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ı ,Günün .Tarihi 
' 

Son Ticaret 
MuJ,aveleleri Eski Fransız Sefiri Kont Dö Şambrön 

Dün Akşam Şehrimizden A ynldi 

Rusyadaki Sp9rcu- . 
1 

Son günlerde muhtelif ıpem
Jeketle, le tit•ıı.ret mukaveleleri 
yaptık. Bu hmmata halkımız 
diyor ki: 

Hakkı Bey (8ultauahmet Ticaret
han1:; ımkt1ğı llii) 

- 'Macar:idanla bir ticaret mu
kavelesi imza edilmiş. Bu sene Ma
car.lara (2SOO) vagon maden kömürü 
(25) vagon tütün satacakmışız. Bu 
haber beni .fev.kalide aevindirdL De
mek ki artık bizim madenlerimiı de 
müşteri buluyor. 

* Selahaddin Hf'y (Muallim İstanbul 
24 iincü mektep) 

- .İkbsadi 'buhrana galebe çala
bilmek için tek bir çare vardır. O 
da ihracab arttırmakbr. Bu •ene 
komşu ve •uzak devletlerle birçok 
ticaret mukaveleleri yaptık. Macar
larla yapılan son mukavele bunların 

en iyilerindendir. Bu sene İzmir ve 
havalisinde tütün rekoltesi pek fazla 
olduğu için fiatlerin düşmesinden 
korkuluyordu. Macaristan (25) vagon 
alınca bu tehlike zail olmuş demek
tir. (25) bin penkü miktarında da 
kuru meyva ihraç edeceğimize çok 
aevindim. 

lf 
Necmettin Bey (Süleymaniye Med· 

rese sokağı 7) 
- Şimdiye kadar tq kömürü ih

raç ettiğimizi bilmiyordum. Yalnız 

birkaç sene evvel Yunanistana lioit 
veriyorduk. Son haber iktısadi ·bir 
muvaffakıyeti ifade ediyor. Altı ayda 
(2500) vagon kömür satmak az bir 
muvaffakıyet sayılmaz. 

... 
Ahmet Salih Bey (Siı kcci hmir 

otdi) 
- Macaristanla yapılan ticaret 

mukavelesi tam zamanına tesadüf 
etm~tir. Bu mukavele İzmir çiftçisi
nin hızır gibi imdadına yeti.yti. Ec
nebi tütün kumpa.nyaJan lzmir ve 
havalisindeki rekolteyi fazla göstere
rek tütünleri çiftçinin elinden ucuzca 
almak gayesini gödüyorlardı. (25) va
gon tütün az bir şey değildir. Fiatle
rin yükselmesinde adamakıllı tesiri 
olac:akbr. 

Nuruosmaniye KUtüphanesl 
.._ 'Tehlikede 

Evkaf idaresi Nurosmaniye 
kütüphanesinin altında bulunan 
dükkanlarda demircilikle iştigal 
edilmesini bu bina için tehlikeli 
bolmuş. bu dükkanları satın al
mıya karar vermiştir. 

§ Maarif müdüriyeti Üsküdar
daki Hacı Selim Ağa kütüph~e
sinde bulunan kitapları Süleyma
niye kütüphanesine taşamaya ka
rar vermiştir. Sebebi Hacı Selim 
ağa kütüphanesinin uzak ve dar 
olu_şudur. 

§ Onivetsiteye tahsis edilen Be
kir Ağa bölüğündeki tarihi evra
kın tapo idaresi civarında bir bi
naya naklibe bqlanmışbr. 

Türkiyede Fransa büyük elçisi iken Romaya 
nakledilen Kont dö Şambrön dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

yaret etmek benim için güzel bir emel olacaktır. 

Kont dö Şambrön cenaplarını istasyonda Fran
sız kolonisi .ile şehrimizdeki ecnebi sefaretler ye 
konsolatolar erkanı, dostları teşyi etmişlerdir. 

Türk-Fransız siyasi münasebab azami derecede 
dostane ve samimanedir. 1ki memleket arasındaki 
an'anevi dostluğun ihyası ve iyi münasebetlerin 
takviyesi yoJunda son zamanlarda mühim adımlar 

ablmışbr. 
Fransanm yeni Roma sefiri İstanbuldan a,yrılır

ken vukub~an beyaoabnda ezcümle demiştir .ki ; 
" - . Beş senedenberi Fransa hükümetinin mü

messili olarak bulunduğum Türkiyeye ve TürkJeie 
karşı bende çok derin bir muhabbet ve bağlılık 
vardır. B"iı itibarla bükümetim tarafından başka bir 
vazifeye tayinim dolayısile buradan ayrılmaklığım 
beni çok müteessir etmektedir. 

Bu mestut neticenin temi~inde her iki memleket 
siyasi ricalinin hüsnüniyet ve samimiyetleri büyük 
bir amil olmuştur. Bu işlerde ben de hisseme isa
bet eden vazifemi yapabilmişsem bu, benim iÇin 
büyük bir iftihar vesilesi olacaktır. 

.Bu ayrılık Türkiyeye karşı olan muhabbetimi 
bana biç unuttunruyacaktır. Türkiyeyi herfırsatta zi· 

Biliyorsunuz ki iki hükumet arasında .ne bir 
itilaf ve ne de halle muhtaç mesele kalmamış 
bulunmaktadır. Yeni ticari itilaf geçenlerde Pariste 
imza edilmişti. Mukavele bu ay içinde mevkii mer'i
yete girecektir .. 

Diga.mandinin 
Muhakemesinde 
Bir Hadise 

Limon kıralı Diyamandi Efen
dinin muhakemesi son safhasına 
yaklaşb: Dün Gümriik İdaresinin 
vekilleri maznunun tecziyesini 

· istediler. Diyamandi Efendinin 
vekillen de bu iddiaya karşı mü
dafaalanm yapmak için mühlet 
talebinde bulundular. Bu talep 
iki taraf arasında oldukça şid
detli bir münakaşaya sebebiyet 
~·erdi. Riyaset mahkemeyi cumar
tesiye talik edecekti, fakat maz
nunlann vekilleri arada geçecek 
olan iki günü az buluyorlardı. 
Neticede mahkeme pazartesiye 
kaldı. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Beyazıtta Süpürgeci hanında 
oturan odabaşı Hatice Hanımın 
pencere camını taşla kıran Hay
riye Hanım ile Kamil yakalan
mışlardır. 

lf. Koço isminde biri birkaç 
gün evvel mürettip Raşit Efendi
nin evinden çaldığı saat ve elbi· 
seleri satarken yaklanmışlır. 

'lf Kazlıçeşmede Rafail Av
ram Efendinin deri fabrikasından 
bir çuval kösele çalarak kaçmakta 
ol~n Mehmet ve Mahmut kaçar
larken yakalanmışlardır. 

, )f Hasan isminde bir hamal 
Beyazıtta düşerek ölmüştür. 

lf.. Çubukluy~ sebze götürmekte 
olan Rızanın sandalı devrilmiş 
kendisi kurtanlmışbr. 

~ Samatyada berber Ahme
din evinden yangın çı kmış, ev 
kısmen yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

)f.. Beyoğlunda Frangoli apar-

Hastalık Var 
Mankafa İnsanlara Da 

Geçebilir 
Belediye baytar müdürlüğü 

şehir içindeki bütün binek hay
vanlarına şahadetnameler dağıt
mışhr. Baytar müdürlüğü teşrini
evvelde bu hayvanlari sıkı bir 
muayeneye tabi tutacak (mankafa) 
hastalığı olan beygirleri ve kabr
Jan imha edecektir. 

Hayvanların da mankafa has
talığı bulunduğunu ihbar edenlere 
Baytar müdürlüğü tazminat vere
cektir. Hastalığı kendiliğinden 
haber vermeyen hayvan .sahipleri 
bu tazminattan istifade edemiye
ceklerdir. Bu hastalık ayıü u
manda insanlara da geçtiği için 
Baytar müdürlüğü kontrolunu çok 
dikkatli yapacaktır. 

İngiliz Tuzundan 
Bir A.dam Öldü 

Evvelki gün gece Balatta otu
ran İran tebaasından Gulam Hü
seyin Efendinin karnı ağırmış. 
mahallenin aktarı Avram efendi
ye müracaat ederek i1aç istemiş 
Avram Efendi hastaya ingiJiz tuzu 
vermiş, Gulam Hüseyin Efendi 
ilacı içtikten sonra kıvranarak 
vefat etmiştir. Nöbetçi Müddei
umumisi Kamil Bey hadise ma
halline gitmiş. Cesedin Morga 
kaldınlmasına Jüzum gösterdilc
ten sonra A vram Efendinin dük
kanında araştırma yapmış ve 
ilaca benzeyen şeyleri Müsadere 
ederek tahlile gö{ldermiştir. Av
ram Efendi de tevkif edilmJştir. 

tımanı kapıcısı Hıristonun 3 ya
şındaki oğlu Maksim, pencereden 
düşerek ağır surette yarala1111UŞbr. 

Bir Serbest 
Maznun 
Tevkif Edildi 

Dün eroin kaçakçdığmdan do-
layı maznun olarak mevkuf bulu
nan Bernart Blomental ile Y orgi 
ve Niko Gamadani kardeşlerin ve 
elektrikçi Mihrican Te mühendis 
Kadri Beylerin muhakemelerine 
devam edildi. 

Muhakemede Dimitri Dimitri
yadis, Harileos ve lstelyo Efen
dilerle Madam Eleni de gayri mev
kuf olarak suçlular arasında bu• 
Junuyorlardı. 

Şahitler dinlendikten soma 
mahkeme mevkuflardan .mtihendia 
Kadri Beyle elektrikçi Mihrican 
Efendinin gayri me.lmf olarak 
muhakemelerinin devamına ve gay
ri mevkuflardan Dimitri Dimitri· 
yadis Efendinin teTkifine ve ,diğer 
şahitlerin çağınlması iç~ muba.
kemenin talikına karar verdi. 

Vilayet Yeni · 
Boğa Alıyor 

Vilayet Baytar Müdfirlüğü 
bu sene de Bulgaristan' dan ( 40) 
kadar dapıızhk .boğa alacakbr. 
Bunun için ( 5 ) bin lirahk tahsi
satı vardır. Bu boğalar ıköylere 
meccanen dağıtılacaktır. Geçen 
sene dağıtılan boğalara iyi baka.o 
köy muhtarlarına ( 800 ) lira ka
dar ikramiye verilmişti. Bu sene 
de boğalar tetkik edilecek iyi 
bakan muhtarlara ( 1200 ) . lira 
fkramiye dağıtılacaktır. Baytar 
Müdürlüğü yeniden iki halis cins 
aygır da .sahn alacaktır. 

Otomobil Çarpmı, 

Şoför Edvarm idaresindeki 
otomobil Hüsniye isminde bir 
kıza çarparak yaralamışbr. 

)arımız Dön·üyorlar, 
Moskova. 2 - Türk sporcu-

ları ıerefine hariciye konajl 
babçeainde · verilen ziyafetin 
sonunda M. Karahan, Türk heye
tine birer raket hediye etmiştir. 

Gece de Dinamo stadyomuna 
yemek salonunda Sovyet İttihach 
Spor Teşkilatı Reisi ve merkezi 
icra komitesi azası Ansipof ta
rafından 350 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

Ziyafet esnasında karşılıkh 
dostane ve samimi nutuklar teati 
edilmiştir. Türk .sporculan İvano· 
ya hareket etmişlerdir. 

Matbuat Davaları 
Müddeiumumilik Haber gazetesinde 

Hikmet Münir imzal!lile çıkan bir ya
DJl suç iflemiye tahrik mahiyetinde 
görerek gazete aleyhine dava açnufb. 
Dün ikinci ceza mahkemesinde hu 
danya bakddı. Mahkeme Hikmet 
Münir Beye de celp yanlması i~n 
muhakemeyi talik etti. 

~ 
Geçenlerde .Bozburunda motoru ba-

1 
tan Muharrem Bey (Haber) gazetesinin : 
bu batma bidiaeaini yazarken kendin• ı 
,ne hakaret ettiğini I iddia etmiı ve 
ikinci ceza mabkemeainde bir dava 
&fmıfbr. Danya bugün bakılacaktır. 

Dikkat · Ediniz 
Aldığınız Çaylar 
, Jçilmiıtir 

Bazı çay kutulan.na üzerleriudeld 
etiketlerde yazılı miktardan daha u 
çay kondufu için belediyenin nobia 
tubh çay çıkaran müe~Heler hak
kında takibata başladıj'ını yazmıtbk. 
Bau çaylarua içine de kullanaldıktaa 
sonra kurutulmuş çay ve yahut aiyah 
renkli kuru ot kanftırı1diğı haber 
verildiğinden belediye bu gibi çaylan 
tahlile göndermiştir. Karııık çıkanlar 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Telefon Ücreti 10 Para 
inecek 

Telefon ücretlerini tetkik eden 
komisyonun telefon ücretlerinin yüzde 
on bet nisbetinde indirilmesine karar 
Yerdiğini yazmıştık. Nafıa Vekaleti 
komiayonun verdiği karan tasdik et
tiği takdirde tcJefon ücretleri müka
leme başına (10) para kadar inmi 
olacaktır. 

Hastalanan Bele-
diye Memurları 
Ve Aileleri 

Belediye memur ve ailelerinin 
hastalandıkları zaman Beled~ye 
doktorları tarafından parasız mu
ayene ve Belediye hastanelerinde 
parasız tedavi edilmeleri karar 
altına alınmış ve bu hususta 
miifkülat P.s,teiilmemesi' alaka
darlara tebliğ olunmuştuf 

1 Son Postanın Resimli Hikô.gesi: · · Pazar Ola Ha.san B. Digor Ki: 

.. f~ a JaD Bey bir zaman
Jar kaft~ cırkasında yaşıyan e.ki 
laammlanmız .• 

• 

• • . Ya gelişi güzel çene ça
bp pot kırarlardı. 

. ~ti- -~ --·\.AA.~ 

,/.;:;;;;;; .~ ... !:!,.. ..... """'" 
- . ... "'"' '"'----.~ -~~ ·~ -

~-·~··· . 
• ....... ~ 

~~ 
7 1 

.... Yahut ta birine kwp bol I'· .... Halbuki' bugün bizler, ytiz-
bol kalp latarlardı- ' me yarışlarında rekor kırıyoruz!. 

1 

Huan Bey .- Zaten siz Havva 
annemizin giinündenberi kırıp dik· 
miye alıtkmaıııiz kmm! .•• 



1 

Hergün 
Üniveraite Hakkında 
Başkaları 
Ne Digorlar? 

------------------· Yeni Oni veraite 
R.,ıt Golq, 
llaarlf Veklll 

"\ 

"Yeni Onivenitemiz hakikat· 
leri araştırmak ve derinlqtirmek, 
biltiyi derlemek, ve ylkseltmek 
PJelerini ıtder ••• 

"i.taııW Oaivenite8i, eneli 
iaminin deJlleti veçlıiJe toplayıCI 
ve birlqtirici bir mile~ ola
cakbr. YGbek ilim ve ihtisası 
kendi bünyeainde yqatan ve ya· 
ratan bir uzviyet olacaktır. Bu 
azYiyet kendisinden daha bGyl\k 
aıviyet lerin, yani bir taraftan 
latanbul .....,_, diier taraftaa 
biyok milli nrbtm daima canlı, 
daima lauau bir tıftkkir cibaD 
olacakbr •• ,, 

Üniveraite T e,kilib 
• ~ 011• Aillad 

•Tedbirler almmıpr W plmt 
almmuı dDfibdUOyor? Alel6mum 
iddia oluubilir ki Omver~ 
muelem orta talim ve terbıye 
aeaelesi ile eıkı bir nrette ali· 
kadardır orta tedrisat meselesi 
de tedri~ meselesi ile alikadar 
oldajundan neticede Ünnersite 
meleleli - maarif meaeleai 
balini ahJ•· 

Bizce, Jenİ Oniveraitenin ku
nlma• ile beraber. bu umumi 
meselenin de halli lizımdır. Za
ten Maarif Vekiletinin bu ikinci 
tlçilncü tedrisat hakkında tetki~ 
kat yapbjım Ye onların da 
..ıahı çarelerini aradığını işit
IDİftik. 

Bizce kurulan Oniveraitenin 
muvaffak oım.. bu ikinci meae
lenin muvafık bir tanda halline 
bağlıdıt. Üniversite yalnız mual
lim.den ibaret değildir. bir de tale
bmia boyik llimlenlm iRifacle 
edebiJmeai prttır. 

Hnıu. olarak dePiw,ilir ld 
yeni Üaivenitenia çerçevesi çok 
ıeniı ve aula lmralmaftur; onun 
içini doldurmağa ve llmit edilen 
1emereleri almağa gelince, bu da 
kırılmaz bit' azim ve yorulmaz 
bir gayret mea'elesidir.n 

Yeni Bir Meı'aJe 
Yana Nıuli 

" Yeni latanbaJ Oaiversiteaile 
latibdal olunarak hayabna hatime 
pki}en DarWfllnun 6yle bir mtı
eaeae idi ki keneli vuiyetile 
keneli aliminin karanıu hergln 
kenclia illa etmekten bili değildi. 
Onivenite arqbrla ve balucu 
laayatile senç n inJallpçı Tlrki
fellia iatikbaliae mqale tutacak 
fepyeni bir mleaese olarak 
lmralayor. Onu en p&rlzsGz bir b balincle parlamamn• temin 

.......... da hlmOniyetlerin 
en ilen derecelerini glltermekte 
:!:u'ona· Bltan milletin ve 

dtbayaaua akleri bu yeni 
•letaeae•iae clikill olacaktır. 
~ cllad.bai artık baflam•f &-!al,., .. ~·tmda - blylk 
'lllllluerle we b&tla clildcatiniizle takip-..... .. 

