinden- terdikleri rağbet dolayısile a ın Bugünkü güzel vücut telakkisi binen Trossi, muayyen yaruı me· d 

h kkınd ki A ·· , takımı arasın a yüzlerce seyirici 
beri güzel oynamış ve semeresini güzelliği a a vrupa. go• modaya göre olduğundan plajlar· safesini bir saat 10 dakikada ka- h d I k 

d d v · · ti" d d ...1 il uzurun a yapı an maç ço güzel 
ıöstermiş ilk ve son golü yapmış rüşü e egışmış r. a yapılan harekatı be eniy~ · e tetmeye muvaffak olarak birinci 
ve oyun da 1 - 4 E&kişehirJilerin Amerikan kadınlarının güzel- terzilerin anu ettikleri şekJ.e doğ- gelmiştir. Trossi, ortalama he- ve ahenkli olmuştur. Maç Ban· 
galibiyetle hitam buldu. lik dereceleri, evvela vücutlarının ru gidilmektedir. sapl.::. saatte 131 kilometre hare- dırma ldmanyurdunun ( 4 • 2) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~nmoda dbisekrin ka~a~- k~ d~şti~ galibfyeti ile b~m~ti~ 

Lu··ıeburgaz'da Spo~ n~k·~~bn~mbnb~ ~~~~~~~~~~~" 
çadan daha geniştir. Modanın Al h• s ı•hı• M 

l 
emrettiği hatlan elde etmek üze• aşe ır- a l ı açı 

F ı
• t• re açık havada yapılmakta olan 

a a ıy e 1 'beden harekab maksadı elde 
edecek şekilde tanzim edilmek
tedir. Onun için babn harekatı 

• 

Yeşilova ve Yılmaz kulüplerinin pnç spot;cuları bir 'arada 
Lüleburgaz (Hususi) - Ge- Bu münasebetle Burgazda 

çenlerde bura ( Yeşilova ) spor kulüp menfaatine bir balo verildi. 
kulübü menfaatine bir müsamere Baloda Kırklareli Valisi Faik 
verilmiş ve maçın hasılatı ile Bey de hazır bulundular. 
( Halkspor ) la bir maç yapılmak Ertesi günü de Alpullu saha-
üzere Kırklareline gidilmiştir. smda Tekirdağ Yılmaz spor klübü 

Maç kalabalık bir halk kfü· ile karşılaşıldı. Maç Macar bir 
lesl önünde cereyan etmiştir. ilk hakemin idaresinde çok güzel 
haftaym ( 1 - O ) Y eşilovanın ga- cereyan etti. İlk haftayım O - O 
Jibiyeti ile bitmiş, ikinci haftaym berabere bitmiş, ikinci haftayım 
her iki taraf ta ikişer sayı ya- Yılmaz sporun penaltıdan bir go-
parak oyun Y eşilovanın { 3 .. 2 ) lüne mukabil Yeşil ova iki gol 
galibiyetile bitmiştir. atarak (2-1) galip gelmiştir. 

l ve göğüs harekatı fazladır. 
Bu harekabn devamlı bir tarz

da yapılabilmesini temin için de 

1--------
Taşra Karilerimizin Nazan 

Dikkati eri ne 
Vilayetlerden spor havadisi 

vermek suretile gazetemiz hak
kında teveccüh gösteren kari
lerimize şu noktaları bir daha 
ve ehemmiyetle hatırlatmak mec
buriyetindeyiz: 

1 · Yazılan spor havadis
leri çok okunaklı ve kısa ol
malıdır. 

2 - Gönderilen resimler bu
lanık olduğu takdirde, neşre
dilmesine imkan yoktur. 

3 - Bitarafane tafsilatla 
spor sahasındaki rakiplerin hak
larına riayet edilmelidir. 

4 - Havadisler kağıtların 
yalnız bir tarafına yazılmalıdır. 

Bu şartlara riayet edilmeden 
gönderilmiş mektupların neşrine 
imkan olamıyacağından karileri
mizden bu hususlara çok dikkat 
etmelerini tekrar ve ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

Yeni oldnğa halde büyük hir varlık ıö.teren Al•ı•lır!n Ümitspor takımı 
Alaşehir, (Hususi) - Cuma / lan Alaıehir Ümit sporun cevval 

günti Alaşehir Ümit spor, Salihli gençleri kulüp reislerinin sonsuz 
Bozkurt kulüpleri arasında bi~ ihtimamı ve İzmirden celbedi-
maç yapılmışbr. Salihli ge~çlerı len Baron Fevzi Beyin spor ders-
Alaşehir arkadaşlarına cıdden l · t" · d h k.k t ··ks k 
yüksek bir misafirperverlik gös- erı ne ıce~~n e .a ı 8 en yu e 
termiş, onları samimiyetle arala- varlıklllr ~ostermış. ~e 1 - ~ Boz: 
rına almıştır. Gençlerin bu hare- kurta galıp gelmıştir. Reıs Safi 
ketlerine teşekkür ederiz. Beyin memleket gençliğini ulvi 

Maç saatinde, her iki takım gayelere isal hususunda göster-
şiddetJi alkışlar arasında sahaya diği itina ve ihtimama ve Baron 
dahil oldu. Fevzi Beyin de çok kısa bir za-

Kıymetli hakem Kadri Beyin manda, çok iyi_ oyuncu .yetiştir-
idaresinde cereyan eden bu oyun mek hususundakı gayretıne ale-
çok heyecanlı olmuştur. nen teşekkürü bir vazife biliriz. 

Henüz spor hayabna yeni atı- li E. 



- hocamın do:'dugu gün şim<li)e 
kadar clıne gec,: mı yen bir ~ey verdım. 
Kavga etmittik ııonuoda onu haklı 
çıkardım. 

j ....... ~ .· ~~~~!.·~ ~ .. ~~ . t 
i t 

Afaki Bey bir tramvay kaza
•na utramıt hastaneye kaldırıl
llllfb. Bir ay hastanede yattı. 
Çıktığı ,an ağır ağır yürüyerek 
evine gidiyordu. Köprüdeki insan 
kantarının önüne geldiği zaman 
biraz durdu .. sanki kantar ona: 

- Gel aeni tartayım, bir ayda 
ne kadar fark ettin? •• 

Demek istiyor gibi idi. Afaki 
Bey; kantarın tablasına çıktı. 
Açık ağzından içeri bir kuruş 
attı. ibre döndü çat diye altmış 
dört rakamının üzerinde durdu. 
Afaki B. müteessir oldu. Eskiden 
tam seksen kilo geliyordu. On 
alh kilo eksilmişti. 

- Belki bu yanlıt tartıyordur. 
Düşnnceıile lıtanbul içindeki 

btittin kantarlarda birer kere 
tarbldı. Hepsi sanki söz bil"liği 
elmuflar, ona ayni cevabı veri
yorlardı: 

- 64 
Mai 8. , fazla fazla yemek 

yiyor, vitamininden iatifade ede
cqim diye karpuz kabuklanm 
bile kemiriyor, besiye konmuş 
kaz gibi kenc:liaini besliyordu. 
Bir ay böyle geçti, tekrar tartıl
dığı zaman büsbnttın hayret etti, 
kantarlar, ilk sözlerinde inat edi
yorlardı: 

- 64 
Çaresiz bir doktora müracaat 

etti, doktor kaza geçirdiği zaman 
onu tedavi etmişti. Afaki 8. der
dini anlatınca, güldü: 

- On altı kilo eksikliğiniz, 
kazadan sonra kesilen bacağını
zın ağırlığıdır.. onun için ehem
miyeti yok. 

Afaki Bey hak verdi: 
- Doğru, fakat siz doktorlar 

çok anlayıtlısınız, ben bunu dü
ıünememiftimL 

- Dti~ uk baba, paotalununu niı;in 
yatagıu altuıa .koyuvonıun ? •. 

- B ıruşuklan düzelsıo diye. 
- Rlıyhk anuemiıa JÜIÜDÜ de 

enya koy11ana 1 .. 

Mendil 

Tahir Bey cebinden 

bir mendil çıkardı. Men
dilden başka herşeye 

benziyordu. Kirden sim

siyah olmuş, berbat bir 

halde idi. K6şesinde 

bir de düğüm vardı. 

Yanındaki arkadaşı sordu: 

- Mendilin ucunu ni
çin dUğümledin ? 

- Bir iş görecektim. 
Unutmıyayım diye. 

- Nasıl bir İf göre
cektin? 

- Mendili yıkıyacak
bm!. 

Nişancllar 

Bir tahtaya nişan atı

yorlardı. Biri üç. kur

funla üç yerinden deldi. 

Öteki üç kurşun attı. Yal

nız bir delik delebildi: 

- Bak ben üç kur

şunu da isabet ettirdim. 

Nasıl nişancı olduğumu 

anladın ya!.. 

- Her halde benim 

kadar değil, ben ilk kur

şunu abp bir delik del

dim. Sonradan attığım 

iki kurşunu da aynı 

delikten geçirdim. 

PinJ la kadınlarla erkekler ayni "eyi ~ apmaılar, 
lrnJınl~tr ~ 111.erler, eı hkler ytiztihirler .. 

ŞARK 1 
-·- -

l ız adanın anıları altın<ln sarardık, 
1 :y kız bütiin omrümc• unutmam ıwni artıK. 
Her gün g-ezinir kol koln Lıl nem ne arardık 
J'y kız btiıün omrümce unutmam seni artık. 1 

~ kım yine ak nm gıbı ııolduk ·a yüıunle 
Durdum ııeni andım da o ) ollarda buzun le; 
ç ehren l!ilinir sanma g ._en bir iki ı;unlt', 
Fv kız bütiiıı omrüm e unutmam seni artık. 

Ben kitabı a kı hatmettim sanırdım 
ey peri! 

Kameti mevzunun görüp tekrar 

1 
Camdan Cama 

Kola.lılcl• .,./,,pık. 
Onunla eamdan cam.r.. 
Bu ıı• ltıa tle ,.,ıık ; 
Onrınla ca•tl•n Hma.. 

