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Talebe Ve Mektep 
Adedi Arttı 

Halkın 

Son on sene icinJe • ehrimiz
deki talebe ve mektep miktan 
iftılıar edilecek derecede art
mı~tır. Bu hususta halk1mız 
diyor ki: 

1Lrahim Etheı11 B. ( Fatih Atpa
z.arı eaddcı;İ 41 ) 

- Saltanat Maarif nazırlanndan 
biri ah şu mektepler olmasa ne:ıare- ı , 

timizin bütçesi o kadar kafi kil .• De
mişti. O vak.it Maarif naz.areti; halk 
için, çocuklar için değil nazır paşa ve 
ihvanı, itbaı için kurulurmut-Onun için 
varlığının hikmetini bilmiyen nanr 
pap öyle herzeler &öylemit- İnkılaptan 
beri istanbulda 118 tane asri mektep 
yapılmış, talebenin miktan üç midi 
artmıthr. lıte rakamlann söylediği ıu 
belagat eski devirle yeninin bir mu
kayese&idir. Fakat bu da azdır. Oku
yup yazma bilmiyen Türk kalmama
bdır. 

""" Sakir B. ( Buttan elim Fııhk dibi 
17 ) 

- Cümburiyes ilimle ya.pyan bir 
rejimdir. Bu rejimin payedar olman 
için bütün Türklerin okuyup yaımalan 
lazımdır. Yavaı yaYaf buna da 
phit oluyoruL On sene evvel İatan
bulda 23 bin talebe varken bu sene 
&u yekin (62) bine çıkmıfbr. Muallim 
adedi de 1090 iken 1750 ye balit ol-
muştur. Öyle z.annederim ki bu sene 
okuyuculann adedi daha artacak hatta 
mektep buhranı bile bafgösterccektir. 
Vekalet fimdidcn tedbir aJmahdır. 

* hinf'Vver H. (Ko kn Tramvay 
caddesi 17) 

- Bi.ı garp medeniyetini kabul 
ettik. Uyuyan bütün Sark milletlerine 
rehperlik yapıyoruL Bu medeniyetin 
ı'ık.Jarı şarka Türkiye kanallanndan 
ıeçecektir. Eğer Avrupalılar bi.ıim 
sultanlar dt:vrindeki mcskcnetimizi 
ve aczimizi istiyorlarsa yanıhyor1ar. 
Biı. eski tcvketimi:ıi ve medeniyeti
miı.i iadeye azmetmif bir milletiz. aoa 
Maarif istati•tiklcrimiz. de bu azmi
miıdeki kuvveti ve samimiyeti gös
teriyor! 
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Akay ·İdaresinde Çalışacakların Adet
leri Ve Maaşları Tespit Edildi 

Akay jşletmc teşkilatına ait taJimatname Vekil
ler heyetince tasdik edilmiş ve resmi gazete ile 
neırolunmuştur, 

Bu t~limatnameye nazaran idarenin sermayesi 
Seyrisefainin iç hatlara itlettiği vapurlarla karada, 
~~zde mevcut demirbaş alat ve edevat, yaprlacak 
ıstıkrazın hasılab, Vekaletin tefrik edeceği men-

ı 
memur, kontrolda 16 memur, hukuk müşavirliğinde 
3 memur bulunacaktır. Aynca bir doktor, aekiz 
iskele memuru, 43 kamarot 13 güverte mfü·ettebab 
102 makineci, 36 kaplıca memuru bulunacakhr. 

Türkiye sahillerinde muntazam posta seferleri 
inhisarmı işletmek maksadiyle kurulan " Deniz yol-

kul ve gayri menkul mallar satılacak gemiler ve 
ankaz bedelidir. 

ları işletme müdürlüğü ,, teşkilatının idare sureti 
hakkındaki talimatname de neşredilmiJf:ir. 

Bu teşkilat esas vazifelerinden başl_ca, Türkiye 
ile ecnebi limanlar• arasmda şilep nakliyab ifile 
de iftigal edecektir. 

Seyrisefainin borçları Maliye Vekaletine intikal 
ettiği için Akay (idaresi bu borçlardan mes'ul 
olmıyacaktır. 

idarede bir müdür, bir işletme, bir muha
sebe, bir kapbcalr tefliği olacak müdürlükten 
40 tan 150 liraya kadar maaşla 6 memur, 500 
lira maaşlı bir mütehassıs, işletmede 9 me
mur, levazımda 25 memur, muhasebede 12 

Bu müdürlük teşkilatı; işletme, muhasebe, leva
zım, kontrol, mubayaa ve fen şubelerile müdürlük 
bürosundan ibaret olacaktır. 