Medrese, Darülfünun 
Oniveraite ' 
SdrlB._ 

•• Oımanh bGnyeai kendini aa
tlldediji, yqar gibi YaZiyet aldıgı" 
•m•n•.;;.-rda ..1-..ftl.Ltt. da --,--. WWIUDUD limitli, =: r..iti~h idi. Fakat Oa
laa,.ta lr.. 1• ,.kılmaya, millet 
detlttL ~0'&a çakınca ihtiyaçlar 
a&rGtler ...;t.. tartlara detifti •• 
ukathtı. Afta. Darllflnamm 
1J1 &izlere ":t•• Ya&iyeti daha 

Refit ~ 
açbja ~ 111 _t ajuatosta 
ra, orta .., .. llledreaeclen son
~ ~ ......,,.._ bayab 
Pi. teldre · ~ ·~ aaedrese 
için 1 ~--· ~ Onun 
~~ta... Oamanh 
..,. klltlrla ... Ye mo-
w.I .... olarak 

SON PORA 

r ' Resimli Makale llffalciki Saadet a Sözün Kısası 

T arluında itini bitirip ~ da. 
nen çiftçi, ~·an yors- arsa• 
yuvasına döam ifçi, oaclan ekmek 
bekJiyenlerha .... Jhinl ...... 
yorpnJujunu unutur, aef'..ml ..... 

AJai •r4ıti •ql •m tçia plapa 
........... , W.ıekrler· .. buta 
balacuaa, Wr •Alı• ...... __ 
.... .., iJiletwalt ...... bclar o ... 
... llle8

1
ut ...... F1 olahlUr mi? 

Haldld ..-t hafkalaruu mu'ut 
et.ekle elde ..ımr. Saadet arkamnda 
kı 31 ata ,U.q kenk~~!~ dGpa.enlerf 
Wr m,.ı peflmde .......... anma ar-
..... 4etiJclirler. Bunlar hiçbir vakit 
....W. erifemezler. 

SON TELGRAF HABb"WLERİ 

Ef ganistanda Y enidenKıyam 
isyan Eden Deli-Molla Amanullah 
Hanı Efgan T ahbna Getirmek istiyor 

Efganlılar lngilizlerden Yardım istediler 
Şimalt Hindistanda Efganlılardaa l.enanai ismin- Hindiataıı Erkanı Harbiye Reisi Jeneral Vigram 

d~ biriai aabak Ef~an Kırah Amanullah Han lehine Efııan hududuna ıiderek vaziyeti tetkik etmif ve 
bır ~an hareketi hazırlamıştır. Lenanai elyevm ~eliği Uizum n.eriae muhtelif topçu ve piyade 
Efganistanm • f-!&~ eyaletinde bulunmakta ve alayları ile bava filolan hudut üzerinde harekata 
kıyam hareketini ıdare etmektedir. -= .. terdir. 

L . . Ef • geç~ ln 
,.enanaınm . ganıstanda ve timali Hindistan- Efgan hududu dahilinde giliz kuvvetleri isyan 

dakı Efgan kabıleleri arasında pek biiylilc nlfun mtntakasa dahilinde bulanan kabilelerin köylerini 
vardır. Ba nlfmu dola,..U. ilyu baNlrrt , •w.eı ~ edere~ tahrip etmiflerdir. lni_iuzıer 
et81ekte olclaja " ~.....,elle Detlcll F ,_. 'f#gaa _hiıdudu cla,lalLMle ......... ft ~ 

Yeni 
Binalar 

-

-------- E. ' Gasterif ve züppelik tarafla· 
nm bir yana bırakınak; banyolu, 
acak IGlu, vapura benziyen yeni 
binalann içi pek ralıat Ye idareli
clir._ Çabuk temizleniyor, aca 
dlteniyor, lıinnetçiaiz çewileW
liyor. 

Hem ahçı hem hizmetçi tata
lamıyaa bu devirde eY han....,._ 
mn da itlerine pek elverifli plea. 
o derli toplu apartımanlardan bir 
tanesinde. kq için, g&ztlm bile 
var •.. 

Üllginleria e• rahatlanna bizi 
ucuz bVUfhu'aa yeni binalarm 
ba tarafma hir diyeceğim kalmada. 

Sofalanada at kottunalaeak 
ealri ferah emrimizde kannabil
diğim para ile oturaımyacağum 
da bi6yorum. 

Y alnu: nparu1D1U binalana 
dıt taraflarile, launra111a1 oclalan 
sinirime dolumuyor. 

Zannederim; •apur mitilini 
karaya nakledenler denizci• 
uzak kalmıt şehirlilerclir. 

Kavruk şehir bavallm cleais 
riizgln zannettirmek istiyen mi
marın buldaiu beton Tramat
lantilderin l.tanbulda yeri var 
mıdır? •• 

Hem bizim gemi taklidi apar
bmanlarumz İIUlan taflyan yolca 
Yapurlanna da pek benzemiyor • 
Zevksiz kalfanın kafaıı onlan 
çatana azmanına çevirmif •. 

lstanbul gibi dünyanm • 
renkli denizinin ikiye blldllttı bir 
tehirde vapurumau binalar bana, 
karaya vurmuı fileplerl ~ ....,__ 

ihtimali bultmduju 81yten-1dedir. !dare eden. rei8 ı....a.rm. kendilerine ...,._lal 
ta barek a.:..:- :_.e,c_,_ ,__ • istemektedirler. B 1 d • I B 
y~ eUUlll ~u_yan.a o......... ff•adi.a- la~ Deli Molla junini ftl'cliJdıeri 1,en•n.. eıe ıgeıer an-
=~ U:; =.,:·~ !:'.::i".t~ ~~t.ı:;. kası Teşrinie'IJfJe/-
1arc1ua iatemif, fniruzıer de yanlma ehaiflerclir. leınektedir. • tJ A l 
Yunan Fırkaları Bir Yüzme Rekoru,Aorupadaki Tale- e .w.!~ :~=l-Beledl-
Aralarıntla Bir Amerikalı 1000 Metreyi be/erimiz Memle- Ş::~:10~:=d~ ':: '1 ı t ı 11 Dakikada Katetti • ı ... l D" .. l rak Vekiller Heyetine verilmit. 
UZıQŞ lıar NHJork. Z (A.A.) - Ameli- K,6 il onuyor ar Vekiller Heyeti de nizamnameyi 

Atiaa, 3 (Hunıl) - 8qnld- imla J1zme ... piyoalarmdan Avrupanın muhtelif yerlerinde tuvip etmiftir. Nizamname yllk-
lin riyueti altmda lalkimet erki- JKk lloclara. 1000 metre aer- muhtelif ilimler 6zerine lhtiau aek tacllka iktiran ebniftir. 
m ile • ....., fırblann reilled belt ,......... 11 d.alrilra 37 a- yapan talebelerden 60 ı tahlille- Belediyeler bankaıı bir tet-
arumcla bir lcf i- akteclilcli. Bu aiJ• 4110 De mi bir d&nya re- rini bitirdiklerinden memlekete rinienelde resmen teplddll ede-
içtimada Bapeldl parlameato kora ,..,.. !neçli Bcq'un 11 avdet ~elderdir. ~ ~ eektlr. Baiıkanin tqekkGIG içba 
ewlarmda aynlmiJacajull ..,. dakilra $5 UDIJe 3/10 Jak reko- mı azamı liselere yerl~~eldir. ~m gelen 20() bin liranın da 

led• M (V • el.' L .. - 1111111 lormqbr. Bunlara yer batmak ıçm lise ma- ıki ay içerisinde toplanarak 
ı, · emz '' • .... ,. yap- alliml · ela b .1-::.:.:ldik- aer-

"k . 1 . . E •aı d J en arasm azı._..... mayenin tamamlanmua bek 
lan auı as~ mOrettip ~m ıec:- roanıır~a eninue ler olacağı muhakkak addedil- lenmektedir. -
ziye tdecepıe .az verdi. Muhalif 6' mektedir • 

fırka reisleri memnuniyetleriıü ilk Kaza Mıaarll Bir Hanım hrUlaee-
beyan ettiler. • ız~t l(Hrde ':')k MMaçltaakarl lik z•r• T .... rruatt.ı Bulundu 

Atiaa, 3 (Hu..r) - FD"kalar Erıaai. ( Hmuar ) - Burada u:mı ususı - ın Maaırh merhum Yusuf Necip 
ela -•-- --•-· ti feci bir bu o1m..,_ bir amele maçlarına seçen cuma da clevaaı Beyin refikası Hafize ff .... _ u_ 

araam ya....- .....-,ma ne ce- O ...l!ı_. ilk '--•- K 1 - nu-
• m.ıc.\ çavup llmlftlr. len amele euumlf ve 0111n1& aramtine mr safarethaneai va1ıtaail diba 

sinde Dahiliye Nuan il. ,._, çaVUfU; Erzurum, Tercan kaza111Ba ve iz.it idman 7utrl&Ji ~lq- belediyeye (20' ln-m- u-~'- b" 
kil · yalms llava umuru na· 1r1-~-- ı_ _ _ _. __ ..1 __ N . de 1 ~ J ı- . 'I ....... unw.11 ır 

çe IDlft Y aJ.laca 7-ucu ımam ça\'llfhu'. ....-1111' · etic - .. e wmt- çek glndermiı v b . 
zırhpda kalmıf, yerine M.(Petro imam çaVUI ameleye ıaleriain Ulertı_f•~p g~flerdir. Darlllicezed ki ~611 u para ile 
Rallil\ ....Jmiftir. Polis ve elllDiJe- tq abtma temizlenirken tqa mncı maç ile aenenbı en ,O- dilm • . ~ m ere yardam 
• '' ~- da ... • na..ı varalaain tarif ediyonnUf. zel maçlarmdan biri ohnut. mm- e eamı ıatemiftir. Beledi e 

tiumumlJ•. memarlan deiifti- Sa •"•da ~ bf kendi tabnıa en bnetli taknnlan Hafize Hanıma Mıaır aefarettaa!. 
rilecelderdir. kendine ptla•ıı ve birdenbire K~ idman Yurda de 1zmit vaatuile tqekkür ebniftir 

çakmOt, ça.at ta altmda kalarak lttibat apor lmll'I kup...... · 
Japonr• l111ı1ter•nln aımoftllr. lardar. . . Tutun Deposunda Ne Oldu? 
Ply-lar1nı Allnıyor . 1 Gandı· vm· e Hapıedı"lı·yor Geçen laafa &mit ıdmann yur- Tnttın inhiaaruım T-'-....! _._ 

Loadra 2 - Japoaya riltere&WI duna O • ll majliip olan Kandı· d a&B1m uo-
her ,a. yeni bir pi,.....• elde et• Ahmetabat, 2 - Sivil itaat- ralalar ciciden ~ok gn.l bir poıun a mlidür Kenan Beyin 
mektedlr. Kıhn•'ta ln,Ub idhalituu• lidije devam ettiği için tevkif OJUD1a ittihadı mlaşbnmya mu- ameleden Hasan İlminde biriaini 
,.,mı Japon mallam abnqtır. Ya1ml- edilen Gancli, hapi.aaneye komnak nff4ak oa-.ıu fakat oyun ancak !araladığı hakkında ortaya bir 
da A...traly8J• da Japon mallanmn &zere Ponadaa ~- 2 - 2 bera&erlilde neticelemniştir. ıddia Iİl'lldaj1 yazdmlfb. Bu lıu-
lcu• ecleeeti ...ıa.,ı.aktadır. •usta Adnan Bey bize bir mek• 

JSTER J s TER J NAN M A I ::di::u~, Bu mektupta .ay. 

k lu ..e ........... plaa I aaadaa dopaa çınl~plak futbol oynachklan •e dln-
A•nau ubıtUID ç::..: ,anı Deba...... clY•- inmek esere aehre tlrip •• tekrar çıkarak bu ••d

taldblni rapaea pçe• ..1-•..& mGteeaYI• futbolclaln yette devam eitikleri laaber •eritmektedir. 
nnda bir meydanlalda ,.ruu,. 

• 
/STER /NAN iSTER iNANMA/ 

Amele Huan baa hareketle
rinden dolayı ekaperler tarafaaclaa 
tevbihe uğram11, vazifelİDe niha7et 
verilecejini anlallllf Ye itini tetk
etmiftir. Kendillnia .. ,. 

•• , .......... ~~ct:lj~· ili• 



Meml~ket flr!an-zart1ları 

\ ı ' 

Anado:u Köyle
rinde Hastalar Na
sıl Tedavi Edilir? 

Nu"lli (Hususi) - Anadolu; 
her sahada tetkike değer bath 
bapna bir mevzudur. Bu mey11nda 
tıp dünyasını alakadar eden nok• 
talar da vardır. Eğer bp ilimleri 
Anadolunuo ismi belirsiz mahalli 
laaatahklarını tetkike koyulsalar 
yahuz bu kııma bir ömür kifi 
selmez. 

işte size doktorlarca bilinmi· 
Jen birkaç haatahk: 

1 - Yakı: Aç karna, iftah· 
•z su içmekle. iftahaaz bir tane 
lzüm yemekle, tok kama çok • 
içmeklecle oluyor. Hatalık ani 
sem. Ve hastama ylreji mütlıif 
•ir ır .Bata diner. Mideai altüst 
eJur. KöylWer bu hastalığı fU 

turetle tedavi ederler: 
Bu ha valide yetişen (Körpe--

zen), (Hayıt) otlan yapraklan bir 
kapta dövnlüp bir miktar tarhana 
ile beraber kaynabrlar, vücude 
selen lapayı bir bez. parçaama 
tlôk6p herine biraz da (katran) 
ıadirerek hastanın göbeği iizerine 
.-khjile yapıfbrırlar. 

2 - (Yakma): Bir yolculuktan 
selip terli terli bir ağaç ıölge-
•• otur. Ceketi çıkar. Bir de 
IOğuk au iç. Bu hastalıia tutul· 
dua demektir. O vakit vücudün 
kumda bir deiifiklik oluyor 
damHlannda kan terakümü vu· 
ima geliyor, ve o mahaller aert
letiyor, eğer hemen o rece bunun 
inini almak içio boyuna bir 
llil8k yapıştınhr ve mcak bir 
tatla koyun postile boyuna aan
hna hastabk kwnen ıeçiyor. 
llonal ediline boyumm elaman 
tifiJar. Ba1 cl&unez oluyor. Müt-
lalt apyor. Bu baatalık ta ş&yle 
teda9i ediliyor: 

K6ylerde locak) ismi verilu 
mtalar tarafınd8n ( yalmıa J lfi 
J•pahJor. Bal ~ 12 çeşit baha
rat bir kapta kaynıyor. ihtiyar 
uta elinde bir çubukla çanaktan 
kayıaar lapadan ahp hastanın 

boynundaki maraz yerlerine sil
rüyor. Ha.ata hiçbir sıcaklık lıia-
1etmiyor, Eğer bu tedavi ema· 
1mcla hasta yine ~ bu 
aefer hastalık vücudün başka bir 
ıerine geçiyor ve tehlike büyil
yor. Yakmak ve sıcak tutm~ 
hastalık geçiyor. 

3 - Halka: ~ da faZla. iitil
mekten ve ~deyi doldurmaktan 
ileri gellyor. Bogazda, hançerede 
bir tıkanıklık oluyor. Ses çumyor, 
dil salemiyor, Hastanın nefesi de 
darahyor. J'edaviai fÖyle yapıh
yor: 

Bir yavru kapetin hayalanm 
çıkanyorlar, ortalanndan yarıp 
aıcajile boğaza sarıyorlar. Haata
IWl lh:eri kahn yorganla irtftlüp 
ylzl alete brşı çevriliyor ve 
bu fel'Ül dahilinde tehlikeli has
talık bir saat içinde geçiyor. G•· 
ribi fU ki bu haatahldarla mGsap 
olanlar hazan kasabaya doktora 
gidiyorlar. Fakat doktorlar çare 
bulamadıklarım itiraf ederek kay
lerdeki ihtiyarları gösteriyorlar! •• 

Klylerde bu hastalıklar lıiç 
eksik olmuyor. Köyde bu hasta
hklara illç yapan altııntltk ber
berler diyor ki: 

- Allahao esas 32 hastalığa 
vardw Bwıun on altm ayazdan 
on altna 'bojaıdan olur. Allah 
hep.min de U.. yaratafbr. 
Amma bu illçJan anlJIP bulma-

• • 

SON POSTA 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
Havai Miisalıahe 

.-..---------------------' Japonga'da • • 
Kuşadası ihracat işinde ~::a:kıere 
• 
lzmirle 

Bizim eski padiphlardan Sul-

Rekabet Edl•yor tan Azizin horoz dağnftürmiye 
.merala olduğunu ve bir gün baş-
ka horozlarla diğOflrken çok 
yararlık güsteren bir horozun 1zmir, (Huau-

ai) - İzmir ile 
Kuşaclaaı.,...... 
da bir ihracat re
kabeti baflarn11 
ve bu rekabet 
oldukça ehem
miyet almıttU'. 
Altı ay zarfında 
IMt buçuk mil
yon kilo zeytin-
yağı ihraç eden 
K uşadaaı •ele-

oı:a Marailyaya 
bunu 20 filine 

aaldediyorlar. Çb
ldl arada büytik 
bir mesafe farkı 
Tardır. 

Bu Taziyet had
di zatinde za-

rarb dejildir. K..
adua ela lzmi.. 
rin bir kazası oJ... 

dufuna ,ere mem-

leket heubma 
bunda zarar yok-

tur. Fakat, ihra-

si, zeytin1aiı 
ihracat faaliye
tini, hemen ta
mamen üzerine 
almıt gaöidir. 

Bu hafta da, borsadaki fiyat 
listeleri tabtumda ıayle bir 
kayt vardır: 

K • ..-.ı I'--• w ~ i/U'•e«f' cabmw ayni yer-
nç edilmemekteclir. Sebebi: de tekaife karar veren hilküme-

- .. Kupdau Jimanında zey
tinyajı faaliyeti tekiailf ettijin-
den lzmirde muamele olmamıftu.,, 

Bu kayt İzmir limanmın zeytin
yağı ihracabnda, ehemmiyetinden 
birçok ıeylcr kaybetmek tehJi.. 
kesile kartıl&fbiuıı göstermek
tedir. 