B•kııtılc 1ı •• ,..,. -.ren. 
GülM,tiik ,ö•I• lliran, 
Böglece 6flflİ zaman; 
Onıın/11 caından cama .. 

Kat6imde kaldı izi, 
Segretti /aer/c.ea llizi .. 
ç.lı.,.lı•• içimizi; 
On•nla camdan c.,,.o., 

Ba laa/ de nedir derdilc, 
Çahk ,,..,...ı. •rtlilc; 
Seodirn NVİfioerdilc 
Onuııl• caıntlan cam&. 

Mizahçı 

eliften ba ladım. l -------------

Canı 

Yanmıt 

Hırsazlar ge

ce Suphi Beyin 
evine girdiler. 
Yükte hafif, pa-

hada ağır ne 
varsa hepsini çu
vallara doldur-

dular, gidiyor
larch. 

Bu ıırada Sup
hi Beyin k&çtlk 

oğlu uyandı. Hır
uzları görünce, 

elinde bir şişe, 
peşlerinden koşa
rak bağırdı : 

- Alın, alın, 
benim babkyağı 
fiıemi de vereyim; 
onu da beraber 
ıötürün!. - Düşündükçe Havvaya çok acıyorum, dünyada bath 

Ademi luıkandırabilein 1 

Muzaffer Kemal 

Kirpiklerinin o~ aaını her gece 

periler işlermiş, 

Dudaklanom bo:)'uını baharda kıza) 
giıller vermiş. 

in11an yoltfu ki 

A'k 
Mektubu 

Sevgilime bir 
mektup yazdım, 

dedi, bir defa 
da sen oku!.. 

Mektubu oku
dum .• Bırçok 

yerlerinde atk 
kelimesi teker
rOr ediyordu. Ve 

kelime 

,eklinde 
maftı? 

Aqk 
yazıl-

- Atk bir 
A ile yazılır. 

Sen iki A ile 
yazmışsın! 

- {Sebebini 
anlamadın mı, 
ifadeye kuvvet 
vermek içini 

- Ördek ı-,ibi eanım Budan çıkrualr 
iıtemi)or. 

Bir kaz ~ak alamı~ a mı n et 
ettin ?,, 

-
~ .... ~ ttitı·~a---t 

.L • •• • •• • • ••. • ,,,...,... -.;.e • ... • • .- -

1 1 
Başından geçeni hahra defte

rine yazardı. 
Bir gün sokakta birinden iki 

tokat yedi. 
Tolrat yediğini olduğu gibi 

hatıra defterine yazmak izzeti nef.. 
sine dokundu. Düşünüp bir ya
zış tarzı buldu: 

"Bugün sokakta tesadif etti• 
ğim terbiyesiz bir adamın elle
rine surabmla iki defa vurup 
haddini bildirdim.,, 

Niye derler 
Muallim mektepte sordu: 
- Vatan niye derler? 
Küç&k Doğan cevap verdi: 
- Dojdujum, b&yld&jtim, 

içinde yqachtım yere vatan 
derler. 

Muallim başka bir talebeye 
dandn: 

- Sen söyle vatan niye 
derler? 

- Doğanın doğduğu, büyü• 
düğD içinde yaf8dığı yere vatan 
derler. 

Resim Sergisinde 
Resim aer,Wnde karplaıtıJar .. 

Biri girerken 6teki çıkıyordu. Çı
kan girene: 

- Üstat, dedi. Sergiye geı. 
dim, yalnız sizin yaptığınız resim
lere bakbm, çıkıyorum •• 

- Ya!.. Demek en fazla be· 
nim resimlerimi beğeniyonunuz?. 

- Öteki resimlerin önlerinde 
halk kalabalık bir halde toplan
mıştı. Sizinkilere başını çevirip 
bakan yoktu. Ben de rahat rahat 
onlara bakbm ! 

lttira 
Hizm~tçi vazoyu diı ürüp kırdı. 

Hanım hıddetlendi: 
- Vazoyu bin parça ettin! •• 
- Rica ederim Hanımefendi 

iftira etmeyin. Vazo kırıldı amm~ 
bin parça olmadı, yalnız altı par
çaya aynldı. 

- Bu ta~~ are t hl lı midır?.. 
- Zerre kadar t hlikeıi yok-

tur .• 
- Öylel e karım bmn ın L. 



Güzelleşnıek 

için Ne 
Yapmalı? 

Yat ilerledikçe vücutteki ada
leler, etler gevşer ve bunların 

sarkması ihtiyarh~n başlangıcıdır. 
Bu bunışuk ve düşükler gözlerin 
etrafında, yanakJann kenarlarında 
olur. Yanaklar, çene alh aşağı 
doğru sarkmıya başlar. Buna 
mani olmak, adaleleri kuvvetlen
dirmek ıçm çehreye sık sık 
masaj yaptırmak lazımdır. Masaja 
yapmak ıçm baş parmağınızı 
yanağınızm üzerine koyunuz, ya
vaş yavaş çeneye doğru kaydıra· 
nız. Badehu parmağınızı yüzünü· 
zün kenarına koyup yanağa doğru 
masaj yapınız. Badehu llçüncil 
harekette göxlerin altından 
şakaklara kadar uzatınız. Eğer 
mümkünse dördüncü bir hareketle 
yanaktan başlayıp enseye kadar 
masaj yapmız. Bu hareketi her
kes yapamaz. Hareketleri gayet 
yavaş yapmak ve elleri yağlı bir 
kremle yağlamak lazımdır. Ağzın 
kenarındaki buruşukları gidermek 
için de bumun keoanndaki çiz· 
giden başlayıp çeneye doğru 

masaj yapmalıdır. Masaj bittikten 
ıonra yüzünüze cosmo ismi veri
len bir çamur sürersiniz. Çamuru 
az miktar su ile kanşbnp yoğurt 
gibi yumuşak bir hamur haline 
getirirsiniz. Bunu bir parça tahta 
ile yllzünüze sürersiniz. Yüzü
nüzde kuruyuncıya kadar böylece 
terkedersiniz. Badehu }İne tahta 
ile yüzOnüzdeki tozlan dütürür
ıünüz. Badehu sıcak su ile yO. 
zünüzü çalkar, çamuru çıkarır
ıınız. Badehu soğuk ıu ile çal
karsınız. 

Bu suretle yüzünüzde buruşuk 
ve yumuşaklık kalmadığı gibi 
yuzunuz on sekiz yaşındaki bir 
kız gibi taze ·olur. 

Eğer bulunduğunuz tchirde 
iyi bir çehre masajcısı varsa ona 
müracaat edip masaj yaptırırsı
nız. Yoksa tarif ettiğimiz veçlıile 
kendiniz yaparsınız. Çamuru ma• 
saj yapmadan da kullanabilirsiniz. 
Eğer bu çamurdan haftada iki 
defa yüzünüze sürerseniz, yüzünüz 
iki ayda on sene gençleşmit qlur. 
Bu çamuru tedarik etmek iste. 
yenler, Son Posta kadın H} fası 
muharrirliğine müracaat ede-
b· ı· ' ı ır.cr. 

* Karii ·rim 'z lf'n ~ loııu; Hanıml\ : 

) tızl rd kı c ll t.•ri ç karmRk ı~·hı 
ıı hlı t rı 11 Pl •n tarııf ııdan y •pılmıış 
k rn rr \ r hr Bunları nerrd" lrnlıL· 
hl c 0 • ızı anl.ımnk aaLeraeu.ı ~ ıu 
Pu-4 .ıı n k l<l ın /lfl ~ f ııu mubarrirlıg ue 
bı :- .ıekıuplıt ınııruc.aat ediniz ve 
adr •.rıı .ıxi b ldıriruz. 

.. 
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Sonbahetr Elb·seleri 
PemW ile lacivert yünden elle 
örülmiit kostüm tayyar. Bu sene 
luoıe elbiseler tekrar modadır. 

BUia açık pembe kreptendir. 

Bu sene pabuçlar soed, 
domuz derisi, karaca 
derisindendir. Beyazla 
dij'er renkler biribirine 
1'anttırılmaktadll'. 

Bu aene çan
talar da süed, 
domuz der"si, 
karaca derisin 
dendir. Ayak
kaplarile ayni 
renk ve deride 
olması mürec
cabbr. 

resimde gördü
ğünüz elmulu 
siyah satenden, 
bazen de elbise
lerin renginde 
ya pıl ma k ta dır. 
Bunlar boyunda 
l'ayet zarif l'Ö
rünilrler. 

]ile Ve Yaka 
Modası 

'j~ 
Bu sene elbiselerin üzerine 

yakalar ve etekli yelekler moda• 
dır. Bu yeleklerin üı:crine ete-
ğin renginde krepten ceketler 
giyilmektedir. 

Üstte: Krep satenden yaka. 
plise ayni krepten yapılmıştır. .. 

Sağda: çizgili! yünden yelek. 
Selda: iflemeli veya benekli 

krepten yelek -----
Deniz Banyosu 

için Kemer 

Mevsim v. . . 
gınızı 

Ya 

Bu zarif Bolero dört kaıeli 
tül üzerine yünle iflenir. Amı 
edilen renkler intihap edildikten 
ıonra gergefte gösterildiği lizere 
boleronun patronu kesilir. Bu 

• 

Elbiae beyas 
mavi krep aa• 
tendendir. Üze-
rinde ceket be
yaz kreptendir. 
Göğsündeki dü
füm maVidendir. 

Beyaz Ye kahve
rengi tüvitten
dir. Botazındakl 
kıravat ve benı 
bayu yündea
diı. 

için Yele-
Kendinız 

pınız 

patron tnllln üzerine konup iğne 
ile etraftan işlen ere"' çizilir. Pat 
ron tülün üzerine çizildikten sonra 
tekilde gösterildiği üzere beşer 
veya albfar ~ne olarak işlenir. 

Ev Kadını Neler Bilmelidir ? 