Bu müdürlüğün kadrosu 30 ili 700 lira ücretli 
1046 memur ve müstahdem, acenteliklerde çalışa
cak 21 ila 280 lira ücretli 44 memurdan ibarettir. - - -- ------

Varissiz Mal .. 
Evkafa Mı Kalır, 

Hükumete Mi? 
Defterdarlık veraset vergisi 

kanunu mucibince ölenlerin emlak 
ve eşyası varsa varislerinden ölüye 
olan nisbet derecelerine göre bir 
vergi almaktadır. 

Evkafa geçen mahlüller için de 
Evkaftan veraset vergi.si istemiye 
başlamıştır. 

Evkaf idaresi ise bu veıgiyi 
şabıslann vereceğini, halbuki va
rjssiz bir şahsm Evkafa intikal 
eden malının toprak itibarile esa
sen vakfın bulunduğunu ileri sü
rerek vergi vermemektedir. Bu 
ihtilaf böyle devam ederken 
Defterdarhk yeni kanuna göre 
bu gibi varissiz malların Evkafa 
değil hazineye kalması icap ede
cegım düşünmüş ve bu nokta 
üzerinde de tetkike başlamıştır. 

Bir Genç Kız 
Kaçakçı Olarak 
Tutuldu 

Gümrük muhafaza ve muayene 
memurlan dün yeni bir kaçakçı
lık vak'ası meydana çıkarmışlar
dır. Pireden gelen ltalyan band1-
ralı Salya vapurundan çıkan 
yolculardan matmazel Raşelin te
laşlı hareketleri nazarı dikkati 
celbetmişlir. Matmazelin üzeri ve 
eşyası aranmış, on beş kadar ka
çak kuzu, tilki, tavşan derisi, 
muhtelif renkte kıymetli ipekli 
kumaşlar bulunmuştur. Raşel, 
hakkında tutulan zabıt varakasile 
derhal! llıbsas mahkemesine 
verilmiştir. 

* Bundan bqka dün Makdirya 
vapurunda ikinci bir araştırma 
yapılmıştır. Yeniden 21 paket 
muhtelif tıbbi ecza, 17 şişe viski 
ve şarap (6) bin ade liiks cigara, 
(30) kulu tütün bulunmuştur. 

Hitler Meselesi 
lstanbulda idari Bir 

Mesele_ 
Hitlerin muhalif cemiyetleri 

dağıtması Türkiyede şubesi bu
lunan bazı Alman cemiyetlerini 
de müteessir etmiştir. Almanyada 
şark eserlerini tetkik için kurulan 
kuvvetli bir cen,iyet vardı. Bu 
cemiyete mensup olan meşhur 
!'"Üsteşrik M. Riter senelerdenberi 
lstanbul kütüphanelerinde tetkikat 
yapıyor, kıymetli buldudu e.erle
rin fotograflannı alarak cemiyete 
gönderiyor ve bazılannı da bura
da bastırıyordu. 
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Güniln Tarihi 

İnhisarlar Ankara ya 
Gelecek Sene 
Nakledilecek 

Ankara 12 - Gümrük ve İnhisar
lar Vekili Ali Rana Bey beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 
~ • Mütehassıslar tetkiklerini bitirdiler. 
blllİaarlann merkc:ıi idaresi ve tütün 
iapirto, tuz inhisar işleri hakkında 
dört rapor verdiler. Bu raporJar çok 
faydalı ve sarih tavsiyeleri ihtiva et
mektedir. Bir kı•mının tatbiki için 
ecnebi mütehassıs yardımına ihtiya
cımız olacaktır. Mütehassıslar inhisar
Jann tevhit ediJmiş olmasını isabetli 
buldular. İnhisarların Ankaraya nakli, 
muamelenin selameti için bu sene de 
talik edilmiştir. 

Hamal işleri kaymakamhk· 
lara devredildi 

Hamallann nakil ve tayin işlerile 
t!m~iye kadar Belediye iktısat müdür
luğü meşgul oluyordu. Bu müdürlüğün 
şehrin iktısadiyatile daha fazla uğra
şabilmesi için bu yük ü:ıerinden ahn
mıftır. Bundan sonra hamalların tayin 
ve nakil işlerilc kaymakamlıklar meş-
gul olacaklardır. İktısat müdürlüğü 
yahuı hamaJlann tarifelerini ve bun
lann tatbik edilip edilmediğini tetkik 
edecektir. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Sakarya 

motörü ile Kavaklara kadar bir 
gezinti yapmı,Iardır. 