Bundan başka, son haftala
nn hayvan ihracah tamamen 
KDf8duı limamndan yapihmştır. 
lzmirden hemen biç hayvan ib-

Bilecik Avcıları 
Bayram Yaptılar 

Bilecik ( Hususi ) - Buradaki 
avcılar birleprek " Avalar Jm.. 
lllbtl" tqkil etmifler ve nizam
nameaini bükümete tasdik ettire-
rek idare heyetlerini ~ 
dir. Ağustosun birinci -ıtml Jlile.. 
Cikte bnyak bir avcılar bayramı 
yapahmşbr. Bayrama civar Yillyet 
ve kaza avcılan da davet edilmit· • 
Jerdir. Bayram pek Def'eli ol
muştur. 

D•rende'd• Bir V•k•• 
Darende: Savas'ta CH111Uli )

Dede Bekir isminde kaçalrçıbkla 
melaf olan bir adam Ça)Qr Ah
met oğlu O.man Efendi Refika
aam kurpmla yaralayıp kaçmııbr. 
Zabıta derdesti için takip etm~k
tedir. Vak'anın aebebi de araştı• 
nlmaktadır. 

Edirne'de 
Polis Karakolları Tevhit 

Edildi 

Kupduandu &mire tren timizin bu lauuataki kararlarile, 
navbuıu fulachr. Hayvan celep- aon vaziyet arasında bir m6ba· 
leri hayvulan S6ke tarikile Kut- yenet vardır. Daha doiraau İzmir 
aduana ucuzca indirmektedir. limam, Kuşadumdaki faaliyetten 
1zmir Belediyeai de hayvanlann 1ekteye uğramaktadır. 
vapurlara tahmilillde biraz m&f· Bu vaziyetin in&ne geçmek 
1dllit g6atermektedir. ·Kuşadası· için, Af!: fimendife" kumpan-
nm ihracat vaziyetinde b•kimiye-- yaaile • Belediyesinin Hiccara 
tine bunan da tesiri olmaktadır. anhulet ıöstermeai lazımdır. 
Bundan bqka Vapur laımpan- Maamafih müstahsil, ıeytin-
yalan lzmirclea Manilyaya nak- yağı ve hayvan ihracabndan 
ledecekleri zaytinyajmm tonuna sonra incir ibracabmn da Kut-
meıel& 2S fİllD nakliye ücreti adaaı limamndan yapılmuını ar-
almalarma mukabil, Kuıaclaam- zu etmektedir. 

Halkimı~ Mektep lnf8itm• ~tn~· 
miyet Veriyor 

ll•n4ıra lcl11ibüle g•11ıl11n meld.p 
Babaeski ~uauai) - Bl~andıra IC.Sytmde beş aiDıflı hfr llk

mektep U. edilmektedir. Mektebin inşau için ahali b~k bir ha~ 
miyet eaeri giatermiftir. lnta bedeli olan tekiz bin liranın mlihim 
bir k1S1Dmı tiiccarlarmuzdan Ali Sachk B. 6demiftir. Mektebin int•
ab lkiDal edilmek keredir. 

EdU. ( Hususi ) - Şehrimiz 
Emnıyet MüdilrlüjG kadrosunda 
mühim tadüit yapılmıfbr. ip.ala 
Ye Kavakla kazalanna mlrette-

Çocuklar Arasıqda lnegöl'de 
Bir Çocuk Öldürüldü, Elektrik Fabrikası ikmal 

• bat aynlm8'1 tızerine baza polis 
karakoDarımn teYlıit ve ilııuma 
mecburiyet baal olmuştur. Kirlt
hane kara.kolu Ayıekadın kara· 
koluna ve Beyazd: karakola ima
ret karakoluna bağlanmıf. MaD· 
yas merkezile Manyas karakolu 
mtidlirlnk bina1ma nakledilmiftir. 
Manyas mevl<iindc yalmz poliı 
telefon mer. ı kahmştır. 
Rlze'de Amele Ucuzıuıu 

Rize ( Hususi ) - Bugiinlerde 
amele yevmiyelerinin ucuzluğun
dan iatifade etmek ilzere birçok 
kimaeler bina yaphrmakta ve 
tehrin imanna yardun etmektedir. 
Duırara patalaruı yevmiyeleri bir 
lira ft clibr amelenia ..._.. 

Diieri Yaralandı EdildiOrtıımektepYapıhyor 
Rize (H_.)- Kanbmt ma- lnegaı (Hususi)- n sene 

halleainden kasap Şevki otlu 1 açılan ortamektep, tedrisatını 
yquıdaki Necmettin, amcuı Ru:l• muvakkaten ta&8iS Cıclllen bir 
vamn otlu 5 yllflllc:laki Rıfkı ile binada yapllllfb· Bu aene orta-
oynarken babuunn yastıp albn- mektep için 40 bin lira alrfile 
claki dolu tabancumı ele ıeçir- yeni bir bina yapılmaa tekarrlr 
mlf, kurcalamakta iken ateş al· etmit ve temel atma merasimi 
IDlf ve çıkan k1J111!D biçare .. lbf- yapabmftır. Mektebin büt&ıı maJ... 
lanın boynundan gırerek 1aı ka- . • . . . 

w nd ~.1-........ n_n __ ölm:&..tA.. ıeme81Dl k6yllller getirllllf, lllfUla 
agı an pauu.t~. RUau ...... - • • k yl&J L ...... Sındır~ ( Huausi) _ ~klar ela bınat 6 er ue19lamıtfardır. 
köyinde 12 yqmda Osman ojtu Mektep için sarfedilecek paranın 
Ali ayni yaşta arkadaşı Ahmet bir kısmını halk vermiftİI'. 
çavuı oğlu Mehmedi tabanca ile 1 öl 1 ktrik f b .k 
•1•iından atar aurette. yarala- * neg e e a n ası 
IDlfbr. ikmal edilmiştir. iki aya kadar 

da ıehirdeki elektrik şebekesi 
ilmUtl edlleCek ve tenipta bq.... ~~---~--~.--~~~~~-~--··'*"~ 

~, .. 1Pptıtı1r .. .,.: f, 

boynuna kenefi icat eftiği Osmanl 
Dİf&DlDID birinci rltbeaini taktığım 
bize çocuklujunıuzcla anlathkJan 
Yakıt, bunu bir delilik alimeti 
diye sayarak gOlerdik. 

Meğer o Yalat hata etmifiz. 
Bir hayvana nifaa takmak hi~ te 
clelilik .timeti dejilmif. 

Japonyada bir kanun varmlf. 
t..•nlana iflerinde lmllaaılu 
UJ"anlar, alchldan emirleri ifa 
ederlc:en Janrlak p.terirlene 
onlara da bir " liyakat nipm " 
TeriJebilirmif. 

Hatta, Muçuryanin cenup ta
rafmdaki fimenclifer hatb &zerinde 
bekçi olarak kullanılan birkaç 
çoban k6peii, telgraf tellerini 
çalmaya gelen çapulcalarm yaka
laıunalanna hizmet ettikleri içba, 
kendilerine o kanana tevfiba 
birer liyakat Dİf&Dl verilmif. 

• Bu havacliü haber yerea Framıs 
ıueteai japoayada kapelslen kaql 
,a.t•llen bu takdir nlpaealnl balda 
,aıterdikten aonra buna, Ji!ie , .. 1 
duydutumuz, bafka bir YÜ'ayı ili•• 
ediyor. 

Bilyük muharebe eanaancla Verda 
müstahkem meYJdi mahalara eclidJll 
Yalot bafka blef9"1ea ayn kalaa 
Vaux kaleli bir pHta sl•erelalala 
..... diM~-...... ~ 
bere teta1n etmlf. <f- va"9t bıa rl•W. 
ehdn himmetini çok takdir eden n.. 
maaclanlar ıiYen:ial alpll rimaeldea 
.... ,.... bir aertebep Pıar
mlflaı; °"" ...ı.ııete mkal&4e 
labmet9'gl'lllhaher ...... i~ 
......... • millet emlrlerladea 
•irinde haber rit•ftl ... 

* Ne japonyada nipı ald 
köpekleri, ne de Framada millet 
emrinde yer tutan poata ,nver
cinini tabü kıskanacak de~. 
Fakat laayvanlann yaruhk gh
termelerinden dolayı b&yle taltif 
edilmeleri bize pek tuhaf geliyor. 

Bir kaledea haber ,atlrd6tü itia 
yarubtı Mttüa bir miHeü- ilin edU. 
ait olan poeta rGverolalaia w OU. 

fattaa elebet te bk _.... ··~· 
BoyDuna Hyakat,.... takılab japoa-
,.ıı çoban kipekleri de eter sii.deame 
,ı ıeviyorlan• beUd bu ıiisten se.ı. 
aiflet n ..+bltl4Siibi glMennek itla 
ku~ ..Uanııflarcltr. 

Şakadar ki, bizim uladıtnmu 
ı&e• iaaanlar aranncla alpnlar .O. 
lçia te.t edilmif utildir. Bunun deJI.. 
U de en muteber tamna• n1tanıu. 
Wç te güzel olımyaa bit put ,.llnna 
..,.,et olma&vadu-. 

Nitanlar iflerinde yararlak ıa.terea 
inıaaleJıij iftihar etmeleri " bllbaua 
bir prarhtm taltif ~dftini a1'metl 
n. pren bafka ldıaeelerbt 1arubk 
jl9termiye phpnatan Jt1a icat eclil-

mlftlr• 
Bopuaa alfaa talulan Wr kapek 

.erinelnden lım}'"lk ..uı,a•n1r. Fakat 
bilmem, INi,te byrak .. u.maJc w. 
iftihar allmetl aclclol-Wllr mi? 

Bir klpeiin nipD .W.paı ıarea 
ppa klpelderin ODU laalcananlr, 
1PfU1 almak için....,. da çepuleulan 
kovabyaeaklan habra ıeUJona, ... iti 
- çoban köpekleri poUa lfleriade talim 
eclillrken - bir parça keaalk De .... 
mek belki daha kolay olur. 

Benim flbimee kCSpete nı ... 
.ermek, ~apep. la~ arttmau, 
nipmn laymetbıi ~· 

Onu için MaaPJ• ........ 
b~ttıada ldi~eıa Yerllea li,.pt 
....... ki~ ....... 

~· 
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Siyaset Alemi 

iki İşgal 
Arasında Miina
sebet Var Mıdır? 

Bundan birkaç gün evvel bir tel
i'!"af haberi, bize, uıak şarktan küçük 
bır lıaber getirdi : 

Filipin adalarile Hindiçini arasına 
ıoıkışmış birkaç l«üçük adanın Fransız. 
kuv\·etleri tarafından işgali haberini. 
• Ark.adan yetişen mütemmim ma: 
h~ına~ ıse hadi5enin Tokyoda hususı 
bır dıkkat uyandırdığım bildiriyordu. 
Fransanın ihtiyaçlarına yetişmek şöyle 
dursun, fazlasile artan topraklan 
va~dır. Buna reğmen uzak ç;n d~niz
lerınde, memleketi cü:ı'ülerine bırkaç 
adacığı daha ilave etmek isteme.-i, 
her hnlde, bu adaların mahallen hu
~us~ bir ehemmiyeti haiz olmalarmdan 
ılerı geliyordu. Maamafih bazı Fraruı:ı 
gazete 'eri, bu münasebetle Fran.sanın 
insaniyete bir hizmet yaptığını yaz
dılar, dediler ki: 

" Ortada herhangi bir empc-ryalist 
emel yoktur. Bilakis vazife g-örmek 
gayreti vardır. Hindiçini sahili ile 
Filipin adaları aruında serpiJmit 
duran bu adalar birtakım mercan 
kırıntılanndan iba~ettir ve seyrüsefer 
için son derece tehlikeli idiler. Şimdi 
buralara sahil fenerleri dikilecektir.,, 

Fakat bu hadise üzerinden çok 
geçmemişti ki bazı İtalyan iJimJerinin 
Sıldad Yunan adalarına ayak bas
tıkları duyuldu. Bu işte d~ asker! bir 
maksat olmııdığı söylendı ve soyle: 
nh or. iki vak'a arasında herhangı 
bi~ bağ bulunabileceğini akla ge~ir
miyenler de vardır, fakat beynelmılel 
aiyaset sahasında bir hadise olur 
olmaz onu bir batkasının takip et
me.ini beklemekte kaidedir. İsterse
niz, siz, buna, ilk vak'anın reaksiyo
nu deyiniz. Bana kalıua, ben, Çin 
aularında Fransll'ların insaniyet na
mına ayak bastaklannı iddia ettik
leri adalar hidiıeıini, adalar denizin
de İtalyanların üç Yunan adaaına 
çıkmalarını dojuran vak'anm hazır
laymıı olarak telakki ederim. Kanaat 
buya! Yanılmıt olabilirim; amma 
ıirndilik ben böyle dütünüyorum. 

~üreyya 

Çinlilerin Mllliyetperverllğl 
Roterdam 2 - Dün İstaayonda 

birkaç yüz Çinli aruında büyük bir 
kavga olmuttur. Bir Alman ıinema 
•irketi 250 Çinliyi figüran olarak 
hıtmuştu. Çinliler Huıusi bir trenle 
Berline gideceklerdi. Çinliler flimde 
bir Çin hezimetinin tasvir edileceği
ni anlayınca büyük bir münakap 
baılamış ve bunu büyük bir kavga 
takip etmittir. Dört ki,i tevkif edil
ıniştir. 

Almanyada iflaslar 
BerJin, 2 - Temmuz ayı içinde 

262 iflas ve 115 konkordato talebi 
olmuttur. Geçen ay 264 iflas ve 128 
konkordato talebi vardı. 

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

Amerika'da Is ahat 
Amerikanın Mali Hayatı Bu Muazzam 

Teşebbüsün Neticesine Bağlıdır 
Nevyork 2 - Hükumet tarafından 

hazarlanan mali ve ikbndi kalkmma 
plinı dünden itibaren tatbik edilmly• 
batlanmıştır. "Gönüllü kanunu" iıml 
verilen bu yeni plan Amerikanın ıim-
diye kadar devam eden iktwidi htlr
riyet hayatında bir inkıJip yapacaktır. 

Şimdi, memJeketin bütün :zirai, 
ıınai, ve iktııadi kuvvetleri. milyon• 
larca ıermayeleri topbyan muauaıit 
teıenbüıler, küçük vilayet unayilerl 
kaybedilmit olan iktıaadi refaha ka
vuımak üzere ba,lanan ıistemli mÜ• 
cadele için aym safa ıokulmupardır. 

Prensip itibarile tüccarlar ve sana
yiciler planı kabul edip etmemekte 
serbesttirler. Fakat kabul etmezlerse 
fena vatanda4 olarak kaydedilecek
lerini, ifçilerile fena vaziyete düte
ceklerini hatta ciddi içtimai kanşık
Jıklara sebep olacaklarını biliyorlar. 

Planın çalışma .aati haftada 35 
saattir. Ücretleri yükseltmiye ve ço
cuklan çalıfmaktan meoetmiye ait 
batlıca maddeler vardır. Bu tedbirler 
~a_liyet fiatlarını son derece yiikse)t~ 
tiğı.nden satı~ fiatlarım da yükseltmek. 
t~d_ır. Ve daha şimdiden, birçok sana
yıcı]er mallarına bu yüksek fiatla alıcı 
bulmak huıusunda endite etmiye bat
lamıılardır. 

. B~ muazzam teşebbü11iin neticesi
nm bızzat işlerin yürüyüşüne bağlı 
olacağı tahmin edilebilir. Eğer işler 
~ Ruzvelt'in gayretlerine ihtiyaç 
goıtermeden açılmakta devam ederse 
plan, iktısadi kuvvetlerin mantıki ve 
tabü bir neticesi olarak muvaffak 
olacaktır. Aksi takdirde tatbiki büyük 
mütkülita tesadüf edecektir. 

Ş.ikago 2 - Şika~o aütçü sanayii 
~eşkılitı tarafından hukümetin planına 
ılk 4!1arak meydan okunmuştur. Sütçü 
tetkılatı mahkemeye müracaatla zira
at naza~etini~ ~leyh!ne takibat ~apıl
~ası.?ı ıstemıfbr. Sutçüler gnvi bü
yumut kargatahklara, kıt'aların mü
dahaleeine .sebep olmuftur. Birçok 
yaralı vardır. 

Japon Manevrası Ve 
lngilizler 

Londra, 2 - İngiliz matbuatı, 150 
parça gemi ile Bahrımuhit garbında 

Japonlar tarafından yapılan mane\1-
ralan biiyük bir alaka ile takip edi
yorlar. 

Bütün muhafazakar matbuat, bu 
manevraları, Amerikalıların Hayti 
civarında yaptıkları manevralara kar
şı bir cevap olarak telakki etmekte
dir. 

. .t\merika'da ~ikago'da kadınların beynelmilttl kongresi açılmışbr. Buray& 
Ol rıca ı emiyeti Akvamı temtıil eden bir kadın heyeti gönderilmiştir. Resmi 
miz Cemiyeti Akv&mı temsil eden heyeti gösteriyor. Soldan itibaren Çin, 
Franeıı, Amerika. logiliz ve lsviçre m1uahhaslan görünmektedir. 

Almanyada Dört Komü
nist idam Edildi 

Berlin 2 - Almanyada komüniz
me kartı açılan şiddetli mücadele 
devam etmektedir. Geçen tem
muzda iki Hitlerci nilluin ölü
müne sebep olan komünistlerin mu
hakemesi bilmittir. Muhakeme neti
cesinde dört komünist • idama malı
kum edilmit ve hüküm düu sabah 
inf n edilmittir. 

Polis " harbe karşı komünist " 
günü dolayiaile dün çok sıkı tetbir
Jer almıştı. Gün ha.diseaiz geçmiş, 
yalnız halka beyanname dağıtan 16 

komüniıt tevkif enilmiştir. Komüniıt
ler mevkuflar kampına rönderitmiş
lerdir. 

Vartova 2 - Harp aleyhine ko
münist günü hiçbir b:ıidiae olmadan 
ıreçmiftİr. 