Bu lastik kemerler mayonun 
albndan kat'iyen gözükmez. Bun
lar güneştede bozulmaz, vücudu 
muhafaza eder. Bu kemerlerle 
çorap giyilmez. Bu kemerler de
nizde vücudun hareketine mani 
olmaz ayni zamanda karnın bü
yümesine mani olur. 

Oculcl arı nasıl 
Temizlem,/ı? 

Ocakları temizlerken, ocak 
yağ!arının ellerinize geçmesine 
mani olmak için ellerinize Hint 
lastiğinden eldiven geçiriniz. 

• 
T encPrf"leri na•ıl 
temızlem,ı/i? 

Tencereleri temizlemek ıçın 
içerisinde patates kaynatmala, 
birkaç gtin sırayla patates kay• 
nathktan sonra patatesleri çıkar-

Kete11l• pamul• 
/vasıl a11larsınaz? 

Bir kumaşı ~amuk mu, ke-
ten mi anlamanın kolay bir ça· 
resi vardır. Bat parmağınızın 
ucunu aopk suya babnnız ve 
kamaşın üzerine kuvvetle sürü· 
nüz. Eğer ketense su hemen altı
na geçer, eğer pamuksa albna 
geçmesi biraz uzun sürer, 

malı, içerisine kaynar sıcak au 
ile ıoda koymalı, badehu bunu da 
botaltıp aojuk au ile çalkalamalı. 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmeli? 
Badem kabuklarını 
Nasıl saymalı ? 

Pasta ve keklerde kullandığı
mız bademlerin kabuklarım soy
mak için şu suretle hareket et
melidir. Bademleri evveli kaynar 
suyun içine atmalı, birkaç dakika 
kaynatmalı. Badehu sıcak sudan 
çıkarmalı. Üzerlerine soğuk su 
dökmeli. Beş dakikada böyleco 
terkebneli. Üzerindeki kabuklan 
soymak için bir havlu arasına 
koymalı ve uğuşturaralc kabukla
rım çıkarmalıdır. 

* Çiç11/r.li letıt11nd•n 
Perdeler 

Şimdiye kadar perdeler daima 
düz keten llz.erine işlemeli, dan
telli yapılırdı. Şimdi çiçekli ke
tenden perdeler de vardır. Bunlar 
ayrıca sizi işletme masrafından 
da kurtarırlar. 

• 
Kuştügü gastılcları nasıl 
Muhafaza dmeli? 

Kuştilyil yaabklan muhafaza 
etmek için tüylerin arasına kafu
nıdan bir yuvarlak yapıp ko~ 
nuz. Kifiru tüylerin bozulmasına 
nıani olur. 

Paris Radyosunun 
Haberleri 

Agusto. 933 - Sonbaharda 
semici mavisi ve gemici elbise
leri salgın birbalde hikim ola
cakbr. Y alıuz kaclmlar değil, 
erkekler de gemici elbiaelerile 
gezeceklerdir. Mavi elbiselerin 
üzerine, gemici yakah beyaz 
ceketler giyilecektir. Şapkalar, 
ve boyun pllan da gemici ma· 
visile beyazdan olacaktır. 

Düğme yerine, deniz kabuk
lan kullanılacaktır. Bu kabuklar· 
dan aynca gerdanlıklar da mo
dadır. Bu deniz kabuklarile iş
lenmiş elbiseler de en son mo
dadır. Şapkalara, kol çantalanna 
deniz kabuklarına markalar iş
lenmektedir. 

Bu sene en son moda çanta
lar, beyaz keten çantalardır. 
Bu çantalar hem yıkanıla bilir, 
hem de öteki çantalar gibi ka
dınların beyaz eldivenlerini kir· 
letmez. Bu sene moda olan 
eldivenler de pamuk eldivenler
dir. 

Busene lngilterede pilijlarda 
arkası tamamen açık, ve yanm 
çoraph elbiseler giyilmektedir. 
Hatta lngiltcrede, plajlarda el
biae luzumsu bir madde olduğu 
için modası geçmiştir denilebilir. 

Son baharda elbise moda· 
lannda büyük değişiklikler var
dır. Elbiseler vtlcuda yapışık 
olacakbr. Üzerinde, buruşuk, 
ilive, ve kuplar olmıyakcak, 
veya pek az olacaktır. Etekler 
Bu seneye nisbeten daha kısa
dır. Kadife kumaşlar, kadife 
şapkalar, modadır. Düğme ve 
kurdeli dilğUmler, elbiselerin 
yegane ılislı olacaktır. Elb1s<'lere 
ceketin 4\ltmdao kravat bağl•• 
nacaktır. 



-! Güzellikm. Müf;J;';;;~;ların-] 
dan HerkesŞikiyetEdiyor 
Zavallı Yıldız Loretta Yung'un Başına 

Büyük Bir Felaket Gelmiş 
Holivut. (Hususi) - Diyebili

rim ki erke'k olsun, kadın olsun 
h6tilıı sinema )'Jldızlan burada 
iki kifinin esiridirler. En meşhur 
Ye en mağrur yıldızlar bile bu 
iki kitinin esareti albnda inim 
inim inlemektedirler. Bu iki za· 
timden birisi rejisör, öteki de 
filzellik mtitehassısıdır. 

ihtimal diyeceksiniz ki: Sine
ma yıldızları esasen dünyanın en 
,nzel mahluklarıdır. Bunlann gü· 
zellik mütehassıslarile alakaları 

nedir? 
Bu suali sormakta yerden gö-

ğe kadar haksızsınız. 5nnkü bir 
yıldız istediği kadar guz~l -0lsun, 
çevireceği bir filimde verılen role 
başlamadan evvel bir defa da 
atüdyodaki güzellik mütehassısı
nın huzurunda imtihln vermesi 
lazımdır. Hele kadın yıldızlar bu 
imtihanda buram buram ter dö
kerler. Bu mtıtehassıslar buan 

0 kadar ince eleyip sık dokurlar 
ki zavallı yıldıdarın ağlayıp göz 
yaşı dökmelerine bile sebep olur-

lar. 
Size bazı canlı misaller anla-

tayım: 

Meşhur yıldızlardan Loretta 
Yung melek kadar güzel bir 
yıldızdır. Beyaz perdede boy 
gösterdiği zaman 16 yaşında ol~n 
bu cici yavru derhal güzelliğıle 
nazarı dikkati celbetmiye başla
dı ve pek az bir müddet sonra 
da büyük bir şöhret kazanmıya 
muvaffak oldu. Fakat Lorettamn 
bu şöhretini eksilten nıühim bir 
mesele vardı: Yaşının küçük ve 
boyunun biraz kısa olması .. · 

Halbuki çalıştığı kumpanya 
ona yirmi beşini aşkın kadınlara 
ait roller vermek mecburiyetinde 

1 
idi. Bunun içia de boyunun uzun 
gösterilmesi lizımgeliyordu. Ga
zellik mütehassısları buna derhal 
çare buldular ve glıel kızın ~zun 
aaçlannı kesmiye karar verdıler. 
Fakat uzun saçı çok seven Loret
ta saçının kesilmesine hiç taraf· 
tar değildi. Buna rağmen gen~ 
yıldız, boyunun büyük görünmesı 
zarureti karşısında ağlıya ağlıya 
saçlarını kestirtti. Simdi ise va· 
ıiyet büsbütün değişmiş ve Lo
retta kısa saçlara çok ısınmışbr. 
Fakat bugün 23 yaşında olan 
cici yıldızın boyunun biraz kısa 
görünmesi lizımgelmektedir. Gü
zellik mütehassısları bu sefer de 
imdada yetişerek yıldıza kısa 
elbise geydirmiye saçlarını da uzat
brmıya karar vermiılerdir. Hal
buki Loretta buna bir tiirlft mu
vafakat etmek istemiyor. Bakalım 
bu çapraşık müşkül ne şekilde 
halledilecek? 

Başka bir misal: 
Cici yıldızlardan Salli Aylersi 

tanıyorsunuz. Kaşlarını daima 
incelten ve bu suretle daha güzel 
g6ründiiğüae kanaat getiren Salli 
nin de başına bir felaket gelmif
tir. Yeni çevirmekte olduğu bir 
filme başlamadan evvel güzellik 
mütehassıslan Salliyi güzellik im
tihanına çekmişler ve daha güzel 
görünmek için kaşlarını biraz 
kalınlaştırması lizımgeldiğini söy-
lemişlerdir. Güzel SalJi buna hiç 
muvafakat etmem0 kle beraber 
vnktile imzalamış olduğu muka
vele mucibince güzellik mütehas
sısımn sözünü dinlemiye mecbur 1 
olmuf ve kaşlannı istemiye iste
miye kalmlaşbnruşhr. Fakat çe
virdiği filmi bitirince derhal eski-
si gibi incelteceğini de IÖyle
mekten çekinmemiştir. 

1 Küçük Si'!e'!!._a Haberleri 

Lilyan Harvey'in Oburlu 
ğundan Bahsediyorlar 
Klara Bov'un Eski Katibesi Sabık 
Hanımından intikam Alacakmış! 

Birincilik Aldı 
Şimdi Kalifomiya plajlarında 

binbir eğlenceler içinde yaşıyan ve 
güzelliği sayesinde haylı şöhret 
kazanan Karol Lombard geçen· 
ı~rde bir milsabakada kotra kı
yafeti biriacilijiai almatbr. 

Son günlerde Holivut sakin
lerini fevkalade hayrete düşüren 

"bir mesele ortaya ablmıştır. Bu 
fevkalade mesele nedir, biliyor 
musunu~? Geçenlerde Avrupadan 
Holivut'ta geçen güzel yıldız 
Lilyan Harvey'in "Oburluğu"dur. 
hiç şaşmayınız. Çünkü Lilyan 
Hnrvey Avrupa'da harıl hani 
filim çevirirken gayet az yemek 
yerdi. Hiç kahvaltı yapmaz, yal
nız öğle ve akşam yemeklcrile 
iktifa ederdi. Akşam yemekleri
ni de ekseriyetle sade suya çorba 
ile savuştururdu. Çünkü Lilyan 
şişmanlamaktan çok korktuğu 

için bu şekilde bir tedbire baş 
vurmak mecburiyetinde kalıyordu. 
Halbuki güzel kız Holivuda git
tikten sonra iş değişmiş ve tıpkı 
obur bir kadın gibi tıkabasa 
doyurmıya başlamıştır. Fakat buna 
rağmen hiç şişmanlamamış, hatta 
eski kilosu bir kilo bile artma-

mııtır. lşte bu vaziyet herkesi 
hayrete düşürmüştür. Şunuda 

Klodet Kolber Ve 
Prenses Nadya 

-
söyJiyeJim ki şlşmanlamakt 
korkan Lilyan Harvey ancak 4 
kilodur. 