Fırka idare Heyeti 
Ankara, 12 - Cümburiyet Halk 

Fırkuı Umumi İdare Heyeti bugün 
toplanmıf ve bükumetJe temas tali
mabıamesinin müzkeresine devam 
etmiıtir. 

Zahire borsasında 
Dün Anadoludan İstanbula 18 va

gon buğday gelmit ve iyi malların 
okkası ( 6) kuruıtan aatılmıtbr• 
Dün inglltere için 2500 balye tiftik 
alınmıştır. Tiftik piyasası yükseJmek
tedir. Fiat 50-60 kuruş arasındadır. 
Yükaelme nisbetinin yüz.de 20 dere
ceaiade olduğu söylenmektedir. 
G•lata kimaealzler yurdu 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şehremininde oturan Adnan 
isminde biri kaçak et satarken 
yakalanmiJ!ır. 

JI. Balatta şüphdi bir vazi
yette dolaşmakta olan Mehmet 
isminde biri tevkif edilmiş ve üze
rinde iki büyük kama bulunmuş
tur. 

Tramvay Ücretleri 
Tarif ede 1·enzilat 

Yok 

Ecnebi vapurlanndan İstanbul
daki yüksek bar ve gazinolara 
lüks içki sokmak için faaliyete 
geçen bir .şebeke tesbit edilmiş
tir. Şebeke efradmm tamaman 
rueydana çıkanlması beklenmek
tedir. 

Bu zat Hitler partisine muhalif 
olduğu için Alman hükiımeti M. 
Riterin tahsisatını kesmiş ve ken
disini azletmiştir. M. Riter Tür
kiyede şimdi kendi hesabına ça
Jışmaktadır. Almanyanm Beyoğ
lunda Sıraservilerdeki enstitülerin· 
deki bazı memurJarm da muhalif 
oldukları için işlerine nihayet 
verilmiştir. 

Galatada açılacak olan kimae&i:ıler 
yurdunun proğramım ve idare ıeklinl 
hazırlamakla meıgul olan komisyon 
cumartesi ııünü vali ve belediye reisi 
Muhittin Beyin, riyasetinde toplanarak 
ba.urlanan proğramı tetkik edecek ve 

• fOD teklini verecektir. Bundan :sonra 

Şeker işinde da müessesenin açılacağı gün karar-
Jafbrılacaktır. 

ihtikar Var Mı Ee!ediyece Cumhuriyet 
Meçhul! 

* F enerbahçe Belvü gazinosu 
sahibi Hiristo, karakola müracaat 
ederek garsonu Y ervant tarafın
dan 20 lirasının çalındığı iddia 
etmiş, Y ervant yakalanarak tah· 
kikata başlanmıştır. 

>f Vefada oturan Çingene 
Recep, bir para meselesinden 
Çingene Neş'eti sopa ile başından 
yaralamışhr. 

JI. Kasımpaşada oturan kö
mürcü Hamitle ark.adap Sadullah 
bir alacak yüzünden kavga etmiş
ler, Sadullah biçakla kolundan 
yaralanmıştır. 

Dün bir gazete tramvay ücret
lerinm indirileceğini yazdı. Sorduk. 
,,e öğrendik ki. bu haberin aslı 

yoktur. Belediye reis muavini Hamil 
Beyin bize söylediği şudur: 

- Hususi bir komisyon her 
üç ayda bir toplanarak firketin 
hesaplarım tetkik ve ona göre 
bilet ücretlerini tespit eder. Bu 
komisyonda belediyenin de hir 
murahhası bulunur. Henüı bu ko
misyon toplanmamıtbr. Bilet üc
retlerinin inc.irileceğini de hiç 
ıannetmiyorum. -----Profesör Malt Belediyede 

Dün öğleden sonra saat on üç 
buçukta profesör Mialf yanında Ankc1-
ra lia~ai müdürü Osman B. olduğu 
halde belediyede Muhittin Beyi ziyaret 
ederek bir müddet görütmüıtür. 