Brükıel 2 - Beyelmilel sindika 
birliti kongresinde harbe karıı mü
cadele müzakereleri yapılırken ailih· 
lan bırakma konferansının mesaisi 
tenkit edilmiıtir. Alman aindikaları

nın kaldırılmastnın kona-reye bir der• 
olduğu hatırlatılmışbr. 

~~~~------................ --------~~~~ 
Amerlka'da Haydutluk 
Hayd Park 2 - Amerika Reisi

cümlıuru M. Ruzvelt adarn kaçırma 
aalgmına mani olmak için alınacak 
tetbirleri tetkik etmektedir. M. Ruı• 
velt ha)'dutluğun her nevile müca• 
dele edecek bir kanun yapacaktır. 

Balbo Filosu 
Paris 2 - Balbo filoaunun Avru

paya dönütiinde iyi karşılanması 
0

için Bergölü Fransız hava ifleri nazı
rının emrine verilmiştir. Balbo filo
sundaki 24 tayyare bu gölde kolay
lıkla demir atabilecektir. 

Dlakiilerin Bom anı 
bağladıki eritmek için iki dok
tor akşamla sabahlı masaj yapı
yorlar. 

Hürriyet kahramanına gelince 
damatlık adeta müşirlikten daha 
yüksek bir rütbe imiş gibi ona 
öyle gurur verdiki arbk en yakın 
arkadaşlarını bile göremez bir 
halde .• 

en büyük hasmı olan saraya tes

Jim etmiş oldu. 
Bütün burılar halk üzerinde 

ne fena tesir yapıyor. 
Erleoi Roman 

Burhan Cahit ----- 32 -

. Hele Anadolu içinde bu olan 
bıten .. şc!lerden haber bile yok. 

Hurrıyetin ilk "'~"'ı . d k • • 5-.aa enn e o-
~ıtenın meşhur halk hatipleri 
otede ~eride ağız dolusu nutuk
lar verıyor. Vatan Millet H- . d' • , urrı· 
yet ıye feryat ediyorlardı. Her 
yerde şakır şakır alkışlanan bu 
nutuklara hatırlarmısın? 

Neler, neler vadediliyordu. 
. ~a~ipler alkışla coştukça ken

dılerını kaybediyor ve: 

d
- Vatandaşlar, diye haykırı· 

yor u Siz 1 
t · e yo yapacağız, mck-
ep yapaca~ b 

taca w gaz, atakhklan kuru-
gız, artık sa l d w. 

kine ile ek· .Pan a egıl ma-
ıp bıçecek '-- w ·ı 

değil yaylı b • ıütgm ı e 
ara alar l b'll le gezecek · . • o omo ı er-
sına2 a w 

postal değil roti yagınız:ı çarık 
ceksiniz art k n, kundura give-

' ı un b -
değil tatlılar b .. çokr ası, bulama 

' oıe le . 
tatlı şerbetler 

1
• k r yıyecek, 
çece · · 

nelik istibdadı Y kt ksın1ı. 33 se-
1 l h·· . 

kavuştuk. Arhk 
0 
•.•• ' .. urnyete 

. numuz k 
Yürliyehm vatandaşlar! açı tır. 

Kulakları llılğır ed •ık 
ece kadar 

keskin ve sürekli alkışlarla biten 
bu nutuklar halkın kafasını leziz 
bir rüya gibi sersemletti. 

Demek bütün bu mahrumiyet
ler hep istibdadın yüzündenmiş. 
Kahrolsun, bunun böyle olduğuna 
şüphe yok. Saray idaresi memle
ket idarasi değildi. Harşey saray 

içindi. 
Fakat meşrutiyet başladığı 

gündenberi görülen değişiklikte 
saray idaresinin yerine merkezi 
umumi idaresi geçmesinden ibaret. 

Komite idaresini anlarım. Ne
ha) et muayyen, münevver bir 
ziimre derin islahat programlarile 
ileri harekete geçerler, ve yık
tıkları ist:bdadın başka şekilde 
devam etmesine yol açmazlar. 

Halbuki bizim beyler inkılabı 
sanki kendilerini iş başına çıkarmak 
için yapmışlar gibi iş kırata ge
lince gevşediler. Devlet makam
ları tılsımlı birer zevku safa 
koltuğu .gibi o sert, o dayanıkla, 
o sporcu komitecileri yumuşab: 
verdi. Talat Pata bile öyle yaf 

Sen bizde garabetmi ararsın. 
Enver Bey damat olmak için pa
şa oldıı. Bu da kafi gelmedi. Ah
met Ef. ismindeki babacığmı da 
paşa yapmak lazım geldi. Rütbe, 
nişan kıtlığımı var. Ahdülhami
din sokakta adanı vuran serseri
lere mirimiran diye verdiği paşa
hk gibi bir rütbe de Ahmet Efen
diye verildi. Sarayları dolduran 
sii.rü sürü sultanlardan biri Ah:. 
met paşa zade Enver Paşaya 
verildi. 

inkılabın bütün noktalarda 
galebe çalmış olduğun~ .. kabul 
etsek bile bu davada hutun şe
refini kaybetmiştir. 

Çok temiz fikirler peşinde 
dağa çıkıp isHbdat hükümetini 
deviren bir kahramanın ömrüne 
nihayet verdiği bir saltanatın er
kanına damat olması (rejim) he
sabına sakat bir harekettir. 

İttihat ve terakki buna mü-
aaade etmel<le elindeki allahı 

Kendisini istibdattan kurta
ranların böyle istibdadı temsil 
eden saltanat erkanına hulül 
ctmeğe, onlann gölgesinde şeref 
aramağa kalktıklarını gören halk 
pek tabii olarak: 

- Demek bütün gürültü bir 
post kavgasından ibaretmiş! 

Diyor. 
Halk tabakalarının, o cahil 

sandığımız geri sınıfların vakaları 
can evinden öyle bir görüş ve 
öyle bir mana verişi vardır ki 
bunu iktidar mevkiindekiler an· 
hyamazlar. Türk milleti doğuşta 
dalkavukluktan nefret eden, mağ· 
rur ve hakim bir millettir. 

Tarihin her köşesi hunu ispat 
eder. Dikkat edilse zaman za
man padişahların etrafını çevirip 
ona peygamber vekili, Allahm 
gölgesi ismini vererek tapanların 
hep Türktcn gayri unsurlara 
mensup olduklara anlaşılır. Türk 
en sıkı zamanlarda efendiliğini 
bırakmamıştır. 

Onun kanındaki bu asalet ~a
ten saltanata, azamete karşı bi
gane kalmasmı temin etmiştir. 
Böyle bir millet hesabına yapılan 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Erkeklik 
Ve Kadınlık 
Gururu 

Gençlerin birçoklarından aldı
ğım mektuplardan anlıyorum ki, 
zavallılar ekseriyetle manasını 
anlamadıkları gururlarının kurba
mdır1ar. 

Bir kız görürsünüz, ıevgilisile 
IUzumauz bir sebepten lanlmışbr. 
Barışmıya can atar. Bu muvakkat 
ayrılık onu üzer, bitirir fakat 
sevgilisine dönıneği kırık g~ruruna 
yakıştıramaz, kendi kendini bet
baht eder. 

Keza gençler görürsünüz, kızı 
çılgınca sever, fakat ona yalvarır 
vaziyet almayı erkeklik gut uruna 
yediremez. Uzaktan uzağa yanıp 
kül olur. 

Aşkta kızlık, erkeklik gururu
nun manası olur mu? sevda gibi 
kuvvetli bir sel, bütün bu mana
sız engelleri silip süpürüyor. 
Kızlık ve erkeklik gururlarını 
feda edemeyenler, sevdalarmda 
sam.imi ve ateşli olmıyanlardır. 

işte bir misah 
Beyoğlundan Reş1ıt isminde 

biri yaztyor: 
•· Mektepte iken hir kızı sevi· 

yordum, sonra bir mesele yüzün· 
den anıldık. Simdi mektebi hi-. .. 
tirdim. Banşmak istcyorum. 
Onun da beni btediğini bilyo
rum. Fakat onu aramayı erkeklik 
gururuma yediremiyorum.,, 

Ne buyunılur? Seven adam 
böyle düşünür mü? 

lf 
,"ılılı K. Z. M. Reşat Beyı: 
Kız elbette size cevap ver• 

mez. Bahusus uzaklara iİtmek 
üıerc olan bir kız ne diye cevap 
versin. Zaten o şarkta siz burada 
bulundukça wwJ münasebetinizi 
idame edeceksiniL Bence bu 
sevdadan vaz geç. 

• 'l'oplıanede N. B. Beye: 
Askerliğinizi bitirmeden dük

kan açmanız doğru değildir. Bu
günkü kazanCllllzla yeni bir ev de 
idare edemezsiniz. Şimdilik. vazi
yeti olduğu gibi idame ediniz. 
Kazanctnız artarsa evlenmeği o 
vakit düşünürsünüz. 

HANJMTEYZE 

inkılibm şuurunu kaybetmemeai 
için zaten tarihi vazifesi bitmi~ olan 
saltanata ve saraya karşı devam
lı bir cephe almak lazımdı. İtti
hatçılarm gafil oldukları ruhi ha
kikatlerden biri de budur 

İttihat ve Terakki zan~etti ki 
halk saray ve saltanata bağladır. 
Dava yalnız bir hükümdarın is
tipdadma nihayet vermektir. Ha
tanın büyüğü burada işte .• ! Halk 
geri kalmasının sebeplerini ve 

mes'ullerini biliyordu. Bilmese bi
le madem ki yıllarca Avrupalar
da menfi yaşayıp hürriyetin meş
rutiyetin manasını ve faziletlerini 
öğrenmiş olan inkılapçılar salta
natı devirdiler. Vazifeleri bu 
noktaları halka anlatmakh. Bunu 
ya~madıkları için onların samimi

yetmden hile şüphe etmekte 
bakhyız. 

İşte halk bu noktaya mim 
koymuştur. Göklere çıkarılan in
kılabın neticesi ayni saltanat 
ç~rçevesi içinde Ahmetlerin gi
dıp Mehmetlerin gelmesinden 
ibaret kaldı. 

- Fakat bir parlamento vnr. 
Diyenler, Kanunu esasiden bah
sedenler zannederim vaıiyeti hiç 
muhakeme etmeden zevahire ka .. 
pılanlardır. Çün1<ü hiçbir ileri 

( Arkaaı nr a 
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Daol• kapaıu maçlarında Amerikan t~nis ı•mplgonu Vine.s'in lngiliz 
tenis şampiyonunun kar~ır.ınd• bayılıp yere yıkıldıjı an.-

Ten• s Dünya Birincı ığini 
ngilızler Kazandı 

!.tütün lngjliz sporculannm se
nelerdenberi bekledikleri Davis 
kupasını nihayet lngiliz. şampi
yonları kazandılar. 

Bu kupa alb senedenberi 
Fransızların elinde idi. Bu seneki 
maça lngiltere ve Fransanm en 
çetin rakibi olan Amerikanın en 
mükemmel şampiyonu Vines te 

girmişti. • 
Müsabakaların ni fı nihai maç-

ları oynanırken Amerikalıların 
galip geleceği zannediliyordu. 

Halbuki Vines gibi bütün 
dünya tenisçilerini titretmiş olan 

Amerikalı şampiyon İngiliz. Perry 
karşısında mnğlüp oldu. Ameri
kalının mağlubiyeti çok feci ol
muştur. Son takati de kesildiğini 
oyunun heyecanı içinde farke
dememiş olan Vines tam bir topa 
vuracağı andn birdenbire ölü gi
bi düşüp bayılmıştır. 

Amerikalıları bu suretle yenen 
İngilizler son maçta F rans1zları 
da (3) galibiyete mukabil (2) 
mağlubiyetle tumuvadarı tasfiye 
etmiyc muvaffak olan~k Davis 
kupasile beraber dünya tenis 
birinciliğini de kazandılar. 

Aııkarada Serf Bir Maç 

M hafız G ·iç üle 
• 
t · aksporu Ye 

Ankara ( Hususi ) - Geçen 
hafta ha\1anm karanlığı yüzünden 
tehir edilen lttifakspor - Ankara 

Gücü maçmn, bu cuma hakem Refik 
O man Beyin idaresinde devam 
edildi. ittifakspor geçen haftaya 
nazaran daha z.aif bir şekilde idi. 
Buna mukabil Ankara Gücü tam 
kndrosile sah. ya çıkmıştı. 

Oy una bir l.ava vuruşile b~
landı ve 40 dal:i kalık oyun tama
men İUfüı 'csporun . hakimiyeti 
r.ltmda ve çok sert olarak geçti. 

Bu nraltk haitem oı unun diğer 
bir haftaya tehirini istedi. Güçlü
ler ise o. un·an d \ nm.nda ısrar 

ediyorlardı. Nih yet 15 dakikadan 
30 dakikalık iki devre oyunun 
oynanmasına karar verildi. 

Fakat maçın sertliğjnJcn do
layı lttifakspor ilk on beş dakika 
on kişi ile oynıyordu. Rlizgardan 
ve havanın karanlığında istifade 
eden Giiçliiler ilk ve son goJlerini 
attıktan sonra htifalcsporlular 
tar:ıfından bir çember içine alın
mışlardı. 

Bundan sonra lttifaksporlular 
birbirini müteakip yaphklan hü
cumlarda gol çıkaramamışlar ve 

neticede gü\-lüJer 1-2 galip gelerek 
sahayı terkctmişlerdir. 

. - · -t_ ...... . .... ~ :....c-·· · .: ..... .. ;~ . .,.. ..... ~'; . ·ı!C..i!. :· . • .,.. 

Memlekette G.alatasaray MaçY apmak 
Spnr Hareketleri 
Adapazarı Küme Birincili- ÇİD Eskişehire Gidiyor 
ğini Gençler Birliği Aldı • . • - -

Aadapazan (Hususi)- Ada- Eskışehırdo Tayyare Alayı ve Demire 
paz~". kümesinin son maçı 01an spor Kulüplerile iki Maç Yapılacakt r 
Y emhılal - Sakarya kar§ılaıması · 1 
evvelki gün yapılmış ve 1 - 3 ne
tice ile Y enihilal galip gelmiştir. 

Bu suretle küme birinciliğini 
Gençler Birliği, ikinciliğini de 
Y enihilil almıştır. Gençler Birliği 
4 ağustosta İzmit kUme birincisi 
ittihatsporla mıntaka birinciliğ i 
müsabakasıni yapacaktır. 

Uşat~ Turan idman 
Kupayı Kazandı 

Uşak ( Hususi ) - C. H. F. 
Kupa maçı evvelki gün Gençler 
birliğ' ile Turan idman yurdu 
arasında yapılmış ve neticede 
5 - i ile Turai\ ldmanyurdu ga
lip gelmiştir.. Kupn yakında 
merasimle verilecektir. Bundan
başku Ergenekon ldmanyurdu, 
Kulaya hareket ederek Kula 
sporyurdu ile bir maç yapncak
br. 

Antalyada Esnaf Spor Yenildi 
Antalya (Hususi} - Halkevi 

kupa maçına bu cuına da devam 
edilmiş ve İdman yurdu ile esnaf 
apor karşıla~mışlardır. Neticede, 
idman yurdu sıfıra karşı beş gol 
yaparak galip gelmiştir. 

Bigahlar Ezine idman Yurdunu 
Yenüi -

Biga (Hususi) - Ezine idman 
yurdu, evvelki gün şehrimize 
gelerek Biga takımile bir futbol 
maçı yapmıs ve neticede 1 - 2 
mnğli'ıp olmuştur. 

Maçtan sonra misafirlerimiz 
tarafından sinema binasında bir 
müsamere \'eralcrek "Hissci şayia,, 
piyesi bü) iik bir muvaffakiye e 
temsil edilmiştir. 

Bahl<esir idman Yurdu 
1 staabula GeJiyor 

Bııhkcs1r, (HusuSı) - idman 
Yurdu ı; neyi devriyesi münase
betile güzel bir balo tertip etti. 
Balo çol< neş'eli ve nezih geçti. 

Bu sene mıntaka birinciliği 
idman birliğinde kalmıştır. Son 
toplanan nuntaka heyeti Ayva
lıkMarı hükmen mağlüp ddct
miştir. 

Balıkesir idman Yurdu Ayva
lıkta maçlar y~pacaktır. idman 
Yurdu 30 ağustosta lstanbula 
gidecek ve Beşikla takımile bir 
maç )'apacakbr. 

Ameril<ahfar lngiliz Takmrn11 
W. el hadi yorlar 

Ncvyork, 2 ( A. A. ) - Davis 
kupası Amerika takımı dün Ney
yorka geldiler. Takım kapt. m 
dedi ki: 

Pek tabii bupayı alamadan 
geldiğimize canımız sıkılıyor. Per
ri ile Austi nin teşkil ettilder ha
rikulade ingiliı. takımının kıyme· 
tinden başlrn ileri sürecek ın.~zc
retimi~ yoktur. 

Galatasaray kulübünün birinci 
takımı bugiln Eskişehire gidecek

tir. Galatasaray takımı Eskişehi
rin en kuvvetli tayyare alay ve 

Demirspor kulüplerile maçlar 
yapacaktır. ilk maç 4 ağustos 
cuma günü Demirsporla, ikinci 

maç 6 ağustos pazar günü Tay~ 
)'are alay takımile yapılacakhr. 
Bunun için Eskişehirde hazırlıklar 
yapılmışbr. Bu maçlar, EskişehiJ'.. 
de senenin en mühim maçları 
teüıkki edilmektedir. Halk maç 
güıiUnü büyük bir heyecanla bek• 
lemektedir. 

Samsun' da iddialı Ve Çok 
Heyecanlı Bir Maç! 

-

Çonkaga-Idman gurdu bir orada 

Samsun (Hususi) - Ankara- akında birinci golü idman Yurdu 
nm Çankaya kulübüyle Samsun kalesine atmıya muvaffak olmuş• 
şampiyonu İdman Yurdu son iddi- !ardır. Bu vaziyet karşı kale sa .. 
alı ve heyecanlı maçını cumn gü- hiplerini can.lanclırmış ve Çankaya 
nü yapmışlardar. . kalesinde Samtunun ilk golü gö• 

ilk devre hemen çok cansıı rillmü tlir. 
denilecek kadar basit olmu§ ve Son dakika!ar oyti heyecanı• 
iki taraf ta bir sayı bile yapma· nı arlırmıv her iki taraf ta yekdi· 
mışlardır. ikinci devrede arbk ğcrioi sılcışlınr.ış ve fak t son 
oyuncular arasında mutlaka yen- düdük çaldığı zaman birer gol• 
mek hırsı baş göstermiş ve hele den hafka birşey yapmamışlardı. 
seyirciler de snbırsızlanmıya b ş- Diyebilirim Samsun'da şimdiye 
lamışlerdır. ikinci deHe başladık- k:ıdnr bum:n gibi idcliah ve be-
tan biraz 5onra ÇankayahlRr ille yec~mh bir mnç yapılmamıştır. 

Yeşilköyde 
Atletiz na 
fl,f iisabakasz 

Yeşilköyde Hnlk Fırkası hima
yesi altmda çok güıel bir atletizm 
müsabnkası yapılmışhr. 

Alman neticeler şunlardır: 
IOO, 200, 400 metrede T. hsin 

Nuri, yüksek ve u7.un atl:mrndB 
İhya, disk \'e gül!ede Kil lrnl', 800 
metrede KnJiyari biıin.ci geh,tl. -
lerdir. 

Kii.tahqa - 1"'av
şaızlı Genclerinin 
Maçı 

T ::ı\•şanlı (Husasi) - Evvelki 
giin Küt:ıhya Gcnçlcrb:rli&ri ile 
Ta\'• aıılı Gençler yurdu arnsmda 
hususi bir ı:ıaç yapılmıç neticede 
ht.·r iki taraf ta 2-2 berabere kal
mış!nrdır. 

l~ ut~hy:ıd:ın Salôhattin, Saf
fet \'C Cnfcı· Lilh .. :.n muv:ıffak 
oldular .. 