>f Holivudun çapkın yıldız! 
rmdan Klara Bovun vaktile De 
isminde bir katibesi vardı. Ço 
dalavereci bır kadın olan D 
bir zamanlar Klaranın bütün g 
li sırlarını ortaya atmış, onu 
zil etmişti. Dezi ayni zaman 
birçok kimselere hanımı naD)ı 
müracaat ederek para istemiş v 
bu suretle yekünu 300 bin dol 
tut, n bir parayı dolandırıp ort 
dan kaybolmuştu. Amerika za 
tası Deziyi uzun müddet aram 
nihayet yakalamıya muvaffak o 
muştu. Muhakeme net~ sind 
iki sene hapis cezasına mJhkum 
olan bu yaman kadın on beş gün 
kadar evvel cezasını ikmal edere 
hapisten çıkmıştır. Dezi hapisten 
çıkdıktan sonra ilk söz olarak 
Klara Bovdan müdhiş bir inti• 
kam alacağını söylemiştir. 

lf Jak Feyder yakında ken 
diai tarafından çevrilmek üz 
bir aenaryo hazırlamııbr. 0 

yük oyun ,, ismindeki bu y 
eserin çok rağbet kazana 
fimdiden temin edilmektedir. * Paris stiidyolannda 
ay sonunda yeni bir 
çevrilmiye bapanacaktu. Bu • 
de yeni yıldızlardan Giaa H 
isminde güzel bir kız bq r 
temsil edecektir. 

.._ Fransız yıldızlarından M 
Glori, Alber Prejan ve Jim Jeral 
hep beraber bir filim çevirm 
üzeredirler. 

• Komik Şarlo ilk fı.raa 
büyük bir seyahate çıkmıya kar 
vermiftir.Bu seyahat 'esnasında 
dünya üzerindeki biitün bllyQ 

1 
ve mühim şehirlere uğrıyaca~ 

, bazı şehirlerde de konferans) 

Amerikadaki Fransız yıldızlarının en güzeli olan Klodet Kol
ber yeni bir filim çevirmiştir. "Prenses Nadya,, ismindeki bu filim
de Klodet, kendisine verilen rolü son derece büyük bir muvaff a
kıyetle başardığı için çok beğenilmiş ve kumpanya tarafından ken
disine kıymetli bir mükafat verilmiştir. Yıldızın bu fılimden bir po
zunu burada zöriiyonunuz. 

verecektir. 

Si/viya 
Sönüyor 

Maruf yıldız Silviya Sidney'in 
Holivutta filim çevirirken birden
bire ortadan kaybolduğunu hah 
vermiştik. Son gelen haberi 
göre Silviya bundan sonra fil" 
çevirmiyecektir. Holivuttan Ne 
yorka tayyare ile kaçbğı sabı 
olan güzel kızın tekrar Ho!ivut 
dönmesi şüpheli görünmekte • 
Bununla beraber dönse bile fili 
çevirmiyeceği muhakkak adde 
liyor. 

ıstırap Çekiyormuf 
Fransız yıldızlarından Ari 

Marşa], kendisine sinema ha 
kında sualler soran bir gaze 
ciye, filimlerde hain kadın 
oynadığı zam n çok ıztırap ç 
tiğini söylemiş, iyilik yapan k 
dm rollerinden çok hoşlandı 
ilave etmiştir. 
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Teslim Olmıyoruz Karşınızda Kılınç 
• • 

Taşı yan Cesur Adamlar Var 
Zaloğlu, kayıkların gemıye 

yakla {masını bekliyordu. İlk ka
yığın gemiye yanaşmasile dışar

dan bir adam sıçradı, gemiye 
girdi ve Zaloğlile fısıldaşmıya 
başladı. Gül H. bu adamı hemen 
tamdı. Hacı Mehmetti! Gül, bir 
lahze düşündü, çünkü bu adamı 
Kıbrısta bırakmışlardı, sonra bir
denbire bağırdı: 

- Haydar Bey, bir tuzağa 

düştük. Haydar Beyi b'ir tuzağa 
düşdük! 

Onun bu çığlığı koparmasile 
Yahşi suratlı bir takım adamlar 
geminin içine atlamaya başladı
lar. Bir kayık boşaldıkca baıka 
bir kayık yanaşıyor ve içinden 
bir takım adamlar çıkıyordu. 

Gül Hammm feryadım duyan
lar uyanmışlar, güverteye koı

muşlardı. Haydar Bey de kılıcını 
•ayırarak geldi ve derhal bağırdı: 

- Silah başmal 
Gül Hanım bu tuzağı Hacı 

Mebmedin hazırladığinı kısaca 
aöyledi. Gemiye giren vahşi su• 
ratlı adamlHın içinden biri, iki 
adım ilerliyerek: 

- Efendiler! dedi, hemen tes
lim olunuzl çünkü biz sizden ço
juzl ıonra kaptanınız eair düt· 
mllftür! 

Haydar Bey sordu: 
- Kimin namına •Öz s6yli· 

Jorıunuz? 
- Cebel ıeybi sultan Sinan 

umana! 
Bu birkaç kelime herkem kor

kuttu. Çünkü bu adamların hep-
9İ fedai idi. Hepsi de ıehleri
Dİn yolunda almeyi canlanna 
minnet bilirler, bir an evvel llti
me kavuımaktan adeta zevk 
alırlardı. 

Haydar Bey cevap aldıktan 

monra tekrar sordu: 
- Sultan Salahaddin ile cebel 

ıeyhi Sinan arasında harp var mı? 
- Elbet var. Onların arasan

daki harp hiç bir vakit durmaz. 
Onun için efendimiz Sultan Sa
libaddinden bir rehine istiyor ve 
bu hanımı yanına almak diliyor. 

Haydar Bey tekrar sordu: 
- Bu hanımı nereden tanı

yorsunuz? 
Haydarın maksadı sözü uzat

mak ve vakit kazanmaktı. Feda
ilerin reisi cevap verdi: 

- Bizim efendimiz herşeyi 
bilir. Teslim olunuz ki belki size 
acır da hayatınızı bağlılar 

Haydar Bey sözü kesmedi : 
- Efendiniz, Hacı Mehmet 

ıibi, Zaloğlu haini gibi cuuslar-
dan haber alıyorlar. Esrarkeı 
katiller! Size teslim olmuyoruz. 
Sizin karşınızda kılıç taşıyan ce
sur adamlar var. İyi bilin ki Sul
tan Salahaddin sizden müthq bir 
intikam alacak ! 

Fedailerin reisi emretti: 
- Bunların hepsini kesin, 

biçin! Yalnız bu hanıma dokun
ayın. Sonra bu hanımın yanında 

Cluran kadına da ilişmeyin. Ku
mandan Haydar Beyi de efendi
mize dipdiri götiırmek için emir 
aldık l 

Haydar B. Güle baktı ve: 
- Hanım! Dedi, kamaranıza 

tirin! Netice ne olursa olsun, sizi 

bunların elinden kurtarmak için 
elimizden geleni yaptığımızı unut
mayın! Burada topumuz şehit 
olur ve siz hayatta kalırsanız 
Sultan Salahattine namusumuzla 
öldüğümüzü haber verin! 

Haydar Bey daha sonra as
kerlerine baktı ve 

- Askerler! Dedi, cennet 
kapıları size açık duruyor-. İyi 
bilin ki korkaklar oraya gıre

mezlert 
Askerlerin hepsi de: 
- içimizde korkak yok! 
Diye bağırdılar. Gül H. ile 

Meryem kabineleriıfe koştular ve 
müsademe başladı. Fedailer el
lerindeki hançerler ve kılıçlarla 
ilerilediler ve askerler onları kar
şılıyarak püskürttüler. Hamleler 
tekerrür etmiş ve fedailer hep 
gerilemişlerdi. Geminin güvertesi 
kan içinde yüzüyordu. Askerlerin 
kılıçları bunlan biçiyor, fakat 
bunlar, zerre kadar yılmıyarak 

hamlelerini tekrarlıyorlardı. Çün
kü ıeyhleri onlara bu işi yapmak 
için emir vermişti. Onlar da 
korkmadan, ne kendilerine, ne 
başkalanna acımadan muttasıl 

dövllşüyorlardı. 
Haydar B. fedaileri mağlüp 

ettij'ini zannettij'i ıırada gemiye 
birkaç kayık daha yaklaıtı ve 
içinden bir ıürli eararkeı fedai 
daha çıktı. 

Haydar Beyin maiyeti yorgun-
luktan bitapb. Sonra bu asker
lerin aayııı, hasımlarına •İlpetle 
azdı. 

Halbuki fedailerin mütemadi-
yen arkaıı geliyordu. Haydar Be
yin maiyeti azala azala ötede 
beride birkaç kiti kalmıı. fedailer 
onlara sararak kılıçlarile, hançe..._ 
)erile vücutlannı delik deşik et
miılerdi. Ortada Haydar Beyden 
başka bir kimse kalmamıştı. Bu 
cesur, bu mert asker, yalnız ba
şına savaşıyor, üzerine gelenleri 
kılıçtan geçiriyordu. Gül H., bir 
aralık ona baktı ve babasının 
son dakikaları gozunun onune 
geldi. O da yapyalnız kalmış, 
yapyalnız dövüşmüı ve onu kur~ 
tarmak istemişti! demek ki bu da 
ezeli adaletin bir tecellisi idil 

Bir aralık Haydar Beyin kan
lara bulanan ayağı kaydı ve ye
re düştü. Fedailerden her biri 
abasını çıkararak Haydar Beyin 
üzerine attılar ve Haydar Bey 
bunlan bertaraf etmiye uğraşır
ken onu da yakaladılar ve bir 
tara~ını incitmeden ele geçirdiler. 
Çünkü şeyhlerinin emn, onun 
diri getirilmesi idi. 