Hakimiyet Mektebi 
Yapılan Tahkikat 

Gecikti Mi? 
Hakimiyeti MilHye şehir yatı 

mektebinde yolsuzluklar yapıldığı 
hakkında }apılan ihbarlar üzeri
ne mektep idaresi hakkında tah
kikata girişildiğini yazmıştık: 
Suiistimali iddia edenler tahkika
tın bir seneden beri uzamakta tt· 
olmasmdan mutazarrır olduklanm 
ileri sürerek tekrar İstanbul vila
yetine müracaat etmişlerdir. Bu
nun üzerine vilayet tahkikatın 
bir an evvel ikmal edilerek ev
rakın gönderilmesini İstanbul 
Maarif Müdüriyetine bildirmiştir. 

Zabıta memurları gibi beledi- Madalyaları 
ye murakıplan da dün bütün Cümhuriyetimizin 10 uncu yıldö-
scmtleri dolaşarak şeker fiaUcrini nimünü kutlalamak işlerile mqgUJ 
kontrol etmişlerdir. Belediye fazla olmak üz.ere merkez.de Baıvekilete 

batla olarak teşekkül eden Yüksek 
fiatle şeker satanlan tesbit ede- komisyon çaJıımalanna bqlamıştu. 
rek bunların isimlerini ticaret Vilayetlerde gene bu iıle meuul 
müdürlüğüne bildirecektir. Bele- olacak komite ve heyetler tqkiline 

de teıebbüs olunacaktır. 
diye reis muavini Nuri Bey bu Hususi idareler, ve belediye büt-
hususta dün bir muharririmize: çe.lerinde kutlulama masrafı olmak 

- Şeker ihtikirım tesbit için üzere takatlerine göre ayrıleak para-
elimizde bir ö)çümüz yoktur. Bu lann miktarlan tespit olunmu9tur. 

i.tanbul için 17 bin lira tahsis edil. 
işle ticaret müdürlüğü meşguldur. miftir. 
Bizim bu husustaki rolümüz tica- Maarif Vekaleti cümhuriyetin ilk 
ret müdürlüğüne yardımcıhktır. on yılı hatırası olarak bir madalya 
fazla fiatle satanlann isimlerini bubracakbr. Madalya, üteyenlere 

ublacak ve hasılat faı.laaı, inkılaba 
oraya bildireceğiz, kanuni taki- hizmet eden bir esere sermaye olarak 
batı da oraaı yapacaktır, dcmİft:İr. laallanılacaktır. 

1 Son Postanın Resimli Hiktigesi: . Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 
----~-------_... 

l:Sızım ;:)Üleyman Heyi tanır
sın Hasan Bey, hani bir za
man daire daire dolaşır it 
arardı .• 

- Bir yere kapılanamıyacaj'ını an
layınca boş yere taban tepmekten 
'Yaı.geçti, arbk mnde sabahtan akşa
ma kadar horul horul uyuyur. 

... Hem öyle uyuyor ki yanın
da top patlasa aldınş edip te 
başını kaldırmıyor. 

•... Bu hali de bana merak oldu 
acaba çocuk yeisle morfine, 
kokaine filin mı dadandı dersin? 

- Hiç meraklanma azizim, İf ara
dığl yerde kös dinlemiye alıtmıtbr 

da, onun için uf ak tefk ıürültülere 
kulak asmaz.. 



13 Temmuz 

H ergün 
1 lkmektepleri 
Is lalı 
Lazım! 

,.,_ __ Y ozan : Belkis Halim 

Bugün terbiyeden anladığım~z 
manalardan biri de çocuğu cemı
yet hayatına uydurmak, hazırla
mak ve bunun için de çocuf<:ta 
bir takım itiyatlar b~sul~ ge~r
mektir. Mektebin vazıfesı çocuga 
kör körüne kaideleri ezberletmek 
ve bir hoca ile talebe arasında 
bir malumat alış verişi yapmak 
değildir. Mektepte odanın köşe
sindeki sırasına ve yahut evde 
masasının başına çekilerek göz
lerini kitaptan kaldırmıyan talebe 
ideal talebe tipi olmaktan çoktan 
çıkmıştır. IBugünkti cemiyete la
zım olan ayaklı kütüpane tipinde 
insan değildir. Ayaksızlar bu 
ihtiyacı kafi derecede temin et
mektedir.. Eğer çocuk mektepte 
öğrendiklerini kendinin bir pa~
ç.ası yapabilmiş, onları temessul 
edebilmiş, benimsiyebilmiş bi~ k~
lime ile itiyat haline getirebılmış 
ise yetişmiş veya yetişmiye baş
lamış demektir. Bugünkü mektep 
bu işi başarabilmekten çok uza~-
tır. O çocuklar tekamül etmış 