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('.lgıcıcn seviştikti o yollarda ticninle; 

::;i rkımln, g1.ı;en demlerin aheııgiıü dinle! 

Er nne olau giinleri anılıkça eninle 

Stırkıruln, g~ı;en demlerin ıılıı•ng-ini dinlet 

Kalbimde kızıl sndannm haleleriıırlen, 

A~·tın lıir elem kaynağı en gizli yerinden; 
nP.ı şimdi ( o~an hc~telerin ııalelı•rinden 
ı:;;aı kımla, ~"'>eu demlerin ahengini dinlet 

ARKI 
Bnhtın bir uzak köyde unutlurduğu genç kız, 
Çık gezdiğimiz yollara akşamları yo.Jnız! 
Aşkm gibi mademki o yerler <le vefası1, 
Çık gezdiğimiz yollara akşamları yalnız{ 

Hicranla ağarsın yine yollarda gezerken, 
Vuram o kızıl saçlarınm telleri erkeni 
.Ak saçlarının rengini bir tiille bezerken , 
Çık gezdiğimiz yollara akeo.mJan yalnız? 

Mnzaffar Kemof - Sen iıısaoın yüzüne bakınca a.kiıuı ba§mdan alıreıol.. 
- 'l'tıbi1 oüzrlnmnı cebinden alabilmek için kolaylık olsun deye! .• 

MuzEtıer K maı 

- Tevfik Fikreti nasıl bulur
sun? 

- Tammam, fakat niye sor-

dun! .. 
- Hiç, sordum .. 
- AııJadım? kızına taJip oldu 

da hakkında tahkikat yapıyor
sun değil mi? 

Çalar ı 
Neş'eli dostum söyledi: 
- Hayvanlarda da musiki 

merakı olsaydı, bu işle en fazla 
köpekler muvaffak olurlardı .. 

- Amma yaptın ha! .. 
- Amması falan yok, kuy-

ruklarını sallayışlarına bak; mü
kemmel davul çalarlardı!.. 

Bekllyecek 
Hanımla Bey sözleştiler: 
Bey - Karaköydeki saatin 

attında tam beş buçukta bulu
ıacağıı. 

· Hanım - Eğer birimiz geç 
kalacak olursak.. 

Bey - Zarar yok, ben seni 
aeHneccye kadar beklerim. 

O,ıe ise 
Necati Bey plaja gitti, plaj 

aaııihini gördü : 
- Kayınvnldem, dedi, hergün 

gelip denizde banyo yapacak. 
Buradan denize girerse boğulmak 
tehlikesi var mıdır? 

- Kat'iyen efendim !. 
- Öyle ise başka bir plaja 

gidip sorayım 1 .. 

= ---===:==:::::::::::::::================ 
Pabucu Büyük 

• - Vnlı vnh vr.h ' l 
tihı hayntıııızt . · b 'u ı. Deıuı· k lıü-
1 .. 811. u ko 
arın uzcrinde , .· . , camn.u ıı~ak· 

gc ~·lrtlınız... 

1 

Qijıderi boyanmış deniz rengine 
Kendimden geçmişim daldım engine 

Bu iki giizele bnğlnndı giiniil 
Yıllarca. eeyrctEıem doyamam yiue 

_..ı __ r_az_ı_a_n_aı __ ..,.,_ 1 Sizi .!:~r:~ .. ~ızlarl 
Hey giJi şakrak kızlarr 
Yıı gfüıliiruü vermezsem. 
He~· gidi şakrnk luzlo.r! 

- Garson bu ne kadar fazla 
fiyat ... 

- Ne yapahm Beyefendi, 
şimdi yaz, müşteri ancak bu 
mevsimde gelir. Biz de kazana
cağız. 

- Öyle amma kışın .. 
- O zaman da çok az miiş-

teri geliyordu .. 

aklll ar 
Ben evlenmek istiyorum 

amma patronum mani oluyor. 
- Bu nasıl şey.. Patron 

insanın evlenmesine de karışır 
mı? 

- Nişanlısile e'1lenmek isti-
yorum da.. 

~akın bakmayın sakın, 
Oönül yakmayın tıalmı, 

•Kalbe aknuıym ııakm, 
lley gidi ~ıı.krnk l<ıı(arf 

Bakıp t.a ı;?.1· siiz.!Jle-yin, 
Bırakıp ta UZ'?ll'Yın •. 
Anla1;1mıştık bız dP.mın 
J fo~ gidi ~alrrak kızlar 

Yiiz verdıkee a'ımP.~ ın, 
Bird,...nbire tnşmn~ın, 
Du ı~lf're şaşınn.ym 
B<>y gidi ~akmk k11Jar 

i\lurodıııa crcnl r: 
Siı.e göoüJ verenler; 

ı Hır Y..nınun da aman der 
] J ey ~iJi ı;nkrıık kızlurl 

M. K. 

------------------------"' 

' I Doğra imiş ı 
Muallim sıwfa girdi. Tahtada 

bir yau gördü.. • 
" Muallim aptaldır 1, 

- Bunu kim yazdı.. Sen mi 
Necdet? .. 

- Ben yazdım muallim Beyi. 
- Ben seni cezalandırırdım. 

Fakat doğruyu söylediğin için 
affediyorum! 

Çelıemez Ki .. 
Kadın terı:.isi müşterisine rıca 

etti: 
- Madem ki dikişinden mem

nun oldunuı hanımefendi d t-1 b . t . os anmza em avsıye edersin'n 
ı k ~ k 1 z .• 

-. ~ an ,Y0 1 yaptığınız elbi
selerı kim gıyse yakışıyor.. Dost-
larımı si2e gönderemem .. 

-l--- ·-. ·~· -- ~ 
-l- .... ~~~~~d~-=-r-

- Gözlerinizden ·ı ~ d' ı cayet ı-
yorsunuz ..• 

. - . Evet doktor bey miyopum, 
göremıyorum .. 

- Nasıl, mesela ! .. 
- Mesela §U duvarda bir 

küçiik çivi var- ya işte onu göre
miyorum. 

U1anan 
Biri beş, biri altı yaşında iki 

kardeştiler.. Be.~ yaşındaki uyu
yordu .. Alh yaşındaki şarkı öy• 
lemiye başladı. Beş yaşındaki 
uyandı, ağlamıya başladı Dadısı 
darıldı: 

- Bağırdın, kardeşin uyandı. 
Bak sesi çıkıyor. 

Bu sırada duvardaki saat çal
dı. Alb yaşındaki dadıSJna döndü: 

- Şimdi de sen bana ba*11 -
dın, saat uyandı, sesi çıkıyor. 

Akıl 
Küçük Doğan elinde bir alay 

mektupla dolaşan postacıya akı) 
öğretti: 

- Bu kadar mektubu ne 
diye ev ev taşıyıp yoruluyorsun? 

- Ya ne yapayım! .. 
- Postaya ver, gönderi 

Doksan Derece 
Sıcaktan bahsediliyordu bi.zinı 

kahveci Acem odaya girdi: 
Bizim T ebranda men dok

an derece sıccak görmüşem!. 
- Atma. Doksan derece sı

cak olmaz. 
- Olur kim; temmam 'kki 

gün kırk beş derece sıcak ı ol
muştu çi kırk beş daha kırk beş 
doksan etmişti. 

AUah için 

- '\ aı, ~ rııııı. gi<lcrk u 
mii'.tj IH ka lnr uyu~ oruz, 

LiriLifi.. 
Lt rkn,in 

gözü hiı.1<'1. 
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Ev Kadını 
Neler Bilmeli? 
~oğuldan sıı.bnnwk içitt 
iv« H''pmalı 7 

Deniz mevsiminde 'Sojuktan 
fazla sakınmak Uıım. Oenizdea 
çıktıktan sonra SU} u cildinizin 
üıerind ... kurutmaymız, vücudunu
zu bir havlu ile iyice \runılaymtL . 
Kulakların, ensettin yaş kalma• 
soğuk algmhğma. ~p olar • 

• Saç fırça.hırını nosıl 
T•ntizlemetl 1 

Saç fu-çalamw •Y• eolcmaz
dan evvel üzerine vazelin sürmeli. 
Sıcak suyun içerisine bir miktur 
sirke ilave etbkten sonra fırçayı 
içerf<ı3irı e ~okmah, çıkardıktan son
ra bir deri ile kurutmalıdır. Tah
ta sin·ıa ib:erine zeytin-yağ süre
rek U\.'nrnlıdır. 

,orjeti nasıl 
'f(esmeli 

* 

jorjeti kesmc7.den evvel ma
kas birkaç dakika kaynBI' suyun 
içine at mz. Bu suretle makas 
kumaş1 kolaylıkla keser. 

'tlmoruıla nütııl 
rnpmalı? 

.. 
Um nahı yapmazdan -evvel 

bir liır..onuo -.e portakaluı kabuk-
lanm 11endeleyinir:. Bu rende1 ri 
su içim. e kaynabmz. Badehu s\\ .. 
t:ünfa, sıcak suyun içinde şekeri 
erittikten sonra soğutunuz, bade
hu limonu sılqp Lİçine ilave ediniz. 

Şişeleri na•l 
Manttırltı malı 7 

~ 

Şi§eleri mantarlamazdan evvel 
mantaTlan 'l:eytinyaga babnmz, 
badehu şişeye koyumu. Zeytin
yağ· ru.mtann arasındaki mesa
mattan havanın 1içe.ri girmesine 
.. ni otur. 

"' Mendilleri,. kiiçai flWl~iarı 
lvasıl kııqnalm.atı? 

l\lendil veya sair lcüçiık çama
flrları kaya.abrken bir yuhk kılı
fının içine doldurun~. bunlar 
1ıepsi bir arada ka}nar, _çivitle
meyi d e ayni Şt:'kilde J npıwz. 

.... 
Portakal sugunıı 
Nasıl it;meli? 

Portal--al suyı.mn hazrrlachktan 
sonra uıun ııaman btralcmay1n12. 
Duracak olarsa çablık bom1w. 
Vitam n1eri de cl~şir, gıda kıy
metini kaybeder. 

• Bahçe 'erl•111Jqruu 
NaHI gilptırmofc? 

Bnb c şezloıag\anna geçirilen 
kenevd- bezini iW k;.ıt yapmalı, 
buu1.1 d'lı tahtanm b" ı· ke-.anııdan 
ıeçit"İf, bir kabıu üste, diğer 
katını altına geçirmeli, fistii eski~ 
dikçe o parçayı kesip, altta ka
lan parr«yı ge~et<erck üste çı
karmalı. 

• Lastl ~ bmerlw4 korse/,.,.; 
V.t"sair.. nasıl kar ... lnıtıiı? 

LlSt k ate,,i gör.ünce erir. Bu 
sebepıe. lastik kemmi korseleri 
ateşe }' ... km yerlerde kurutrnamah. 

lf 

Eti si .. lden18n 
Nasıl sra;mzlı ? 

Eı · ineklerden kcrumak ıç.m 

eğeı· it dolap ynk .. :ı, ince bir 
tülbe ıdi s1cak su, ve boraksla • 
yJkayıp kuruladıktn.n sonra etin 
ftı.enn t: açmabdır. Si!ıek1er bo-
raks kokusundan kaçar. 

Plaj 'Kıyafetleri 
~---~~ 

1 

Bu sene A vnıpada plaj e'lbi- 1 
seleri a1pak veya pikeden ya-

pılmakta dır. Maye1ar listilı..-\endir. l 
Lastik mayolar gayet hafif ıoldu
ğu için }' üzucüler Luna tercilı e~ 
mektedir. Hu se:ae alpakdan 
, le o 1 

Ev Kadını 
A'eler 
Bilnıelidir? 
Çumaşırlorı nasıl • 
Çal kamalı? 

."' 

Çamaşırlan iki defa p1bma· 
Jı, birincisinde suya borab ilive 
etmeli, ikisinde de sade suda 
çalkamalıdır. .. 

1 

Eti gunı.şak p "şir:nı«k 
için ne gapmalı ? 

1 

Eti yumuşak pişirmek i~in iki 

1 

taraf1nı da evvela :ıeytinyağına, 
badehu sirkeye batırmalı, bir 
miıddet böylece durduktan sonra 
asmalı, on iki saat asılı durduk
taa sonra pişirıaeJidi.r .. 

Jf 
'K uma.'lfa'1 no'Sıi 
K. ola lc1Jtalı '7 

;nce ktrmliş, nJltistm v~ he
~az kumaşları pişmi~ kola ile 
kolalama\.., keteni soğuk 'ko\a ile 
kolalaıııah. 

•• 
St!b;.e/eri nnsıl 
Jtgıklrunalı? 

Havuç., pancar gibi sebzelerin 
kabuklannı soymak için b.~lda 
soynıama!a, sıcak suda haŞlamal1, 
badehu bir kumaşla ı<leraerini 
üzerinden sıyn·mahôr. .. 

11/1 id11gi ıJiizellmelc. 
l.çi1t ,,. yt1.p:nalı? 

Sabal>larl kalkar kalkmaz 
portakal suyu içecek otursanız, 
beıa mideni% boşlamr, hem de 
porta'kalda faıla. vitamin olduiu 
için iafifade edersiniz.. 

F'& 3 • 

Dantel Bluz 

8a lllluz ilrıanda ip.iı1e işlen· 
miştir. ingiliz kağıdı üzerine aşa· 
ğıdaki modeldeki şekli çizersiniz. 
81iizun şeklini tayin için ewdi 

bluzun kollarım kesmek, hoı mo
deli esas ıittihaı ederek 4nıiliı 
kağıdı üzerine çimek liı:nndtr. 

Bu, yün ile luote ile d• örülebilir. 

l dtr. le.Tep damor.dan. pçe'ldi mar
kiıe'ttcn yapıla• bijamalar da 
lıayretle ~redilmektedir. Aşağı
daki ftlSim. 1Mı sene plajlarda 
siYilm llUlyoian, \,ijama elbise, 
pp'ka, ...w.rım ptermektedir. 

lillıdl 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Pandi!panyt.. 
IO puavta 
•• lk ..... -
10 lı:qilr ....... 

a.ııklnı '"' .... 

TAT · 1 

Vumurtanm :sansmı ayn be
yazını ayrı kabartmab. Y umur
tanm sansı içerisine ıelred, ba
dehu unu, beyking pavunı ilave 
ettikten sonra beyannı kanşlır
mah. Yağlanmış kaban içerisine 
tiöküp muteail bir fırmda pişir
meli. Pandispanyanm içerisine 
konacak şeker, lokum şekeri ol
mahdır. 

Kremli Musakka 
Pathcanların k.abuklarnu s•y

duklan aonna Clilim dilim kızart· 
malı. Kıymalı sngan'Ja kavurmalı 
Pallıcanları kaşıkla ezaikten son
ra kıymayı içerisine karışt.ırmah, 
kabuğu soyulmuş domatesleri 
bunun içerisine doğradıktan s&n
ra su ile kaynatmalı. Domates 
kokusa Çtkbktan sonra indirme&. 
~epsiyi 1ağladıktan sonra :iki 
yufkayı tepsiye sermeli, Yufka!a
n ayrı ayn yajlamalı. Mus.kkayı 
yufkaların üzerine dökmeli. Ay
rıca bir kabm içerisiae iki kaıık 
yağ koymal&, ~ki kaşık nnu 
bu yağda kızartmah, badehu 
yanm okka sütk koyu bir mahal· 
lebi halinde pqinneli. İndirip soğu
duktan sonra içerisine dört yu-
murta kan~, bo '1tlahiütu da 
musakkanın üzerine dökmeli • 
.hnaa .... ~ bumcıya 
kadar pilirmeli. 

JÇocuğun 
f Yaz Uykuları 

Pc'k ~ok anneler çocuğw& 
aykusu gelmeden yatağa yabr
maktan şikayet ederler. Şüpbesia 
çocuklar erken yatmaktan mem
mm değiller<Iir. Büytikler gibi 
onlar da gece geç vakte kadar 
-oturmak isterıler. Yaz aylar.anda 
çocuklar daha az uyur, erken 
yatbkları zaman saatlerce uyanık 
yatar, derler. 

Hakikaten yaz çocukların u 
11Jt2duklan bir mevsim midir l 
Cidden yaz aylarında açık pen
cereler haricin gürültüsünü içeriye 
daha fazla gdirir, çocuğun uyu
masına mani olur. Açık pencere
ler.den gelen gramofon, radyo, 
tramvaylarm, otomobillerin gü
rultüs'iinü hep ıçeri akseder. 

t'".aka:t bütün bunlara rağmen 
küçük ç«:uklar hergiin, ayni 
saatte )!atağına yatmlmalıdır. 
Alb :y qıııda bir çocuk saat 
yedide yatmalıdır. Odalar mUm
kün olduğu mertebe serin olmalı, 
yatak tmüteri mevsime göre 
değiştirilmelidir. Çocuğun yat
mazdan evvd fazla yorgun ol
mamasına ıdikkat etmelidir.. Ye
megını ericttı yemeli, 1atap 
girmezden evvel iyice yıkanmalı 
ve temiz, r.ahat bir yatakta yat
malıdır. Yatağa yatmaz.elan evvel 
çocuğa bir bardak su veya bir 
baTdak limonata ~iT'mttidir. Pek 
çok defatar çocuk ~ 
uyuyamaz. Yatağa yatmazdan 
evvel aptes .etmesine de dikkat 
etmelam. Bu da çocup uyutmı
yan sebeplerden biridir. Oda 
paranlık olmalıdır. Dışarıdan 
ziya gelmeshıe mini olmak için 
,perdeleri iyice <;rtmeU, fakat eyni 
umanda ihu aıuıı içeri gimnsine 
mini olmamalıdır. Pençerder 
açik yatm.alıdtr. Çocuk serin 
bir yerde yaz ve kış bu şe· 
mit temin etlil'ir.Je u UT. 

Par is 
Radyosunun 
Haberleri 

15 T~mllZ 193J - &a se
nenin en çok moda olan rengi 
apk san il~ parlak mavilerdit. 
Beya-ı til ve organtin yakalarla 
sislenmiş, t:aketlerde .renk renk 
elıiR1erin üzer.inile gaye't hat
mıetli bir manzara teşkil etlllek
tedil'. Bunlar sıyah. veya siyah 
beyaE yakalarla siislenmittir, 
elbiselerin ikxerinc elmas, bon
c•k işfomck nıodast tekrar me1-
dana çıkıyor .. l3eyaz tül, organ-
tin yakaların kenarlanna, giimlf, 
elmas, ipemek te taammüm 
etmektedir. Gece çantalarının 

üıerined~ el~s ve ~oncuk İ\~t:ı'
mektedir. Hıtlere ızafeUe ısım 
verilen kahve reııgi ~telclikter 
ile ihtilalcı kıtpro:ası blüzler 
m~dadır. Gü~-'ü tayyörler de 
.sonbabarm modasıdır. Gemici 
aıavisi elhiseler için 'kullaml
m-.ldadır. 
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Holivut, (Hu u i) - Erkek 
yıldızların oldukç eskilerinden 
olan Ş rl F reli her halde beyaz 
pcrd d~ birk ç def eyrettiği
miz Ş rl F rel k dınlar karşı 
çok ine e u zik d vr ndığı 
için güzel yıldızl r r ında h y-
li itib r hibidir. Kendisile g&-
rüşmek, in m h kkınd ki dn-

ncelerini t bit ctm k • tiyor
dum. Nih yet bir fusabnı bula· 
rak görüşmeye muv ff k oldum. 
Beni t bes üm ve nezaketle k • 

· bul eden bu centilmen erkeğe ilk 
ual olarak şunu sordum: 

- Sinemadan bıktığınızı söy
lüyorlar. doğru mu yoksa dedi
kodu mu? 

Şarl F nrel bu sualiuıi hiç 
yadırg m dı ve kısaca: 

- Evet, doğru dedikten on
r ilave etti:: 

- Dedi kodu değil, tama
men doğru işitmişsiniz. Maalesef 
sinema hayatından bıkmış bu
bulunuyorum. Artı ihtiyarlamıya 
başladım. Ya itibarile genç ol
duğum hald sinema beni çok 
yordu. Senelerden beri stüdyolarda 
alın teri döktüm, beyaz perdede 
milyonlarca eyırcmın alkışım 
topladım, güzel ve cici yıldızlar
d bol bol iltifatlar gördüm. 
F kat artık y ter. Çünkü bu 
kad r yorulmıya, bir yığın alkış 
ve takdir mukabil bugün elimde, 

vucumdn ne var? Hiç bir ey!. 
Uzaktan b kanlar sinema 

yddıilanm milyoner zannediyorlar. 
F kat bilmiyorlar ki dünyanın 
en uvaUı adamları sinema yıl
dızlanclır. Filim çevrildiği zaman 
tüdyol rdaki nteşçilerden daha 

kötü bir vaziyete giriyoruz ve 
kumpanyanın istediği biç.imde 
nıükemme) bir filim yapıyoruz. 
Günün birind muk velemiz bi· 
tince kumpanyalar derhal surat
lannı değiştiriyorlar, kapkara bir 
j ske ile karşımıza dikiliyorlar. 

te o zaman fena halde meyus 
ol~yoruz. Kumpanya mlidür-
lcn b' ıze ikb adi buhrandan 
hah ed rek, bin bir dereden 