Gül H., vaziyeti ıözden. ka
çırmadı. Demek ki bu fedailer 
onu da incitmiyecekler, bu vahşi 
kanlar ona da dokunmayacaklar
dı. Bu düşünce ona biraz teselli 
verir gibi oldu. 

Geminin üzerinde mukavemet 
edebilecek bir kimse kalmamıştı. 
Fedailerin reisi: 

- Tamaml dedi. Bu köpek
lerin leşini nehre attık! 

Fedailer hemen kollarım sı

vadılar. Ölü, diri, güverte üze
rinde bütün bulduklarını nehre 
yuvarladılar. Yaralılardan biri de 
onlardan merhamet dilemedi. 

Sıra fedailerden maktul dü-

ıenlere gelmiş, bunlar da öteki
ler gibi nehre atılmış, yalnız ya· 
ralılar, ileride, işe yarar diye 
olacak sahile götürülmüılerdi. 

Bu da bittikten sonra fedaile
rin reisi Gül Hanımın kamarasına 
doğru ilerledi ve: 

- Hanım! dedi, artık yola çı-
kabiliriz! 

Gül Hanımın başını eğmekten 
başka çaresi yoktu. Kendisi, 
harpten farksız bir mücadeleden 
sonra evinden çıkarılıp bu gemi· 
ye bindirilmiş ve yine harpten 
farksız bir mücadeleden sonra bu 
gemiden çıkarılmıştı! Gül Hanım 
bunu düşünerek: 

- Aman yarabbil dedi beni 
ölümden kaçırmıya gelenler bela
ya uğradılar. Beni bu gemiden 
kaçırmaya gelenler de belalarını 
bulsunlar! 

Meryem, Gül Hanımın arka· 
sından ağlıya ağlıya ilerliyordu. 
Onların arkasından Haydar Bey 
getirildi ve hepsi birlikte sahile 
çıkanldılar. 

Feda ilerin reisi Meryemi, Gü
lün kolundan çekip götürmüş, 

Gül Hanım onu tekrar görmemiı 
ve ona ne yaptıklarını anlama
mıftı. 

( Arkaıı var ) 

==RADYO:= 
17 Ağustos Perşembe 

İatanbal - 18 Gramofon: Plak neş· 
riyatı, 18.30 Fr. den (ilerI.miş olanla
ra), 19 Kemal Niyazi B. ve arkadaş. 
ları. 20 Nebil oglu lıımail Hakkı B., 
20.3'~ kemani Reşat B. ve arkadaşla. 
ndın refnkatile Vedia Rıza H. ve 
Muzaffer B., 21.30 gramofon: Plilk 
neşriyatı, ~2 \nadolu ajansı, borsa 
haberi, Hat ayarı. 

Ankara - 12.30 Oramofon, 18 
alaturka aaz, 18.45 Yiyolonsel konseri, 
19.15 alaturka saz, 20.15 ajanı haber· 
leri. 

Vartova - 21 Aham konseri 
(orke tra ile), 28 dans musikisi. 

Peıte - 21.10 Sigan musikiıi. 22.85 
opera takımı tarafından konser, 23.36 
son haberler, plak, 24.35 caz. 

Viyana - 20 Bcethoven 'iu eser· 
lerinden senfonik konser, 21 .3::> hafta
nın haberleri. 22.20 pliik ( meşhur 
eserlerden ), 22.40 alzburg'dan ·J'a
ust lıava mii ait olnıadıgı takdirde ha
fı[ mu iki. 

Milano T orino - Floransa 
21 . .!0 hlozartın "DonJuaıı .. opc-rası. 
Praı - 21 " l'omy evlenİ) or,, 

j imli operet. 23,1:.> salon arkeııtraaı. 
Bükreı - 13 l laberler, plik, 14 

hafif musiki, 18 caz, 19 haberler, 
20.t>O lıafif musiki, 21.05 Polon) a 
geceıi, Lehlilerin a;;erlerioden konıer, 
22.20 devamı. 

18 Ağustos Cu111a 
Varıova - 20.~0 Salzburg'tan 

naklen Mozartın "Cosi Fan 'l'utte,, 
isimli operaııı. 23.4:i dans musikisi. 

Pette - 20.2;; Plak, 21.4:i askeri 
konser, 23. 15 sigan mueikiıi. 

Viyana - 20.20 Salzburg'tan .Mo-
zarttın "Coei Fan Tutte,, operası, 
23 2n ıenfonik rad~·o takımı. 

Milino • T orino - Floransa 
21.l:J Konser, 2J.3j (operet). 
Prag - 20,15 . alon tiro takımı, 

20.4a sozler, 21.:!3 ti~ atro, :!:.:! radyo 
orkl' trası. 

Bükreı - lS Haberler, plak, 14 
orke tra, 18 keza, Hl.~o karışık musı
ki, 20.40 ~lamon opereti (plak ile), 
mi.ıteakıben cazbant. 

Brealau - 21 l:n iyi Alman halk 
şarkılerıodao bazıları, 22.20 Silieya şa
to ve eara~ ları, 23.:l5 dans musikisi. 

Bir Aktris Reisicümhur 
Olmak istiyor 

Kendisine Henüz Cevap Verilmedi 
ispanya ile Fransa arasına J 

ııkıtmıı küçük bir müstakıl 
hükumet vardır ki bunun adı· 
na Andor Cümhuriyeti derler. 
Pirene dağlarına yaslanan ve nU· 
fusunun yekunu bir kaç bini bile 
bulmıyan bu gtizel memleket de 
dünyanın diğer kısımlan gibi tid
detli bir buhran içinde havran· 
maktadır. Çünkü memleketin baş
lıca iki mahsulü satılmadığı gibi 
seyyahlar da gelmediii için vari
dat bütçesinden mühim bir ye
kun eksilmektedir. 

Bu hal memlekette büyük bir 
memnuniyetsizlik uyandırmış ida· 
ri teşkilatta da bir takım deği

şiklikleri mucip olmuştur. Bir ara· 
Jık memlekette büyük bir isyan 
çıkmak ihtimalleri belirmiştir. 
Fakat zamanında alınan tedbirler 
sayesinde kanlı bir ihtilalin önü· 
ne geçilmiştir. Andor Cümhuri
yetinin bu vaziyeti Jülyana is .. 
minde genç bir Macar aktrisini, 
Andor mebusan meclisine garip 
bir müracaatta bulunmaya sev· 
ketmiştir Bu kadıncağız çocuklu
ğundan beri bir hükümdar ile 
evlenmek bulyasını besler ve bir 
gün saltanat sürmek heve1 ve 
hırsına kalbinden çıkarmazdı. 

Andor cumhuriyetinin vaziyeti, 
onu büyük bir ümide dütürmüt 
ve bir islibat projesi ile bir mek
tup yazarak Andor Mebusan mec-

Cumhur Reiıi olmak iştigen Mttcir 
Aktrisi Jiilgana 

lisine göndermittir. Genç Macu 
aktirisinin bu proıesı, Andor 
memleketinde işlerin inkişafı için 
icap eden tedbirleri tavsiye ettikıe 

ten başka sayfalar tutan uzwa 
mektubunda da fU iddialar ıerde
dilmektedir: 

" - Bende hamiyet, çalışkan
lık ve muhabbet mevcut oldukça 
sizin işlerinizi yoluna ko1acağıma 
emin olunuz. Onun için hemea 
beni Reisicumhur intihap ediniz.. 

Andorlulann Macar aktiriıine 
ne cavap verdikleri henüz malüm 
değildir. Fakat kenclW, ihtiyata 
riayet ederek vazifesini bırakma
mııtır. Pqte sahnelerinde bili 
durmaktadır. 

Almanya Silahlanıyor 
( BqtarU. t inci •facia ) 

sonra fabrikalann yeni faaliyetin· 

den bahaetmektedir. 
3 - Fabrikalar gece pndlz 

çahtmakta ve bu faaliyet yiizlin· 
den amele adedi yüzde 90 nis .. 
betinde artmaktaclır. 

Ayni zamanda Krup fabrikaıt 
uzun menzilli, büyiik çapta, m&t· 
bit bir kudreti infiJ&kiyesi olan 

yeal Wr top icat etmit ....... 
ye kadar balistik teknitlnde 
görülmemlı bir taheser vücuda 
ıetirmiftir. 

Lonclranua büylk Ye ma.taldl 
ıazetesi, bu husuaıa bir takı• 
ıeyler illve ederek makalffinl 
9öyle bitiriyor: 

"Ejer Almanyayı serbeat b.. 
rakıraak, bir harp arifesinde bu
lunuyoruz,, Milletl~r uyanınız. 

Başvekil Pı. nın Bulgaristan Seyahati 
( llaıta. r inci sayfada ) 

daha evvel Cenevrede Tevfik RUıtll 
Beyle M. Titülesko arasında ha-

zırlanmıştı. Bir Balkan misakı 
vücude getirmek ve üç temmuzda 
mütearnzın tarifi etrafında Rus
ya ile komşu devletler arasında 
imzalanan itilaf çenberinin genişle· 
tilmesi için M. Titüleskonun Sof
ya ya gidip Bulgar hariciye na-

Aydınlılar 
Trenle incir Nakliyatı 
Y apmamıya Karar Verdiler 

Aydın, ( Husuıi) - Bu sene 
Aydının incir naldiyatı yüksek 
navlun dolayısile treıalerle yapı· 

lamıyacaktır. 