inkişafını yapmış gib! .d~şün.~~: 
Bunun için evvela ıyı kotu 

bir bina tedarik eder. Ço
cukların teneffüse nasıl inip çıka
cağını hangi gün hangi saat 
dersleri okuyacağını tayin etmek 
İçin bir müdür alır, çocuklara 
ınuhtelif malümatı nakledebilecek 
nıuallimler değil, malumatlı adam
lar toplar. Her odaya sıralarla 
beraber bir de yazı tahtası ko.y~r. 
V c her çocuğa bu sıralar~n bır~n
de yer verir. Muallim gelır Hın
distan' dan Mısırdan, cazibeden 
nıüvellidül:.ıadan daha binbir ~ey
den bahseder. Binbir şey anlatır. 
Bu anlatılan şeylerin hiç eksiksiz 
talebe tarafından tekrarlanması, 
iade edilmesi lazımdır. Bu geri 
verme işini muvaffakiyetle yapamı-
yan talebe affedilmez. Hatta bazan 
gazetelerde okuduğumuza naza-
ran dayak bile yer. Zil çalar ders
ten çıkılır. Bahçede korido~~a 
beş on dakika kol kola gezıhr. 
Zil çalar. Derse girilir. Müfredat 
Programının bitmesi lazım. Ak
şam çocuk ya evine ya mektep· 
te hocasının anlattıklarım iade 
etmek üzere öğrenmiye çalışır. 
Ve böylelikle günler, haftalar ve 
sene geçer. Çocuğun kafasında 
Uç dört kitabın sabrları sınıf 
atlar ve mektepten çıkar. 

Bunun haricinde arada bir 
müsamere verilir. O zaman bü
tün mektep biri birin~ geçer· 
Derslerden izin alınır, mutalealar
dan kesilir hatta gece geç yatılır. 
ve Ayşt:, Fatma, Hasan, Hüse
yin müsamereyi hazırlarlar. On 
beş gün veya bir haftalı~. yor
gunl uk neticesi iki üç kişı ya-
rımyamalak bir müsamere .. hazı1r: lar. Bazan onlar da çekilır. şı 
eline alan muallim yalnız kal~r: 

Bu yeknasak ders senesın~~· 
nıektep hayabnın yegane degı
şikliği bundan ibaret kalır. Ara 
aıra bu ittıradı bozmak istey~~ 
talebelere tesadiif edilir. Dersını 
hazırlamaz, mektebe geç gelir. 
Kaidelere riayet etmez, bu yara
maz talebedir. Zira bizim talebe 
yaramazlığa kaideye muhalefet 
olarak anlarlar. O zaman bu !•
le be tescillerile, tevbihlerle ıh-

Resimli Makale 

At1as Okyanusunu ilk defa tek 
baıına küçük bir tayyare ile geçen 
Amerikalı Lindberg bir ilkmektep 
mezunudur. Darülfünun tahsili yok
tur. Fakat bu, onun dilnyanın en l 
maruf siması olmasına mani olama-
mışbr. 

SON POSTA 

, - '~ a Tahsil kafi Değila 

Ameli Earhart isminde bir kadın Bir milletin kuvvet ve yükselme 
tayyareci oldutunu elbet bilirsiniz. membaları bunlardır. Cemiyet deni-
Bu kadın tek baıına Amerikadan len kül, onu tetkil eden fertlerin bu 
Avrupaya uçan kadın tayyarecidir. , yükıeliılerile yükselir. 
O da ilkmektep mezunudur, fakat Beynelmilel bir sima olmak için 
bupn dünyanın en meıhur kadınıdır. aranan vasıf yalnız: tahsil de

ğildir. 

SON· TELGRAF HABERLERİ 

Tespit 
Zonguldak Ve Civarında Sellerin 

Yaptığı Zarar Pek Fazladır 

Hasar at Edildi 

Zongouldak,13(Hususi) - Selin yaphğı tahriba
tın dehşeti sular çekildikten sonra anlaşılmıştır. 

menfezleri tıkanmış, taşan seller şoseyi yıkmıştır. 
Taşviran nahiyesi köylerinde dörfyüz dönüm kadar 
mahsul harap olmuştur. Koılu şimendifer yolunda da 
hasarat vardır. 26 yolu sel basmıştır. Tefenni kö
yünde mektebi ve karakolu sel götürmüştür. 