u getiriyorlar ve paramızı yan 

Yjd;' kesmek istiyorlar Bir 
yı ıın çok para kaza~dığım 
zannedenler ld 8 nıyorlar. Kazan-
c:ımmn yarıdan f l . 

J 
._ az asını vergı 

o araK hükümete ven· M 
f yoruz. as-

ra ımız, tahammül ed'l . ,ı, k d k ı emıyece,p 
~ ar ço tur. Neticede ise cebi-

mızde be pnra kalmıyor ve kar-
~ırnu~.ı müşkilat içinde do,.·urabi-

yoruz.h J 

Şar] F l b 
2.anan are urada en çok ka-
du .. u hy~;ı:t.lar arasında bulun-
etmesini ~ ~ tayatından şikayet 
dedikleri rıp olacaksınız. Fakat 
Ç- k t ın men d w d un ü iktısad· b h ogru ur. 
çok zarar ~ u ran yüzünden 
bu zar rl r goren kumpanyalar, 

ını telaf tın k yıldız ücretlerini ı e e için 
dirmişler dab Yarı yarıya in-

, a aı pa ·ı 
mıya razı olan r:ı ı e çalış-
ted rik et · Yenı yıldızlar 

Ş nuye ha 1 1 
nrJ Far 1 bu a.mış ardır. 

\rnzıyet karşısın-

·-

Şarl Farel 

da sinemacılıktan çekilip sahnede 
oynnnuya ve plak doldurmaya 
karar vermiştir. Bu karannı da şu 
günlerde tatbik etmek niyetin
dedir. Bununla beraber eğer 
mü ait bir mukavele imzalamıya 
muvaffak olur n bir müddet için 
yine inemada kalmıya muvafakat 
edecektir. 

l 
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Liyonel Atv·~ 
Qüyük Yıldız 
ismini Aldı 

·- -

· Yeni çevrilmiş olan "Mamb 
yılanı,, ismindeki filimde rol al o 
Liyonel Atvil'den .sinema münek
kitleri büyük bir takdirle bahse
diyorlar. Liyonel Atvil üzerine 
dığı rolü ümidin fevkinde bir 

muv ff kiyetle başannıŞy bu 
yede büyük yıldızlar ar sına da
Jıil olmuştur. 

Liyonel Atvil lngilterede doğ
muş, tahsilini orada yapmış ve 
liseyi bitirdikten sonra ilk def 
olarak bir tiyatroda ufak roller 
almıştır. Bugün büyük bir şöhret 
kaznnmış olan bu erkek yıldız 
bir müddet Londra :tiyatrolarında 
çalışmış ve 1916 senesinde Ame
rikaya geçmiş ve orada muhtelif 
tiyatrolarda çalışmıştır. Sesi 
çok güzel olan LiyoneJ 
Atvil esli filimden sonra 
tiyatrodan \'az geçmiş ve ~engin 
hır mukavele imzalıyarak ınem 
yıldızı olmuştur. Kendisine her 
nedense mühim roller verilmi-
yordu. Fakat son çevirdiği filimde 
kazandığı sarih muv ffakıyet üze
rine mensup olduğu kumpanya 
kendi ine iki yeni filimde b 
rolü ver cektir. 

"'"orv tta Son Grevi 
Ki Tertip Etti ? 
iki Yıldız İttiham Ediliyor 

Salli Agler& ve Cegmis Dun }an ]ana 
Cici yıldıdard n Salli Aylers Bunun da seb~bi, Holliwttalri 

1 ÜzeJligı~ · sayesinde değil, son büyük grevın bunlar tnrafm-
ya nız g • dild'"" · d. 1 ayni zamanda üzerine aldığı rol- dan tertip e ıgı ve ığer yı -
)erdeki muvaffakiyetleri neticesi dızlarıo bunlar. tarah~dan kı~kır-
olarak bugün Amerika yıldızları ttldıkları şeklınde hır !ayınnın 

d 1 ·· tünde tutuluyor. yol almasıdır. Muhakemenın npsıl 
arasın a e us ·ı b't .. • h 
Erkek yJldızlarm güzellerindeıf bir netice ı e ı ecegı enüz m -

1 C , Dun da birinci sınıf liim olmamakla beraber, grevden 
o n e} ms b "k 1 .. · 
arti tJer arasında parlamaktadır. çok ilyu zarar ar goren ıne-
Fakat derhal haber vercliın ki ma ,kumpanyaları ~r.ek <:eyms 

b ·k· h tistı' arbk Holli- Dun un ve gerekse cıcı S Ilı Ay-u ı ı meş ur ar . , 
t 'ta "h d"lmek teblikesile 1 'in Holbyut tan çakaralm lannı 

vu n ı raç c ı . l d. E~ b J b' 
karşılaşmışlardır. Filhakika Holli- talep tnıış e~ ır. ger 6y e . ı~ 
vut kasabasının merbut bulunduğu bir knrar ~enlec~ olursa bu ıki 
L A ı l. · b ı"ki yıldızı m bur yıldııı bır dah b yaz 

os nce os va ısı u k b. · • • 
f esntçılık ile ittiham etmiş ve perdede eyretme ızım ıçın 
ikisini de mahkemeye vermiştir. mümklln olmıyacak demektir. 

5ayfa t1 

r Arası 
Yarışı 

-
Altmış Sekiz Güzel Kızın İçinde Rut 

Selvin Birinci Oldu 

Solda Parelli Morgaret, ortada Ruf S ivin, sağda Mae Klark 
Bugün gerek Avrupnda ge- ki güzeHerd n hiçbirisine loa-

rekse Amerikada inema yıldızlığı met olmamı , bilakis yeni yılclız-
porcuJuk ile beraber yürüyor. lnr büyük bir muvaffakiyet gö • 

Bir yıldız istediii kadar güzel termişlerdir. 
J d .. llikt Holivut ile Los Ancele 0 un on a guze en •onr d ·eli ı f 1 

b
. _ . arasın a gı p geme mesa 

aran n en Uyük m~~et. por- ilzcrine yapılan bu mü -
culuktur. Bu sebepledir ki sınema bakad birinciliği yeni parhy 
stüdyol n ek eriyetle bir tad- cicilerden Rut Selvin kazanmıştır. 
yom manıarası göstermektedir. Eski ve yen~ ~u~ş ekiz yıl-
Yddızlann sporculuğu en ziyde dızm pedal çe~digı bu heye n-

H ). tt ·· kt d lı yarışta eskı yıldızların yarı 
0 ıvu a goze çarpma n ır. Jd k ı 1 • ·ı · 
.. k.. d k. . k yo a a ma an eyırcı erın hay-

Çun u ora a ı sınema umpan- retini uyandırmı ve bilh 
ı Ü ell·-· h d ı a a re-ya an g z ıgın erşey en evve ji örler bu neticeler knrsısı d 

spor ile temin ve muhafaza edi- e ki yıldızlar namına tees Ür d~y-
leceğine inanmışlardır. Yıldızların mu l rdır. 
mukavelelerine yazılan rtların . Ü abakada ikinciliği yine 

b d l k 1. E yem yıldızlardan Pretti M r t en aşın a sporcu u ge ır. r- .. .. ..1 .. w •• d M gar ı 

k ı k d Is uçuncu ugu e ae Klark k 
ke o sun, a m o un; por zanmı tar. -
yapmıyan, koşmıyan, tenis oyna- Amerika gazete} · d ı_ 

. . bil . d erın e OKU-
mı yan, yüzmcsını mıyen v y uğumuza göre yakında Kal'f _ 

• L l b. k li ·ı · 1 - ·ı d ı or evmıyen, ııu fum ır m ı e n~y P J nn a enenin en büyük 
sporcu olmıyan bir yıldıza hiç yuzme mukavemet mü abakası 
itibar edilmez. Esasen Holivutta yapılaca.k ~·e. buna büUin kadın 

h 
' 

d rtı tlerm ıştırak etmeler· t · spordan oş anmıyan yıl ız d 1 k . 1 cmın e , ece tır. 
)ar ek eriyetle kı n ömUrlü 
olurlar, ç bucak sönüp giderler. 
işte bu por merakı neticesidir 
ki Holivutt zaman zaman muh
telif mü bakalar tertip edilir. 
Bu müsabakalar daha ziyad 
k dm yıldızlar arasında icr edi
lir. Son z.am nlarda Holivutta 
çok eğlenceli bir bisiklet mü a
bakn ı yapılmış, buna yalnız ka
dın yıldızlar iştirak etmiştir. 
isimlerini işitmiş olduğunuz güzel 
yıldızlardan birçoğunun iştirak 
ettiği bu müsabakada birinci, 
ikinci v üçüncü gelenlere kıy
metli hediyeler verilmiştir. 

Müsabaka çok heyecanlı geç· 
miş, seyirciler arasında yüksek 
paralar mukabilinde bahisler bile 
tutulmuştur. Müsabakaya girenler 
ara ındn meşhur artistlerden 
Vivyan Jipson, Anita Paj Joan 
Bennet _gibi eski yıldı~lardan 
b ka bırçok ta yeni yıldızlar 
bulunuyordu. Fakat birincilik bu 

Sar şın Venüs 
A n1an Sansörü Bu Filmi 

de Yasak Etti 
Alm nya'da fılimler üzerine 

k~nul~~ . an ür bütün iddetile 
hükmunu ıcra etınektedir. Son 
ol~rak Marlen Ditrib'in yeni fil. 
mı de sansürün yasağına uğr -
mı tar. " Sanşm Ve.nUs . . . 
t b " ısmını 
aşı yan u filim hakkında evvele bı 
sütu~da izahat vermiştik. Alman 
sansurü bu filmi hem biraz açık 
bulmuş, hem de Alman aile ter
bi~esini sar acak mahiyette gör
muş ve bu yüzden ya k emri 
verm· fr. 

ılmin kahramanı Marlen Dit
rilı bu karan iş•ttiği zam n gayri 
ilıtiyan gözleri yaşarmıştır. Çünkti 
Mnrjen Almandır ve öz n bezen 
çevirdiği bu filmin Alm niar t ra
fından seyredilmesini çok rzu 
ediyordu. 
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Kimler Evlenmeli, Kimler EvlenmemeiifAy Sonunda 

V . V D Deniz Tarifesi 
es ayı eren o torla- Değişiyor 

rın A danmaları Mümkün! 
( Başlarafı l inci sayfada ) 
- Az evvel bahsettiğimiz 

hastahklarm tamamile teşhisleri 
müşküldür. En basit bir misal 
göstereyim: Sathi surette tedavi 
edilmiş bir firengilinin üzerinde 
hastalığın arazı görülmez. Hatta 
kan muayenesi de kafi gelmez. 
Kanları menfi çıkan çok kimse
lerin daha dakik muayenelerinde 
frengili olduklarının anlaşıldığı 
çok defa görülmüştür. 

Bu itibarla ben doktorlar ta-
rafından suii'itimal yapıldığına 
kani değilim. Muhakkak ki her 
hastahğı teşhis edebilmek o şu
bede melekesi olan kimselerce 
kabildir. Bu itibarla her dokto· 
run bütün muayeneleri birden 
yapabilmesi çok müşküldür. 

Bu sebeplerden bazı yanlışlık
lann vukua geldiği zannında
) 'Im. 

- Her hastalığı mütehass1sı
na muayene ettirmeğe kese da
yanırmı Beyefendi? 

- Evet hükumet bu ciheti 
nazarı itibare almış, ve halka bu 
gibi muayenelerini müessesatı 
sıhhiyc::de meccanen yaptırabimek 
imkanını vermiştir. 

Maamafih bu hususta halkın 
da bir çok kusurları vardır. Biz
i.er her zaman: 

- Şu bizim kızan düğünü 
yaklaşıyor, bir rapor lizımmıı, 
şunu yazıverl 

Kabilinden teklifler karşısında 
kalmaktayız. 

Bu teklifler karşısmda; muha
tıplarımız dostumuz dahi olaa 
vazifemiz bizleri meseleyi ciddi 
telakki etmiye ve dakik bir mu
ayene yapmıya scvketmelidir. 

- Bazı memleketlerde bilerek 
:zührevi hastalıkları verenlere karşı 
bir ceza tertip edilmekte... Bunun 
bizde de tatbiki faydalı olamaz 
mı? 

- Bunun faydası aşikardır, 
ve bizde de tatbiki, hovardaları 
kendilerini kontrol etmiye ica
bında doktorlara müracaati ih
mal etmemiye, hisaiyatlarma mağ· 
lfıp olacakları anlarda, o hare
ketlerinden doğacak akıbetleri 
diişünmiye mecbur eder. 

Vakıa tatbiki güçtür amma 
sıkı bir kontrol ile ve suüstimal
lere sebebiyet vermiyecek surette 
bir şekli kanuni bularak bile 
bile zührevi hastalıkları qılıyan
ları tecziye etmek mümkündür, 
ve pek muvafık, pek elzem bir 
harekettir. 

- Eh, nihayet fU bildiğiniz 

takim meselesi... Hangi hastaları 
takim etmek muvafıktır? 

- Son zamanlarda Almanya
da isterilizasyon meselesi aktü
alite haline girmiştir. 

Delilerin akli hastalıklara du-
çar olanların, geri kalmışlann 
takimleri halihazırda Danimarka· 
da ve zannedersem Amerika 
müttefik hükumetlerinin yirmi 
dördünde tatbik edilmektedir. 

Bu ameliye ciddi bir tetkikten 
mütehassıs tarafından verilen bir 
rapordan ve doktorlarla hukuk 
ehlinin müştereken bulundukları 
bir mahkemenin kararından son
ra icra olunabilir. 

Bunda nazarıdikkate alınacak 
nokta hadım yapmak değildir. 
Malulleri husyelerinin dahili ifra
zatlarına zarar vermiyecek suret· 
te takim etmek- lazımdır. 

Şahsi hakka cemiyet namına 
bir tecavüz mahiyetinde olan bu 
tedbir Avrupada ki nüfus vazi· 
yetinin son aldığı vaziyetten mü
tevellittir. 

Aklı başında olanlar, atiyi 
düşünenler ya hiç çocuk yapını· 
yorlar, yahut nihayet iki yavru 
ile iktifa ediyorlar. 

Çok çocuk yapanlar ekseriyet
le dimagan malul olanlardır. 
Böyle bir zürriyet meydana gel
diği takdirde cemiyet tedricen 
muvazenesiz ve dimagen maluller
eline düşecek demektir. 

Bu içtimai tedbire buna çare 
olmak üzerede baş vurulmaktadır. 

Doktorun sükutu cevabının 
bittiğini anlatıyordu. Teşekkürle 
ayrılırken Osman Şerafeddin Bey: 

- Maamafih dedi insanların 
yetişmelerinde irsiyet kadar mu
hitin de tesiri var, Anadoludan 
yamma gelen bir genç köylü ilk 
günlerde, lavajdan çıkan hastala
rın permanganatlı sulannı döker
ken: 

- ValJihi Beyim, kesiyorsun, 
kesiyorsun da ölmüyorlar, dipdiri, 
fİp fişman kollannı sallıya sal
lıya çıkıp gidiyorlar! diyordu. 

Vaktile permanganatlı ıuyu 
kan sanan bir çocuk aptalınıydı? 
Hayır, kati yen ... 

Buna benim sözüm değil, onan 
bugünkü vaziyeti delildir: Geçen 
sene iptidai mektebini birincilik
le bitirdi! 

Münderecatımızm çokluğundan 
" Gi11 Hanım ,. tefrikamız derce
dilememi~tir. Karilerimizden özür 
dileriz. 

Bir Kaçak Rakı lma
lithanesi Bulundu 

Muhafaza ve polis istihbarat 
memurları evvelki gün Beyoğlunda 
Borsa sokağında 34 numaralı 
apartımanda lsmail ve Zafiri Efen· 
dilerin dairesinde bir araşbrma 
J•pmışlar, hali faaliyette bir 

kazan, çekilmiş 5 kilo rakı, 400 
kilo cibre bularak musadere et
mİ.fler, baıail ve Zefiri de yaka
lanmıtlardır. 

Tahkikat neticesinde bu ima
litbanenin henüz o fÜD faaliyete 
ııeçtiji anlaıalmıflır. 

( B aştarafı 1 inci sayfada ) 
dan sonra müzakere ve münaka· 
şalar başlıyacaktır. Yalnız, bütün 
komisyon azaları dış hatlardaki 
fili tarifenin Türk vapurcuJuğu
nu öldürdüğü kanaatindedirler. 

Tarife eşyayı beş sınıf üzeri-
ne taksim ettiği gibi memleketi 
de yed; "&lrıtakaya ayırmaktadır. 
lstanbula yakın olan mıntakalar 
birinci, en uzaklar yedinci mınta• 
ka addedilmektedir. 

Komisyon azalarından bazıla
rının verdiği malümata göre yeni 
tarifede buğday, mısır, arpa, yu
murta, tavuk, fasulya, patateı, 
mercimek ilah.. gibi yiyecek, içe· 
cek maddelerile iptidai maddele
rin tarifesinin şimdiki fili tarife
den de daha aşağı olması çok 
muhtemeldir. Hatta bu sahada 
vapurların zararla i~lemeleri ve 
buna mukabil lüks eşyasmd~n 
daha yüksek bir nakil masrafı 
alınması hakkında kuvvetli bir 
cereyan vardır. 

Komisyon Akay hattinın tari· 
fesile meşgul olmıyacaktar. 

Komisyon azasından birinin 
bize verdiği malümata göre "Akay 
tarifesi çok yüksektir. Bu tarife
nin bir miktar indirilmesi temen· 
ni edilmektedir. 

Akay hattının bugünkü tari
fesi kömür kırk lira iken yapıl
maşbr. Şimdi ise kömür 8-10 li
radır. Bu itibarla hu tarifenin hiç 
olmazsa üçte bir nisbetinde indi-
~~ cihetine gidilmelidir.,, 

lstanbul Tramvay Şirketi 
ve 

Şark Oemiryolfarı Kumpanyası 

Muhterem ahaliye 
ilan 

Halkın deniz banyolarına de
va mmı kolaylaştırmak maksadile 
14 Temmuz 1933..ten itibaren, tec
rübe olarak ve diğer bir karara 
kadar lstanbul - Florya - Pl6j 

arasında gidip gelme tenzilatlı 
birleşik biletler sahlmağa baş
lanacağı muhterem ahaliye ilan 
olunur. 

Bu biletler tramvayla şehrin 
her hangi bir mahallinden kesik
siz seferle Eminönü veya Sirke-
ciye Demiryolu ile Sirkeciden
Floryaya, ( Küçük Çekmece ) azi-
met ve Hayliyf, büyük Plaj 
Çekmece plajı ile Küçük plaj
dan birine girmek ve demiryo· 
Ju ile Sirkeciye ve Sirkeciden 
ayni araba içinde şebekenin her 
hangi bir mahalline tramvayla 
avdet için mutebrdir. 

TARiFE 
Nakli~ e vergisi ve küpriiler rüsıımn 

dahil olduğu halde: 

Büyükler 
1\'ln 

ktını'i' 
Tramvayın lıer 9 , 7:i 
1ıaugi mevkii Vt! 

Demiryolıı 1 nci 
mevki 

'4 ten 10 
yaş1nıa kadar 

ç-ocuklar 
knruş 

50 

Tramvay,ın lın 80,75 t1 
hangi mevkii ve 
Demicy olu 2 inci 
mevki 
Tramvayın 1ıer 6.t,25 33 
hangi mevkii ve 
Demiryolu 3 üncü 
mevki 

Bilet yukarıda isimleri beyan 
olunı.n dört plajdan her hangi 
birine girmeğe salahiyet verdiği 
gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden °o 20 ve 
Küçük Çekmecedeki İstasyon bü
fesinden °o 10 tenzilata dahi sa
lahiyet verir. İşbu biletler Sir
keciden geçen veya Eminönüne 
varan tramvay arabalannda bi
letçiler tarafından verilir. 

Ahali mezkôr bileti.eri tramvay 
hatları müntaha noktalarının bir 