Konya arabacılar birli;i Aydın 
viliyetine müracaatta bulunarak 
mcır nakliyatında kullanılmak 
llzere 1000 arabanın gönderile
ceğini bildirmiştir. Tavaslılar da 
bin deve ile incir nakliyatına 

ittirak edeceklerdir. 

lş Bankası Nazillide 
Şube Açıyor 

Nazilli, ( Hususi ) - Burada 
yeniden bir İş Bankası binası 
yapbnlacaktır. Binanın yeri hazır
lanmıştır. 

zırı ile görüşmek isteyeceği tab· 
min olunmuştu. 

Onun Bükreşe dönmesinden 
evvel böyle bir ziyaretin vuku 
bulup bulmayacağı kat'iyetle be
yan edilemez, maamafih b6yle 
bir ziyarete imkan olup olmaya
cağı, ayrıca, muhtelif devletler 
arasında yapılan muhaberelere 
de bağlıdır. 

T ekirdağında 
Bir Tavukçuyu Yolunu 

Keserek Soydular 
Tekirdağ ( Husuai) - Mal

kara-Tekirdağ yolunda bir aoy-
ıunculuk vakuı olmllflur. Bir
kaç haydut Malkaradan Tekir-
dağına gelmekte olaa bir ~vuk
çunun önüne . çıkarak ilzenndeld 
mevcut paralanm almışlar ve sa• 
vuşmutlardır. Soyguncular fid-
detle takip edilmektedirler. 

BIFZ CEMiYETi 
Vatanımızın müdafaası utrunda 

fedayı can ~den aziz ve ve mübarek 
mücahedei mllliye ,ehitlerimizin ruh
larana ithaf edilmek üzere Nuruoama
niye ikinci imamı hafız Haaan Ef. 
nin tilmizlerinden Hafız Recai Beyi• 
Hıfz cemiyeti 27 Atuıtoı 933 pa
zar günü öğle namazanı miteakip 
icrası musammem oldutundan arıı:u 
buyuranlann teırifleri rica olunur 
efendim. 
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ITTIBAT VE TIBABKt' 
Bu Cuma Nereqe Gidiyorsunuz ? 

Caddebostanının Çamlı 
Her lınlclu .::"!..::: ... : N••' "·!:: .. ır.,.,,.,.. Sahili ve Güzel T epecig" i 

Jkıncı Kısım No. 116 Na•d ôltll"I· . 

Ad K k H T f B
• . . .

1 
'3orçlarınızı Ve Alacaklarınızı Unutmak 

am ayırma ta er ara ınbırı e isterseniz Bir Cuma Buraya Geliniz 

Müsabakaya Giriyordu 
Galata nhtımında, yine ı •e ukeri teşrifatçılık aaeaıuri-

taburunun . batına geçen er- J'tinİ vermek istedi. Şerif Pqa, 
kinıharp bınbaşııı Remzi Bey; ... memuriyeti ( Biylk liyakat 
oynak atının nstünde, gtineşten 1 ve iktidar ) ı ile mtltenuİP glr-
yahm yalım parlayan kıhcile, ta- medi. Ve, reddetti. Llkia bir iki 
buru namına alkışçılan selAmlı· gtbı aonra tekrar Harbiye nazınna 
yordu... Üçüncti avcı tabura, yer- geldi. Hiç olmazsa, ( Londra 
leşmek ilzere doğruca Tqlotlaya aefareti ) Din uhdesine tevdii için 
gidiyordu. Fakat •. Orada kendisi- tavassutta bulunmasmı söyledi. 
ni bekliyen mtihim bir hidisenin 
istikbalde daha kanh hadisata Rıza Paşa, Şerif Pqanın bu 

tal b' .. h Ce al 
101 açacağını bilmiyordu. e IDIDI~ emen o gece m 

lf. ve Rahm~ Beylere bildirdi. Cemal 

Cemiyet aleyhine uyanan kin ve Rahmı Beyler, bu gtlllinç tek· 
9e muhalefet· yalnız bir iki ga· lifi - Merkezi umumiye -.et· 
ıeteciye işlerlnden çıkarılan me- miye bile lüzum girmeden • 
murlara ' menfalanndan avdet edip kabul etmediler ve bu IUl'etle 
te açık;a kalanlara bir takım harisane hareket eden Şerif Pa-
fUurlu ve şuursuz gay~i memnunla- ~ya ytlz vermemiye karar ver· 
ra münhasır kalmamJfb. BunlaTa, diler· 
yeni yeni unsurlar da kantm!fb... işte o 2'hıden itibaren Şerif 
Recep paf8Dm vefabm mlteakip Ko•ova vali/ilinden iiçiincii ordu Pı. takip ettiği yolun istikametini 
cemiyet tarafından Harbiye Ne- lcıunandanlılın• 6etirilen 6irinci deiiftirdi ve muhalif bir cephe 
zaretine getirilen MGtir Ali Riza ferik Malamat Şevket p_,. almak ihtiyacını hissetti... Artık, 
·~~ı? o ~ kafi d~e~e Sabık Şurayıclevlet reiai Kürt Sait Şerif Pqanın konağı birçoi mu-
bw clWplin temm edf me~esı ganp Paşanın oğlu Ferik Şerif Pqa da halifler ve gayrimemnunlarla 
bir ~~m cerey°:1ar~ sebebiy~t Hassa ordusu kumandanhjuun dolup boplıyor; burada, cemiyet 
Yermlfti• Valoa Alı Riza paşa, bır kendi uhdelerine tevcliini istiyor- aleyhinde yapılan şiddetli tenkit-
taraftan orduların ihtiyacabm lardı. Birgibı huzura kabul edilen ler, efkin umumiyede ma'kea 
temin ile ujr&flyordu; fakat-diğer buluyordu. 
taraftan· daha çok ftmera ve za- Ali Rıza Paşa, bu iki genç feri- (Arkam Yar) 
bitan arasında tebdil ve tebed- kın bu taleplerini Abdülhamide 
düllerle meşgul oluyordu. Hemen arzetti. Abdülhamit, Rıza Paşaya r-====~:~~~~~:;:};::=_=;;..=:z. __ ""'-:_------
lıer gece, (alaturka) saat ikiden aynen ili cevabı verdi: 

10nra bu zabo Ç•rpkapuaaclaki ~ Aman P8fat dikkat ediaiw. 
hanesine, cemiyetin murahhasla- Şimdi meşrutiyet devridir. Bunlar 
nndao Binbqı Cemal Beyle, Rab- ve emsali, Avrupamn askeri mek-
mi Bey geliyor, ertesi glinü Har- teplerinde yüksek tahsil gar-
biye Nazaretinde yapalacak işler düklerini iddia ederler. Bu, ya-
laakkmda tahriri ve tifahi direk- landır. Bunlar, Avrupada bir müd· 
tifler veriyorlardı. Pek tabiidir ki det sefahet aleminde dolaştıktan 
bu vaziyet hariçten duyuluyor... sonra buraya geldiler. F'ununu 
Omera ve zabitan arasında bir Aliyei askeriyye tahsil ettiklerini 
hoşnutsuzluk husul buluyordu.. beyan ile beni tazyik ettiler. 

Bir zamanlar, mahtum ve damat- Hasbelicap biraz ruyu milmaıat 
lara münhasır olan lstanbul memu- g&terdim. Fakat.. o devir geçti. 
riyetleri ve mümtaz makamlar. Şimdi, ehil ve liyik olan terak-
padi de cemiyet menauplanna kiye mazhar olmalıdır. Siz, (Av-
pqkq çekiliyordu. V akaa cemi-
yetin mühim şahsiyetleri, beia6z rupacla tahsil ettik) iddiaamda 

bulunanlardan diplomalanm iate-
kenc:lileri için hiçbir rütpe ve yiniz. G6receksiniz. Hiç birisi, dip-
mevki istemiyorlardı. Fakat, pe- loma ibrazına muktedir ol'\mıya-
reatifkirlannı memnun etmek ve cak. Siz de ona g6re muamele 
yeni taraftarlar peyda eylemek edersiniz. 
için adam kayırmakta biribirile 
m&aabakaya pyorlardı. Bunlar
dan hiçbiri, (memnun) lardan zi
yade (gayri memnun) lann adedi 
çoğaldığına ehemmiyet vermi
yorlardı. 

Sabık devirde, babalarımn aa
,aincle liva ve ferik rütpesine 
aail olan; ve senelerce Abdillha
miclin sırmalı kordonunu göğls
lerinde tatıyan birtakım genç 
pqalar. da vardı ki bunlar da 
meputiyeti mflteakip biirriyetpei
Yerler btanna kanfmlf, tanfa
nab hayatlarım elden kaçırmamak 
için yeni bir cephe almışlardı. 

Gazi Ahmet Muhtar Pap· 
mn oilu MUmut Muhtar Pa
pmn ( Huaa Orduau kuman
danhjı ) gibi miimtaz bir maka
ma kayınlmuı, bu zevatın cilr' e
tini ,arbmıı; Harbiye Nazın Ali· 
Rıza Paıa, yeni yeni müracaatlar 
n talepler karŞ11mda kalmıttı. 
Avrupadaki tahsillerini ve liyakati 
ukeriyelerini öne aüren Keçeci· 
•de, nvari feriki izzet Fuat Pqa, 

C ~- Mlfettiti u •• ~ )l.L. 