Muhtelif şirketlere ait 300 ton kömürü su gö· 
türmüştür. Bir kilometre demiryolu kumlar alhnda 
kalmıştır. Belediye köprüsünün yarısı, maden ida
resi k5prüsünün tamamı yıkılmıştır. 

Bartm Safraşbol yolunun albncı kilometrosu 

Kilimli ve Beycuma nahiyelerinin bütün köyle
leriade mahsulat harap o,muş, bir sığırı su götür
müştür. Ereğlide Kızlarderesinin kaprüsO yıkılmış, 

·çökmüş seller yolu götürmüştür. Amasya nahiyesi 
köylerinde 300 dönüm mısır mahsulü harap olmuş-
tur. Devrekte hayvan zayiatı olmuş, Çaycuma, 
Devrek arasındaki köprü de yıkılmıştır. 

Bir Mektep Tayyaresi 
iki yangına, iki ölUme 

sebep oldu 
Peşte, 12 - Bir mektep tay

yaresi Szekes civarında bir ahırın 
damına düşerek motör ateş al
mış ve ahır ile yanındaki ev yan
mışhr. tayyarecilerden ikisi de 
ölmüştür. Kazanın sebebi belli
edğildir. 

Yunanistan da 
Meb'uaan mecllsl 24 

temmuzda açllacak ı· 
Atina 12 (Hususi)- Hükumet 

fırkası ile muhalefet fırkalan 
arasındaki ihtilaflar devam et-
mektedir. Liderlerin mülakatla
rından bili bir netice çıkmamışbr. 

Muhtelif meselelerde birtürlü 
anlaşmak kabil olmamaktadır. 
Meseli hürriyetpervRer fırkanın 
lideri M. Metaksas Ayan Mecli
sinin lüzumsuz olduğunu ve der
hal lağvını istemektedir. 

Bunun için M. Metaksasın ka
bineye girmesi ihtimali ortadan 
kalktığı gibi kabinede hlirriyet
perver hrkayı temsil eden Maarif 
Nazırının da vazifesinden azlolu
naacağı anlaşılmaktadır. 

Atina, 13 (Hususi) - Meb'u
san Meclisinin 24 temmuzda açıl
ması takarrür etmiştir. Meclis 
açılır açılmaz şiddetli münakaşa-

Avusturya İle Tica
ret Mukavelesi 

Ankara, 12 - Hariciye Ve
kaleti umumi katibi Numan Rifat 
B. ile Avu . turya maslahatgüzarı 
M. Bischoff arasında üç buçuk 
milyon liralık bir ticari itilafna
me imzalanmıştır. 

İtilafname muvazene esası ve 
mütekabil listelere müstenittir. 
İtilifname on gün sonra meriyete 
girecektir. 

Bir Köyde 
30 Ev Yandı 

lzmir, 13 (Hususi) - Aydının 
Işıklı köyünde Karaoğlanlann 
evinde hizmetçi Kizbanın çama
şırda yakbğı ateşten yangın 
çı"mış, derhal korkunç bir tekilde 
büyümüş ve 30 ev yanmışbr. 

Bir çocuk boAuldu 
Şehremininde oturan Ahmet 

Halit Efendinin evine misafir 
olarak gelen Ayşe Hanımın 
iki yaşındaki oğlu Mustafa kuyu
ya düşerek boğulmuştur. 

lann başlıyacağı muhakkak adde
dilmektedir. Hükümet bir kanun
name ile belediye intihabını gay
n muayyen bır zamana talik 
etmiştir. 

Zelzele 
Çanktrı'da Halk Heyecan 

içinde Kaldı 
Çankın, 13 (Hususi) - 11-12 

gecesi başlıyan zelzele dün saat 
15 e kadar fasıla ile tekerrür 
etmiştir. Birçok evlerde ha.sarat 
vardır. 

Mimar Sinanın şah eseri UJu 
camiin kubbesi çatlamışbr. Duvar 
ve çab yıkınbsı pek çoktur. He
yecan içinde kalan halk kırlara 
dökülmüş ve geceyi kırlarda ge
çirmişlerdir. 

Ankara, 12 (Hususi) - ,Jıugün 
şehrimizde saat on dördü 42 ge
çe bir zelzele olmuş, 12 saniye 
devam etmiştir. 