çoğunda pliotonlardan dahi te
darik edebilirler. (5434) 
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Otomobil Müsabakası 
İhtilafı Alevlendi 

Samiye Hanım 
Yarışı Tekrara 

Hazır! 
Turlng Kulüpten Karar, Beledl· 
yeden De MUaaade Bekllyorf 

Vehbi Sait B. ltira 
zında Musırdır 

Geçen ay yapılan otomobil yarışla· ~· 
nndan sonra çıkan ihtilif, bir taraftan 
.adli seyrini takip ederken diğer taraf
tan da ıpor aleminin dedikoduau halini • 

aldı. EvveJa bu yarl.fta birinciliği 
kazanmış olan Samiye Burhan 
Cahit Hanımın Vehbi Sait Bey 
tarafından yükseltilen itiraz se
sini işitince Turnig kulübe bir 
müracaatta bulunduğunu işittik. 
Otomobil sporunun cesaret itiba
rile bizde bu yegane kadın ama
törü: 

- Y anşı tekrar ediniz, hazı· 
rım, demiı. 

Yarışta Samiye Hanımdan 
geri kalan Vehbi Sait Bey de: 

- Eğer Samiye H. benim 
933 modeli ve spor tipinde 
Buicb markalı otomobilim aya
rında bir otomobil ile yeni 
bir yanşa gelebilirse ben de 
her zaman Samiye H. ile yarıı 
etmeye amadeyim, cevabını ver· 
miş ve kendi otomobilinin ağır-

lıkta Samiye Hanımın otomobili 
ayarına gelmesi için karoseri
nin çıkanlması lizım geldiğini 
düşünmüş! 

Fakat her ne olursa olsun 
her iki taraftan izhar edilen bu 
arzu yarışın tekrarı için kafi 
değildir. Şartlar üzerinde belki 
uyuşulabilir. Fakat esııs Turing 
kulübün karar vermesinde, bele
diyenin de yollarda emniyet ter
tibatı almaya razı olmasındadır. 
Bu hususta ise henüz verilmiş 
bir karar yoktur. 

Her ne olursa olsun biz dün 
akşam Samiye Bürhan Cahit 
Hammdan bir mektup aldık. Ay· 
nen dercediyoruz: · 

Son Posta Tahrir Müdürü 
Beyefendiye 

Efendim! 
Dünkü gazetelerin birinde bu 

yıl yapılan otomobil yarışlarında 
muvaffak olamıyan Vehbi Sait 
Beyin bir mektubu göıünıe ilişti. 

Vehbi Bey benim yeni bir 
yarışa hazır olduğum hakkınaaki 
sözlerime karşı bir takım şartlar 
dermeyan etmekte, otomobilinin 
karoserisini çıkarmak şartile buna 
razı olabileceğini sölyemektedir. 

Yirmi yıllık bir amatör oldu
ğunu iddia eden Vehbi Sait Be
yin bilmesi icap eder ki otomobil 
yarışları beynelmilel yarış şartla
rma göre yapılır. Bu şartlara 
göre de yarışa girecek otomobil
lerin silindir kut urları hesap 
edilir. 

Bu seneki yarışlar da bu bey
nelmilel şartlara göre yapılmıştır. 
En kuvvetli arabaların kategori
sine alb otomobil girmiştir. 

1 - Rus sefaretinin otomo
bili. 

2 - Kazancıyan Efendinin 
Hakkı Bey tarafından kullanılan 
otomobili. 

1 
3 - M. Burla'mn Ahmet 

Efendi tarafından kullanılan oto
mobili. 

4 - M. (Hek) in Muatafa E
fendi tarafından kullanılan oto
mobili. 

5 - V eh pi Sait Beyin kendi 
tarafından kullanılan otomobili. 

6 - Benim, kendi kullandı
ğım otomobil. 

Bu alb dtomobil beynelmilel 
yarıı nizamıanna göre ayni dc-
recededir. Ve yanı tartnameai 
muc:ibinc:e yalnız camlan ve ek· 
zos borulan çıkarılmııtır. 

Bu alb otomobilden dördü 
profesyonel şoförler tarafından 
sevkedilmif. Birinciliği Hakkı Bey, 
ikinciliği Ziya Ef. kazanmışbr. 
Vehbi Sait Beyle ben amatör 
olarak girdik. Birinciliği ben, 
ikinciliği de 17 saniye ıeri kala
rak Vehbi bey aldı. 

Vehbi Sait Beyin yeni yan,a 
girmek için karoserisini çıkarmak 
istemesi beynelmilel yarıf nizam
larına uymıyan bir tekliftir. Maa· 
mafih bu arzu da kendisi için 
pek emniyetli değildir. Çünkü 
yarışta kendi otomobilinden da· 
ha ağır. daha eski olan Rus Sc--
f aretinin Ziya Ef. tarafından kul
lanılan otomobili de Vehbi Sait 
Beyi geçmiştir. Demek ki meaele 
ağırlık ve hafiflikte değil, süre-
bilmektedir. 

Ben henüz dört senelik hir 
amatörüm. Herkesi geçmek iddia
sında da değilim. Yalnız Vehbi 
Sait Beyin geçen seneki ve bu 
seneki derecelere nazaran kuvvetli 
bir anıatör olmadığma kaniim. 
Çünkü geçen sene de sekiz silia
dirli otomobili ile ayni kuvvette 
bir otomobil kullanan Suphi Bey-
den tamam 33 saniye gerı kal· 
mıştı. 

Turing kulüp karar versin, 
belediye yolları kapasın. Beynelmi 
lel yarış şartnameleri dahilinde 
Vehbi Sait Beyle derhal yarışma· 
ya hazırım. 

Samiye B. Calıit 

* İşin adli safhıısına gelince, bu 
noktama bugün anlaşılması ihti
mali vardır. 

MEVLfJDU NEBEVi 
Merhum Beykozlu Süleyman 

Bey ruhuna ithaf edilmek iizere 
yannki 4 Ağustos Cuma günü 
öğle namazından sonra Sultanab
mette Firuzağa camiişerifinde 
zevcesi tarafından Mevlfıdu Nebevi 
kıraat ettirileceğinden merhumu 
tanıyanların ve arzu edenleria 
gelmeleri rica olunur. 





Givur Mehmet 
Kara y··re Çetesi 
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Canım, işi kız yapacak 
değil ki.. o, sadece paşanın ham
ırunm gönlünü yapsın.. o, kafi ... 
K dm, buuu •. ne ister de yapamaz. 

Gavur Mehmet, derin derin 
düşünüyor; işe büyük bir alaka 
basıl ettiğini gösteı·iyordu. Bir
denbire bir ciddiyet tavrı takındı. 
Ağlı' ağtr söylemiye başladı: 

- Bana kalırsa, bu iş böyle 
görülmez. Madem ki iz bana 
her sırrınızı söylediniz. Öyle ise, 
ben de size biraz açılayım... Be
nim bu kadar serbestçe iş gör
meme sebep nedir bilir JUİsiniz? .. 

Zaptiye müşirinin kardeşidir .. 
B n, bu adamı para iJe elde et
mi imdir. Beni, hem. İstanbulda 
hem de bizim memlekette hima
ye t:der. İzmirdeki, Aydındaki 
tabur ağalarına mektup yazar 
(Davut, bizimdir. Onu görün, 
gözetin) der. Onlar da benim 
falsolu işlerim olursa, görürler de, 
görmemezliğe gelirler.. Şimdi bu 
adam, birkaç defa bana: 

- Şöyle, bolca paralı büyük 
bir iş bul da.. Biz de zengin ola
lım.. Sen de böyle kıvır zıvır iş
lerden kurtul. 

Demiştir .. Şimdi, onu düşünü
yorum. Acaba bu adamla bu işi 

görebilir miyiz diyorum. 
Kaptan Mihalnviç., durakla

mıŞh. tereddütle sordu : 
- Zaptiye Müşirinin ltardeşi .. 

Bilmem ki, elinden bir şey gelir 
mi?. O, bu gibi jşlere nasıl 

karışabilir ? . 
- Doğrudan doğruya kanş

maz. Fakat mutlaka bir çaresini 
bulur. 

- Bulur mu, dersin?. 
- Bulur .. Hem, öyle bir bulur 

ki, şeytanın bile parmağı ağı.mda 
kalır. 

- Yaşa, be Davut ağa.. Seni 
buraya Allah mı gönderdi. lç 
bir daha .. 

Birer kupa daha yuvarladık-
tan sonra, Kaptan sabırsıı.lıkJa 

sordu: 
- Acaba, ne yapabileceğini 

ümit edersin. 
- Onu bilmem .. Böyle büyük 

işlere aklım ermez. Ben gider, 
meseleyi kendisine hikaye eder .• 
{işte, büyiik paralı büyük iş isti
yorsun; buldum; getirdim. Ne 
yapacalcsan, yap •• ) derim. Bakalım, 
ne cevap verır. 

- iyi amma, Davut ağa ... 
Vakıl nz, oldu, olacak derken, 
bil.İm herifler bacakJannı salla
masınlar. 

- Merak etme kaptan, ben 
işi uzatmam. Derhal lstanbula 
gider, o adamı bulurum. Yalnız, 
sen benim yanıma Mosl<oviçi ver. 
Ben görllştnkten sonra, onunla 
sana haber göndereyim. 

- olur. 
- Eh, hadi.. O halde vakıt 

geçirmiyelim. 
- Hay, hay ..• 

* Konsoloshanenin hapishanesi, 
binnnın arka tarafmda ve bod .. 
rum katında yeni bir odadan 
ib retti. Kapıcı muavini Alfreddo 

v en ogr ca 
. . ' yoruz .• 

ar, Yar n Sabah 
sllacağ z! 

isminde eski bir Garibaldiyen, 
ayni zamanda gardiyanlık vazife
sini de ifa ederdi. 

Alfreddo kapıyı açtı. Mev
kufl rdan Şövalye Siuyor Bonelli 
ye işaret ederek dı arıya çağırdı. 
Kapmm önünde, yarım saat ka
dar aralarında bir 1 onuşma ce
reyan etti. Bu esnada ildsi de 
heyecandan heycana düşüyor; 
Sinyor Bonclli. ikide birde uzun 
sakalını sıvayarak, ağız dolusu 
küfürler edıyordu. 
Konuşma bitip te Bonelli oda .. 

dan içeri girdiği zaman mevkuf 
arkadaşlarına bağırdı: 

- Hey .. Hadi, hazırlanın ba
kalım. 

Birkaç ağızdan şu sual bo
şandı: 

- Ne o Şövalye... Gidiyor 
mıyız? 

- Evet. 
Doğruca memleketimize 

mi? .. 
Hayır. 
O halde nereye? •• 
hk posta ile cehennemin 

dibine •.. 
- Do~rru söyle canım. 
- Bütün hayahmda, en doğ-

ru söylediğim söz, budur arka
daşlar •.. H pimiz birden, d~
ca ahrete gidiyoruz. 

- Hayır, hayır.. Oraya git
miye daha henüz niyetimiz yok. 

- E, bakınız artık.. eğer işi 

sizin keyfinize bırakırlarsa, hiç ye
rinizden lamıldamayınız... Be ah
mak oğlu ahmaklar .. bilmiş olun
ki, ~arın snbah hepimiz birden 
asılıyoruz. 

Şimdi, bütün me~kuflar bir 
istihza fırtınası koparmışlardı. 

Horoz gibi ötüyorlar, eşek gibi 
zırhyorlar, k6pek gibi havlıyorlar, 
kedi gibi miyavhyorlar.. bütün 
bunların arasında da: 

- Sen de bizimle berabermi
sin, şövaly~?o 

- ipe hacet yok .. seni saka
lından asarlar ... 

- Sen, önümüze düştükten 
sonra, asılmak şöyle dursun; ce
hennemin dibine kadar da beraber 
gideriz. sen, bize orada da iş bu
lursun. 

( Arkuı var) 

Bıçagı bıl mek içlu 10 ııı~e, ma
kineyi temizlemek ıçın 1 O nniye ..• 
VALET, iyi tıraş olmak için elzem 
m kLıe, bıçak ve bil me kayı andan 
mürekkep mükemmel bir te.~ımdır. 
Dahn çabuk, dnhn kolay ve dalın iyi 
ura olm k içiu bir VALET tıraş 

m11kinl'SJ t f' rl ı,rık erfı• iz. 

"VALET1 
~ 

Sakty Rawr , 

r.----------> ~·) 

Tren 
Yavaşlayınca .. 

~ 
\ 

Memurlar - Pencereden sark .. 

1 
ma anıza; sak lınız yere sürül
dükçe trenin sür'ati zalıyor. 

! -~-~-·-==============:===== 

ME TEP iŞLERi ) 
• 

eşlek tihap 
Edecek Gençlere 

ir Tavsiye 
Mektepli karilerimin çoğu şu 

suali soruyorlar: 
- Hangi mesleği tercih ede .. 

yim? 
Bu suale müsbet bir cevap 

verebilmek için evvela sual sora
ıun fikri, ruhi ve bedeni teır.ayül
lerini tanımak lazımdır. Meslek 
intihap edecek gençler, çok dü
şünmeli ve ondan sonra· karar 
vermelidirler. Kendi temayüllerini, 
istidatlarını, muhtelif meslelderin 
icap ettirdiği tahammül ve sabır 
kabiliyetinin kendilerinde bulunup 
bulunmadığını iyi ölçmelidirler. 
Bir tesadüf veya zaruret tesirile 
kendi tabiat ve seciyesine uygun 
olmıynn bir mesleğe giren bir 
genç hem kendine hem de cemi
yete fenhk yapmış olur. Kendine 

• fenalık y pmış olur, çünkü sev
m diği bir sahada ilerleyemez. 
Olduğu yerde çürür ve paslanır .• 
Cemiyete fenalık yapmış olur, 
çünkü cemiyetin istediği raııdmanı 
veremez. Bütün bu mahzurlardan 
başka o mcvkiin hakiki sahibine 
de bilmeden v görmeden fenalık 
etmiş olur. Çünkü kendini betbaht 
eden o adam o kürsüyü veya o 
m kil işgal ettikçe oranın en 
ehliyetli ve en liyakatli ahibi 
olan ikinci bir gencin o makam 
ve kürsüye gelmesine de mani 
oluyor. 

Gençler meslek intihabında 
çok hassas ve çok titiz davran
malıdırlar. Bunun için kendilerini 
iyi bilmeleri ve iyi tanıma! , 
gel geç heves ve rzuların esiri 
olmamaları lazımdır. 

Ecnebi Tabiiyetinde Olan 
Bir Tafebe 

Galntn Hamarat aoknk numara 8 
do fethi Stileyman Beye: 

O meldebe alınmnmanızın se
bebi ecnebi tabiiyetinde olmanız· 
dır. Muallim mektepleri de Maa
rif Vekaletinin müsaadesi olma
dan ecnebi tabiiyetinde olan tale
beleri alamazlar. Maarif Vekale
tine müracaatla mü ade iSte
yiniz. 

Galatasaray Niharl Almıyor 
Sen Henuva mektebi talebele.rinden 

Fıkrct Beye: 
Galatasaray &esine kadro

sunun müsaadesi nisbetinde leyli 
talebe alınmaktadır. Talebe mik .. 
tarı çok fazla olduğu için nehari 
talebe alınmamaktadır. 

lf 
K onyndnn bir gnrip imza ile mek

tup 'aznn kariimize: 
Bu sene bütün askeri orta

mekteplerin muhtelif sınıflarına 
300 talebe alınacaktır. Mektebin 
kayıt ve kabul şartım öğrenmek 

için şehrin.izdeki askerlik şube .. 
sine müracaat edip izahat isteme
niz lizımdır. 

Mektepcl 

Yerli Mallar Sergisinde ikinci Gün 
~- - ---~-

Ziyaretçilerin Ekseriyeti-
ni Erkekler Teşkil Ediyor 

İki Günde Kırk Bin Kişi 

B şinci yerli mali r ıe.rgiııinln dün 
"ikinci günü idi. Evvelki gün nt 16 da 
açılan aergi o akşam halkın büyük 
bir tehacümüne uğramış gece sant 
23 e kadar 17 bin kişi aergiyi gez .. 
miştir. Serginin saat 23 te kapanması 
mukarrer bulunduğu bald tatil saa
tinin hulülü bir düdükle v r dyo 
ile bildirilm ine rağmen halk aat 
24 e kadar bahçeden çıkm mıfbr. 
iki gün zarfında sergiyi kırk bin kiol 
ziyaret etmiştir. Sergi bahçesi orkes
tra v radyo ile en itibar bir eğlence 
yeri h lin gelmiştir. Snbahtan q .. 
ma kadar binlerce hnlk lis bahçe
ıinde vücude getirilen g zinoda çok 
güzel vakit geçirmektedir. Sergiye 
iştir k eden firmalar reklam maksn
dile ve yalnız sergiye m hsus ol rak 
fiatlerjni indirdikleri için dün nkIJama 
kndnr mühim miktarda &nbf ynpmış-

a 

1 
larchr. Bir,ok müesseseler dıonrd ki 
fabrikol rından mnl getirmek mec
buriyetinde kalmışlardır. iki okşam• 
du saat 7 ile 9 arnııında sergi pav• 
yonları ve yoll r tamamtle dolup bo
plmaktadır. Gündüz . ziyaretçilerin 

8 ini kadın} ı ve nkt m üz6ri % 
60 ını da erkekler tc kil etmektedir. 
Yerli rnnUar sergisinin Beyoğlunda 

açılma ındald isabet her yıl bir kere 
dah anlatdmaktadır. Memleket a .. 
n yiinin neler yetiştirebileceği hak· 
kınd hem~n hiçbir fikre sahip olmı .. 
yan kimselerin çok bulundutu Be
yoğlunda nefis yerli mnllannı ecnebi 

malı diye almıya alışmış olanlar bunlar 
ıerglde görüptc yerli olduğunu anJa .. 
yınca yret etmektedir. Sergiyi geze 
gue yorulan halk sergi radyoıunun 
çok zarif monologlannı zevkle din• 
liyerek dinlenmektedirler. 

aat 
ka ı da • • 

Ziraat B nkası müfettiş n mzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
günU sabahı saat dokuzd Ankara ve lstanbul Ziraat b nkalnnnda 
bir imtihan açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihr z 
edenlerden " 6 ,, müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştira edeceklerin 11 Mülkiye 11 veya 0 Yüksek 
lkbsat ve Ticaret» mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine " 140 ,, lira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
lstanbul, ve İzmir Zira t bank larındnn tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla 
Ankara da Ziraat Bankası teftiş hey' eti °':üdürlüğüne 
10181933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

beraber 
nihayet 
vermek 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Knrııköy - Kiipriibnşı Tel. 4ı:!3G2 
Sirkeci Mühiırdar zade han 

Telefon : 2:?740 

MERSİN POSTASI 

ÇANAKKALE 
vapuru 4/8/933 Cuma günü 
saat 10 da İdare rıhtımından 
kalkar. Gelibolu ve KUf• 
adası'na yalnız dönUşte uğ-
rar. 113770 '• 

SADIKZADE BiRAOERLER 
VAPURLARI 

Sakary vapuru 
ISTA N BUL -1ZM1 R 

SÜR'AT POSTASI 
Har hııfta Cumartesi •llııfl sant l de 
GD.lıı.tn rıhtımından lıııreket, P ı r 
gUnU lıınfr'e muvasalat, Paıartes l 
hareketlo Salı gOnll lstanlıul'a avdot 
eder. • 

Fazla tafailat için Sirkeci Mey-
menet Hanı altında acentalığa mü
raca t. 'l'elcf.tıı ı 22134. 

-~~ tJ 