Dedi. Abdülbamidin bu söz
leri, Ali Rıza paşaya çok müla
yim ve muvafık geldi. Ayni za
manda cemiyet murahhaslarına 
bu vaziyeti anlatbğa zaman, on
lar da Abdillhamidin fikrine işti-

rak etmiflerdi... Rıza paşa, erteli 
,ano bir emimame ile ( erkin ve 
llmera ve zabitandan, Avrupada 
ikmali tahsil iddiuanda buhman
lann, diploma ibraz etmelerinin 
m~bvri ] oldujunu icap edenlere 
bildirdi... Birkaç f ı&11 IOIU'a 

İuet Pap ile Şerif Pata Harbiye 
nazınna zeldiler. Bu emirden 
müteeuir olduldanm söylediler. 
Bunlardan izzet Pqa, Fransa'da 
iki sene kadar devam ettiii 
( Sen Sir ) mektebinden al
dığı vesikayı gisterdi. Bu vesika, 
tabiidirki, bir diploma mahiye
tinde değildi. Onun için kabıll 
edilmedi. Şerif Paıa ise, liyakati 
askeriyesini ıspat edebilecek, 
ylP'lm aabr yaza bile gösteremedi .•• 
Maamafih Rıza Paşa, Şerif Pı. ya 
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CatlJe 6on•nının ~ana lc~ıılrı ••zintnrı INınıııtlır 
Eğer sevgiliniz veya karmız 

varıa, bu cuma bunlardan birini 
kolunuza takıp benim aaatereee
ğim yere geliniz •• Amma bir prt
la.. Sevgiliniz veya karımzla hır 
glir çıkarmadan, iki kumru gibi 
seviferek, biribiriniz için yanıp 
kavrularak geleceksiniz.. Sizi 6yle 
engin bir şiir yuvasına, öyle genit 
bir aşk diyanna göttireceğim ki, 
belki hergiln, her gece, aabah
lara kadar bu diyann hasretini 
çekecek, kuruntulanm yapacak· 
sınız. 

V apurwıuz Kadsklı ialu;le.uıe 
.,>:~ ,. ........ ~ Yeya 
bimw llrilldeyerek bir otoblse 
bininiz ve Caddebostamnda ini
niz. Sağınızda 10kajımaı bir yol 
g8receksiniz ifte bu yoldan denize 
doğru yürilyecek olursanu.. ken
dinizi Köroğlunun göitis gerip 
iç çektiği çam kokulan içinde 
bulursunuz .. burası bir gazinodur .. 
denizden 20 • 25 metro yüksek· 
liktedir. Sık sık, yemyeşil ve 
siiltin gibi gağe doğru dal salan 
bu çamlar, içinize, sinirlerinize 
daima bir aşk ilham eJer, bir
ıeyler ısiyler .. 

AdalfU', Y qilköy, Bakırkly ve 
bütün lstanbul lenİf bir kucak 
gibi gözleriniz önündedir.. Mar
mara ıulannda gezen kotralar, 
yelkenliler, motörler birer marti 
gibi uçuşurlar .. Bittin bu geniş 
panorama, size hep dilfilnilp 
durmak, göz göze bakışarak se
vipıek, tek bir kelime l&yleme
den hayalin ve aşkın derinlikle
rinde mestolmak arzusunu verir .• 

Arasıra iskeleye uğrıyan 
"Akay vapurlan" bu çam koku
lan içindeki gazinoyu esneten 
ltirer duman ve yolcu külllelidir. 

Eier sessizliği aeYiyonuas. 
cazdan ve plljdaa uzak bir ye-
re, kuytu çam altlanaa bçuu .. 
Çlnldl koyqnlan Ye kaulan lae
nlz keailmemit Wr kaMp dik· 
kinma benzeyen plaj, buraa cle
rılderinize dai.. yanak et lro-
lailan getirir.. ltt;ilıam& utar, Iİ& 
de denize pip kumlara uan
mak Pefe lll't verip UZUD uzun 
yatmak iştersİDİL •• Her mayolu 
kadaD burada adeta bir pytan
tır. Mutlaka sizi iğfal eder .. Şey
tan nud Havva ve ademi kan
d r p memnu meyvayı yemiye te1-
vik ettiae, nasal AUahm ıazabile 
c:emıetten kovdurdiae, siz de aev
ıdiniz veya kannızla ayni akibete 
:_,.,.... •• Plija b._ak ~ 

Diz ı&ztıniize bir siyah gözliik 
talpp bakınız. bu sizin için çarei 
necattır. Ç&nldi o zaman bu çam 
kokuau qk cliyannda fiiriyet \le 

f6awı dannadajuı olur, laer çift 
birer Kleopatra, birer Sezar olur. 

* 
Akşam aaat sekize doğru bu 

gazino yamk kollu, çıplak bacaklı 
"K6ylWer,. le dolar:. Amma aakın 
"K6ylG,, den yanht mana ÇJkarma• 
ymız. Keşki bfltün köylWer hep 
Erenköy, Giztepe, Caddeboatanı, 
Fener, Sua~iye kiyltlleri gibi 
olu .. Dep mi? •• O zaman mu
Jliakkak ki, tehirliler ilciaci dere
cede bhr ve demokrat lllllfa 
ıeçer .. 

Benim kastettiğim klylWer 
hep yanık yilzlü, kavruk, mhıik 
ve nonoş köy kızları, taze ve 
dilber köy kadınlarıdır.. Çünkü 
bizim sayfiyelerin kalabalijım ek
seriya kadınlar tetkiJ eder •• 

Cazm lovrakbğı içinde bütün 
bu kayJOler birer yay gibidirler .. 
Durmadan, dinlenmeden danıet· 
mek isterler .• Eğer bir tangoda, 
veya bir valste, bir hayal ile
mine katdıp mestolmak istersemz 
tıpkı benim gibi yapınız .. 
Çam kokulanoı derin derin 
içinize çekere.k. gözlerinizi ~ı
DIZ ve snlün gıbı danseden çiftlere 
bakınız. Bunlar adeta binbir gece 
maaallanndaki sihirli halılara 
binip tül eteklerini uçuran sev· 
gililerdir. 

Hele gece mehtap denize 
dütmüt oluna, blitla bu a&zel
likler sizi dlnya kaygulanndan 
uzaldapnr, kendinizi llbuti bir 
ileme bırakıp Yaf&JlflDW habr
lamadan UHtur Pdeniniz. 

Biliyorum, benim sevgili kari
ı.rim içinde aice borçJular, nice 
alacaklılar vardır. Eğer borcu
nuzun aiarbtım yok etmek, ala
catmazm derdini çekmemek ia
ter~ ~ir cuma Jiinü buraya 
plinız. Hıç olmazsa f6yle bet · 
• aaat maddiyatın ez• ve cefa
.. ctan kurtulmuş olursunuz ! .. 

*'** --GGa PERŞEM8E ffmt 
31 17 AIU8T08 eu lM - -Arabi Ru•I 

~ Rebl&lahlr ım 4 • Aj'uat• • iMi 
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17 Ağustos 

Türk-Rus Hududunda 
Zilli Köprü 

D•mir MarlcGN lcöp,üil .,. ortaınJ.Jcl IUulat luıpı•ı 
JicL.r ( Hususi ) - lğdırda Türk ., Rua hududu üzerinde Markara 

klprlld denilen bir demir geçit vardır. Ba ~ yansı Rusyaya, 
yan11 da Tlirlriyeye aittir ve geçitin tam ortama. bir kapı vardır. 
Hududu geçeçek bir yolcu pasaport ve gllmriik muamelesini ikmal 
ettirdikten sonra bu kapı açılmakta ve otomatik ziller çalınarak 
diğer taraftan yolcu geldiğinden haberdar edilmektedir. Hükumetimiz 
köprünün başında gayet bliyük bir glmriik amban ve binası inşa 
ettirmektedir. 

lzmit 
Maçları 

lımit (HulUSt) - Cuma ~nl 
,ehrimizde aenenin en mühim 
ıpor temaılan yapılmıştır. Birinci 
maç 932 Kocaeli mıntakası şam-
,.lyonu Adapazan İdman Yurdu 
De lzmit idman Yurdu arasında 
idi. Yeni yapılmakta olan mınta
b sabası çok kalabalıktı. Seyir
ciler 2 bin kişiden ziyade idi. 

Razairlan lehleriae alan lz.
mitliler ilk akmla beraber lılkl
miyeti ele alddar. Ba auretle bi
rinci devrede iki gol atarak oyu
nun yansını 2 - O bitirdiler. 

İkinci haftayım başlarken 
lzmit takımı yine vuiyete 
hAki.-, canh, istekli oyanlarlle 
devreniiı e>rtalanna bdar uzamıı 
ve bu mada Oçlincü gollerini 
yapDUffardır. 

Oyunun bitmesine on bet da
kika bla, bmitlilerin iki kıymetli 
OyuDCUSUDUD aakatl81W'ak çıkma-
1111dan istifade eden Adahlar 
ikinci ve mliteakiben OçGndl 
gollerini ya_parak beraberliii 
elde etmişlerdir. 

ikinci maç Ada Gençlerbirliii 

Andif li Gençleri
nin Segahati 

Andifili (Hususi) - Klübii
~~z Fethiyede Ege gençler bir
bğı klübü ile iki maç yapmak 
lizere bugün deniı yoluyle hare
ket etmif tir. 

Kafılemiz 16 kişiliktir. KomtuJ 
bir ldüple yapacajıımz iki maçı 
dikkatle bekliyoruz. 

Gençler birliji kınbümllz her 
ı&n eksersizlerine denm ediyor. 

Kafileye clektor. Ferrulı Niyul 
Bey bq ,.. .. .•. 

Bandırma .• •u-<cl Şampiyan
lugu Yar1m Kaldı 

Budırma, ( H.....ı ) - Bu 
Mnelıdlllk ~ ilıtilif dhar 
ettiğinden netice hual olm•m~ 
tır. Öğrendiğime aire mmtalia 
heyeti bu seneki lik maçlanm 
yanda bırakmış ve feshine karar 
vermiflir. Maçlara devam edilmif 
olsaydı Gönenliler pmpiyonluğu 
k•anaeaklardı. 

ile lzmit lttihatlpor anamda idi. 
Her iki takımm canh, ahenkli 
oyunu neticelinde bu maçta 1-le 
beraberlikle bitmiştir. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamwn muhtelif servislerinde istihdam edilmek &zer yizer 
lira maaşla albsı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi 
memurlanndan ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlarından olmak 
lzere bilmuabaka ıekiz memur alınacakbr. Musabaka imtihanı 
Ankara Ye l.tanbulda 29 Aiuatoı 1933 tarihine müsaclif aab glinü 
saat dokuzda yapılacaktır. imtihan programı ve sair şartlan havi 
izahname Ankara Ye l.taabul ve lzmir Ziraat S..nkalanndan teda
rik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikalan bir mektupla 
heraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Mtidürlüğüne veya 
l.tamhal Ziraat Banka11 Mlldlirlnğlbıe nihayet 23 Ajuatm 9M 
akpmma kadar g6ndermek veya biuat vermek IUl'etile milracaat 
etmit balun ... bdırlar. u3AIM\ 

7.ı;v., 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman· 
danlığı İstanbul Sabnalma Komis
yonundan: 

1 - Galata yolcu aalonundaki tamirat we taclilit pazarhkJa 
J•t>bnlacakbr. 

2 - Puarhk Giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Saba· 
alma Komiayoallllda yapdacakbr. 

3 - Puarlık 24181933 tarihine raıthyan pe11embe ıtinll 
aaat 14 tedir. 

4 - Taliplerin bu gibi inşaab evvelce yapllllf ve Ticaret 
Oi 11ndan biriDcle mukanet bulunmut olduldaruu •eyahut intaatta 
ulL 'yeti fenniyeyi haiz mühendis veya mimar olmalan veya mü
hendil ve mimar iltihdam edeceklerini Noterlikçe muudclak ftla

llde İlpat eylemeleri lizamcLr. Bu ıeraiti haiz istekliler ijreti ,n-
enel komiayona ıelmeleri. 

&ON POSTA 

~-~ 50 Derecelik 4m-.. 
HARiKA RAKISI ,.. 
if • !. 

fıçılarda DINLENDIRILMIŞTİR • 
............... (-6) 

ı...,.w ı inci illa• memul'" 
lulundM; Kurtulqta Fethibey ok • 
fında oturmakta ve büyük ça11ıda ( ıı 
Jaacıham eokagında 8 numarada aa t i
likle me§gul bulunmakta olan lstepan 
Benkiyıuı Efendi iflis etmiı ve if i!ı 
bagüıiden itibaren açdıp tamy D D adt 
tekilde yapılmuına brar nrilmı oldu
ğundan~ 

1 - Müfiisten alacagı olanların VP 

İltihkak iddiaamda bulunanların alacak
larını ve i tihk ıklannı ilandan hır "Y 
içinde 1 inci tll&s dairesine gelPTt"k 
kaydettirmeleri ve delillerini ( s net e 
defter hulisalan ve saire ) a 1 vr~ a 
musaddak suretlerini tevdi •) 'emeleri. 
2 - Hdifına hareket cezai me ul ~et 
müstelzim olmak üzere muflitıin bol'f''u
lannm aynı mfiddet içinde kendi erinı 
ve borçlannı bıldirmelen. 3 - M üflıııın 
mallarını her nt> ıfatla olursa olsun 
ellerinde bulunduranların o mal ar u • 
riodeki haklan malıfm kalın k artil 
bunları aynı m ddet i nde d r t< 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazere-tleri bulunmadıkça c zai mesu
liyete ugrıyı;oaklan ve ruçhan hakla
nndan mal rum kalacakları. 4 26 -'JJS 
tarihıne mu adif Cumarteai günu saat 
13 te al aklıların ilk i timaa gelmel n 
ve müflis ile muıterek borçlu olanllll' 
Ye kefillerinin ve borcunu tekeffül edı D 

l&İr kims lerin toplanmada bulunmıy .& 

haldan oldugu il'"a olunur. (6449) 

Karakoy, Top9ulw cadd••I ~o. 33 
(5936) 

inkılap Liseleri Müdürlüğünden: 
Bakalorya ve sınıf ikmal imtibaalarına EylUlün ikinci Cumartesi güniba

den itibaren başlanacajı Webeleriai:dn malümu olmak üzere ilin olunur.(645,. 

.DAoA 
BiQiKTiREN 
~T-b°''2 
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ÇAPAMARKA 
müstahzaratı 

... 

\ 
\ 

Yemeklerinizin 
NEFASETiNI 

VO 

LEZZETiNi 

BAHARAT 

Yalnız ÇAPAMARKA Baharatını 
kullanmakla temin edebilirsiniz. 

lN fYİ AflKAOAŞ/11//ı KUHBARAO/N 

Karaciğer - Mide-Bar?ak, Taş, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi içi. ' 

En!o~k!o~u ~nl o~e~ !ı!n~lo~a! ~pllj 1 
Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 
Haydarpa~aya giden vupurların trenleri ve Cumaları ilaveten ı:ıabah 71 

vapurunun trenı içme membalarına ku.dıır gider gelirler. 

~·-----------------------------~{5668) .. ~ 
• 

lfl/A-----------.. -----· LeyH - Nehari - Kız - Erkek 4ll-~--.11ıırı. "" Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köpriibaşı Tel. 42362 
S irkeci Mühürdar zade han 

T elefon : 22740 

MERSİN POSTASI 

ANAFARTA 
vapuru 18/8/933 Cuma pnü 
saat 10 da idare rıhtımından 
kalkar. Gelibolu ve Kut• 
adası'na yalnıı: dönUşte uğ
rar. 0 4164,, 

NAiM VAPUR iDARESi 
izmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tam 18 de 
• • 

Doğru IZMIRE H~;~~t 
TafeiHa için Galata, GümrUk kar· 

ıısında Site Franeeı Han Nol3. 
~--~Tol: 41041 • (6346) ..ti , 

SADIKZADE BiRADERLER' 
VAPURLARI 

İzmir sürat postası 

Sakarya vapuru 

Her Cumartesi günü 

saat tam 18 de doğru iZMiR'e 
hareket eder. 

Fazla tafsila t için Sirkeci Mey
menet Ham altında acentalığiı mü. 
racaat. Telofon : 22134. 

' (6432) --

f NKIL.iP LiSELERİ 
Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 

MUeaalal : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlamıştır. Res111i mekteplere 

muadeleti Maarif VekAletlnce tasdik edilmiştir. Giizide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi liaanı tedriıabna ilk kıımın son ikl ırnıfmdan bqlanır. 
Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 

Cumadan mada hergün saat 14ile14 arasında müracaat olunabilir. 
~--.. CağaloAlu Yanık Saraylar caddesi •Y (6460) ~-

BiR TECRÜBE BiN NASiHATTEN 

Beşir Kemal· 
Mahmut Cevat 

ECZANESi 

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

FOSF ıATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

BADiN BIRLIÖI 
Himaye ve mürakabesinde 

KIZ TALEBE YURDU 
.. Şehzadebatında açıhyor 
Universiteye devam edecek hanımlar Cağaloğlunda Türk Kadın Birliğine 

tahriren milracaatle yer tutmalıdırlar. 

_~':!!!m!.!t'!~!~! ... l ___ ls_ta_n_b_u_ı_a_e_ıe_d_iy_e_s_i_l_ıa_n_ıa_r_ı _ __.I 
Limanımıza gelmesi beklenen vapurlar 
ASSİRİA vapuru 20 AgustoR Pazar 

( Köstence, Varna ve Burgaz) dan 
STELLA DiTALYA vapuru 20 A

ğustos Pa zar ( İtalya ve Yunanistan) <lan 
BULGA HlA vapu ru 22 Ağ·ustoa Salı 

(Odesa, 1\östence Vam a ve Burgaz} dan 

Limanımızdan gidecek vapurlar 

AS!:> IRlA vapuru 20 .\ğ usloe Pazar 
(.Midilli, lzmir, Pire, Patraı, Brendizi, 
Vencdik ve Triest) ye 
BULGARİ.\ vapuru iJ Ağustos Çar

·~amba (Pire, Pa.tra, 1'ııpoli, Marsilya 
ve Cenova) yıı 
KAR~ARO vapuru 23 .\ğustos Çar

liamba ( Burgaz, Varnn, 1\östence, Su
lina, Kala:> ve 1braile) ye 

Şimali. Cenubi ve mcrl,czl Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
şark için doğru bilet verir. " İ'l'.ı\Jj YA,, 
vapur kumpanyasının Iüb vapurile 
muhtelil ııervis. 

Hıır nevi tafsilat iı;in Galatada .ı.\ler
kez Hıhtım hanında ( Lloyrl 'l'riestino ) 
ba:-; acentesine. Telefon: !4870 yahut 
Clalatase.ray'd il sabık , 'elanik bonmar
şesi biuasındaki yazıhanel erine. Tele-
fon: 4:!-l!lO 

Adalar Belediyesi Şubesinden : Bllyükada'da Altmordu cadde
sinde Delaplij oteli bahçesi ittisalinde deniz kenarında vaki 389 
metre murabbaı arsa bir sene müddetle ve açık artbrma ile· kira• 
}a verilecektir. Talip olanların 1 Eylul 933 Perşembe günü saat 
16 ya kadar daire encümeniİıe müracaatlan ilin olunur. "4184,, 

Kiralık kişk 
FevkaUide manzara - Her 
türlU esbabı istirahati 
cami Yakacıkta ayazma 
caddesinde CiHAN Oteli 
lttlsallnde 4 yatak odası, 
bir büyük salon, alafran· 
ga banyo, Ofis ve mut
faktan ibaret Jdigir mU· 
ceddet bir K O Ş K maa 
BAHÇE. MUracaat: Yaka· 
cıkta bakkal MEHMET 

KAMiL Efendiye. 
Telefon Kartal 7 + (6458) 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 
============~~·-==--

Sahibi : Ali Ekrem 
Neşriyat Müdürü: Hdil Lutfi 

~ .. ACENTE..--. 
olmak istiyenler 

Dünyanm en ucuz ve en iyi emniyet 
usturaları bütün cihanda maruf olan 
&HAVEX firması tarafından yapıl
mıştır. Fiat almak ve acente olmek 
is tiyenlerin şu adrese müracaatları : 

SHAVEX Company, 40 
Blanhelm Road. Londrae, 

'z No, t9. Anglelerre 

.Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 
1933 

M A'l' B U A'r 
ALMANAGI 
~~ıktı . Her kitapçıda bulunur. 

~--1> Fiatı 1 liradır . .._ __ ,,. 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fıatlarımız eskisi gibidir. Yani Jatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim !':!~f~: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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