~~~
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Um nımwı g-dmesi beklenen vapurlar 
A · 'lRIA vapuru 2 Ağu tos p rşcm

be ( l lin, lunir, Midilli) 
CAJ.,DE \ vnpurn 6 Ag sto! panr 

(Köstcnce, Vamn, Burgaz) 
• TE LLA d' 1talin ,"Upuro 6 Ağustoı 

pnzar ( ltnh a, Yun niston Lloyd 
Ek pre ) 

L:imnnımıxdan gidecek vap.urlar 
IlEl...OU.ıL~ v puru 3 A~ru.Bto per

şembe tam 8. 10 dn Galnta nhtımındnn 
(Pire, Brindizi, V enedik, Tricsto) 

\~RlHl.A vapuru 8 Ağustos Perşem
be 8. 17 (Baturu, • • ovorossisk, Batum, 
Trabzon. S am,.un) 

CALDK \ vapuru G Ağustos pazar 
S . 1 ( Midilli, İzmir, Pire, PatraB, 
Brindizi, \1 enedik. •rrie t ) 

.,, inınli, Cenubi \: e merkezi Amerika 
ile Avu turalya Yeni Zelıwd ve A.ksayi 
,ark için dogru bilet verir.'' 1TALYA,, 
vapur l umpaııyasınıu itik vapurile 
muhtelit (' rvİs. 

H er ııevi Uıfailut İf'İn Gnlntad M r
kez Rıhtım hamuda ( Llo~ d Tricqtino J 
b .. acent sine. Telefon : 4 70 ynhut 
Galata a.ray'dıı sabık Sel nik bonm r
ş i bina mdaki yazılı n lerine. 'fele
fon: 4t100 



Kutu Banndaki Kemancı 
Nasıl Öldür .. ldu? 

Katil, Burnum Kırıldıktan Sonra Ne 
Y apbğımı Bilmiyorum Diyor 

Ola Be1vil in • KG • ı.
•indeld ......... Wr el ;et JllPl
dıiml, .. ._. p --.11111-
lbl " - artiıltia • ,....... a.1aa ............. 

Bir'~ • • ••je .. ~. &-L __ ,, •••. ___ ı-...-. &....-

lrilada ~ ... il ... tekilde 
c .... Sztln • 1. .1:1 D-
-- .. 't 

1 

.. "• ~le. 
ko r ılır ca ........ •e Papuyaa 
Ef..aır eneDd •kpm wd 
6,30 da Sirkecide .. Gar. pziııto-
auna si•··ıler6. Oç Ubap ...... 
racla Wr •lüet JeJi1t içtild• 
IOlft Wr Gla•ahlr atfa I'• w: 
BeJVl'k Gala• • ..., bıı ... 
daJd lCata ....... 1iı-·,ıerc1r. 

Adil, İbrahim ve Papazyan 
Efendiler barda bir masaya otur-
muşlar, yanlanna Melek ve Fikret 
Hamm iamiDde iki de artiat davet 
cM"l'ınL. Fjlı ık .... .... '* iç arbcLtf hd;nl-a 
ile İçeceklerini 10rmuşlar ve: 

-Ş.apL 
~.........-. 
Bunun üzerine emirler veriJ. 
~ baüa kovalar içinde beyu 
laavlulara unlmıf iki life prap 
- mevsimin en gUzel meyvalan 
•asaya getirilmiftir. 

Barda aeşel bir bayat bqla
aaış ve bir hayıhuy içiade 1la iki 
~ fal'ap biraz sonra bitmiştir. 
8'ıma iki · a daha takip -....· . life f8I' p --.iftir. 

Braz IOID"8 Adil Beyle Fikret 
8- bir .._da, P~S-
tlle Melek U... da dii• bir 
~lada baş başa kalmışlardır. 
vç ahbap saat iki buçuğa kadar 
IDk. n~li ve çılgın bir gece 

~=p ,...a&umm plme-
_."!._e oldukça kabank bir rakam 
..-1.ermeai hovardalann neşaılni ... =:x:; Papwızyaa Efendi keıı-

~ waft6ıi E
5f 

f.bt. IW,e ait .... Is.. ............ 
Bu anada Adil Bey ganonu 

Pi••H: 
- ~ -.....i? - l.tedijiniz ... __ ................ 

±' '• .. itte -. bir imm. Ya_. ,+ _.~ 
G.noa bu lwzah wt.. 11ar 
~ ............. falmt ....... 

cadele Ye b•pna pat1a_. 
~ -'--. Sarltat bir laaltle 
,_r;r - A!i Be,le Retit ,... 
paça .....,. ...... ,........ Retit 
bfaile Adi&. ............ ,.. 
Adil Beyin banm kemiği lanhJor. 
Adil Bey, bw.....Wn bala• aka 
ab cehincleki _...L ~ çe
ld)'OI' .. Pir IMdet ileııilakm ıa..-
PJI a,....k imJ• kemmm 
llwwi s..a ile ........ ,. ft 

elledeld ~ kem•CIJ• d&t ....... ,.. 
Artiılt llılek Ha.- illa im.la 

,.,...., .. _ .... 1 .. ,_, .. .... 

~A.&IBe,..p ....... .. 
... hıçaiam llelıeje ele ..,..,.. 

Bu mncadele esnasında bar 
bir muharebe meydanı mamara
aım ahyor. Ve herkes bir kCSteye 
~~.,ıdll1llla!R,_,,.,~.'41 

..ı"·:•••Wı • ... ._ .. ' .... -
bıta memurlan tarafından 1aka-
1uayc..ı.r. 

l>lrt Jeriwden yaralı ...... 
mancı Sami, derhal bir otomobile 
Be1ojlu dldkr hastanene lltl
rilltlyor. Fakat hastane kapısı 

&a&nde can ftriyOI". Ve sarhC>fluk 
yUziinden çakan bu facia da bu 
şekilde niltayet balayor. 

Adli}'e tahkikata vaziyet et
miştir. Adil, ilk ifadesinde Samiyi 
vannadıinu, Mçajm kadisiae 
ait olmadığuu ~emişti. Şahit-
lerle mhac:ebe • dikten soma: 

- Ben banıamclan yarala
nınca kendimi kaybettim. Ne 
yapbjnm l>ilmiyorum. AnJaplan 
Samiyi de ben .,..Uf olaeat-1 

Demiftir. Adil ve garson Re
fit tevkif edil•iftir. 

Ölen kemancının bir karuu 
ft bir de a1111sı vardır • 

latan bul 

Galata'cle Karaköy' 

BBSILSIOB 
Büyük Elbise Fabrikası 

Ssl's ..,. iyi du kumqlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
lmll MM ' ·1 elen mezun mahir bir makaslama Jmsursuz 
We§ ' Ye 411 ıleatdeki itinaklr terzilerin pek Abtti ....., IJ 

lsmarlama 
Kostümleri 

her muf ..... keselerine elverişli olmak iizere 

28 '/ı Liraya 
yapmaktadır. 

lr teca lbe bin rek16mdan .,....... 

TED/YATTA TESHiLAT 
(5731) ~ 

~ 15 

TC!JQKiYE 

ltRAAT 
BANKASı 

etmeleri ft .... ... 1 
78
_. u..k 

ilteyenleria m/.&.181 •e ID/IMo dol)'a 
o. larile memuriyetime müracaatları 

.. 1 (9058) 

Mıltlmaı Cemiyeti tarafll.n.hm 

teıtiı> -t933 
M.TBUAT 

ALMA 
'lttt. Her kit.p9111& Waaw . 

.. -~FJlfı 1 ..... 

• 
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ÇAPAMARKA
1 

Aiuatos J 

, 11ıüstahzaratı 

BAH-l=tAT / 

( 

Yemeklerinizin 

EFASETINI 
ve 

LEZZETiNi 
Yalnız Ç A P A M A R K A Baharatını 
kullanmakla temin edebilirsiniz. 

................................................................................................................... _ ..... .. 

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

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

RADYOLIN 
Tlrkirenin En Nells ve Makbul 

Diş Macunu 
Nasıl Hazırlanır? 

A 
D 
v 
o 
L 
• 
1 

N 

rerli Mallar Sergisinde en çok ziyaret ve 
.. merakla seyredilen paviyon; Badyolln 

dl' macuna i"zallithanesidir. 

Paviyonuna Ziyaret Ediniz 1 

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

;::ıim ;::~~J: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon haıına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin 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 bet lira tenzilattan istifade ederler. 

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

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 

~NORA RA~iO~ 
N Müsabakalarda birinciliği kazanan NORA RADIO'nun 933 tipleri gelmi4tir. ~ 
O Rekabet kabul etmez derecede ucuz fiatlarla satılmaktadır. o 
! ) egıuıe atı mahalli: c ıalata'da KULELi mabraza 111ır. b 
~ NORA RADİ O ~(57JI) ._,, 

Karaciğer- Mide- Barsak, Taş, Kum hastalıklarının kafi tedavisi için 

TUZLA iÇMELEBI 
En aon konforlu yeni otel - pansiyon • lokanta - pllj 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 

Tuzlu, 
Acı, 
Ekşi, 
Yağlı 
Müshiller 

Tatlı Mtlsbll 
bunların hepsinin 
sırbnı yere getirdi 

Alınması kolay 
Tesiri kuvvetli 
Fiab ucuz 

Oeposu:BEŞIR KEMAL· 
MAHMUT CEVAT 

eczanesi. Fiata: 15 kuruş 
._ _____ ... (6041) 

..........................................................• 
Son Poata Matbaa .. 

Ha.ydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cum•lerı ilaveten sabah 7 Sahibh Ali Ekrem 
vapunınon treni içme mP-mba.larıua kadar gider gelirler. 

~-----~~~~~~--~~~-------------...ıı.aaı~_._ı__:~N~e~fri1atMü4ürü:IWllLuftl 

Leipzig 1933 Son Bahar Panayırı 

t.\ 
27 AAustostan itibaren her nevi tafsilat AA 

Leipziger Messamt Leipzig /fi\\ 
veya fahrf mumessili : Mühendis H. ZECKSER tarafmdan veri ı. r. 
Galata, Ahen ve Munih han Tel: 40163 Posta kutusu 76. <5822, 

ULUDAÖ 
maden suyu 
Mide, b•6ırsek, böb
rek, karaciO•r ve kum 

Y!'t=lllilım hastalıklarına kartı son 
Ee~~ derece nafidir. Terkibi 

itibarile methur Avrupa 
maden ıularına muadildir . 

Umumi depo u: 

Sirkeci RALLi Han 
No. t4 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (5507) 

r- ÇANAKKALE 
1 ~ehitlerimiı:i Ziyaret 

7 EJltl • Pel'f8mbe 