Moskova'da 
Dört kitinin idamına 

karar verildi 
Moskova, 12 - Moskova mah

kemesi, 24 numaralı fabrikanın 
~~kı mukabil ihtilile teşvik ile 
ıttibam olunan on iki amelesi 
hakkında hükmünü vermiştir. 
Bunlar ameleye verilen gıdaları 
tahif ile itham ediliyorlardı. 

Çetenin reisi eski çarlık za
bitlerinden Ockine isminde biri
dir. Gerek kendisi ve gerek şeriki 
cürümlerinden dördü idama, beşi 
beş sene, biri sekiz sene biri de 
18 ay hapse mahküm edilmifler
dir. 

tarlarla cezalanır. 
Böyle bir mektepte talebenin r 

öğrendiği şey yalnız ba~ına ders 
ezberlemek, hatta yalnız başına 
arasıra bir müsamere hazırla
maktan ibarettir. Mektepten çı-

İSTER iNAN İSTER iNANMA! 

kıp ta hayata atıldığı zaman da 
yine yalnız başına kalır. 

Ya bir muallim olur evden 
mektebe mektepten eve gelir, 
ya memur olur evinden memuri
yetine memuriyetinden evine gi-
der. Faaliyet kuvveti inkişaf et
memiştir. MiUeşebbis değildir. 
Başkalarile İf gönniye alışma
mıştır. 

Bir ga:ı:etede okuduk: 
Şehrin muhtelif semtlerinde bir takım güzel sular 

vakıf olduklanndan dolayı liyıkile istifade edilmez 
bir haldedirler. Belediye yeni sular kanunu mucibince 
bütün şehir sulanna sahip olmaktadır. Yeni vaziyette 
belediye birkaç yü:ı bin lira kıymetinde au ~embalan· 
na malik bulunmaktadır. Şehir planına göre lıtanbulun 
içinde, Avrupa şehirlerinde olduğu gibi bir tek su ıe
bekesi bulunacaktır. Ve bu su bütün fenni ve .sıhhi 

tesisatla temiılenmit olacaktır. Belediye bütün sulan 
tevhit edecek ve bir tek boru ile bütüa l.tanbulda 
genit su 4ebekesi vücuda getirilecektir. O vakit içmek 
için, yıkanmak için ayn ayn aular olmayacak, sucular, 
fena sulan karıştırarak ihtikir yapamayacaklardır. Bu 
geniş ıu tesisatını ikmal için 6 milyon lira kadar 
bir paraya ihtiyaç gör'Gfmektedir. Şehir planı yapıldık
tan sonra, tatbiki için her sene aynlacak tahsisata 
su için de yer verilecektir. 

}STER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

r~-------------.---------~ 
Sözün Kısası 

Sevinelim! 

Fakat Neye? 
._ _______ ,_Ayten -

Üç dört yıl evvelkine nazaran 
bu sene otomobil ve tramvay ka
zaları hemen hemen hiç denecek 
kadar azalmış. Belediye istatistik
lerine göre dört sene evvel hemen 
hemen günde ona yakın tramvay 
ve otomobil kazası oluyormuş. 

Bundan bahseden Abidin Da
ver Bey biraderimiz : 

- Çok ~ükür, oh! Diye ferah
lık alametleri gösteriyor ve ıöyle 
bir hüküm yürütüyor : 

- " Çok şükür şoförler oto
mobil sürmesini, vatmanlar tram· 
vay idare etmesini öğrendiler. ,, 

Arkadaşımızın elindeki nalbant 
çekicini hazan nalına, hazan mı
hına vurayım derken arasıra da 
ayarını şaşırıp kendi eline, kendi 
parmağına yapıştırdığını görü
yoruz. 

Kendisini böyle sevindiren ne
tice şoförlerin otomobil kullanma
sını öğrenmelerinden değil, halkın 
yürümesini ögrenmesinden ileri 
geliyor. 

Şoförler değişmemiştir, otomo
biUer daha sür'atli makinelerdir. 
Fakat halk düne nazaran bugün 
sağını, solunu öğrenmiş, otomo
bil sür'atini, tramvay istikametini 
daha iyi anlamıştır. Ve asıl sevi
nilecek nokta budur. 

Makine sür'atı hakkında kafa
sında fikir olmıyan bir adamın 
karşıdan karşıya geçmesi bir 
faciadır. Yol istikametinin daima 
sağını takip etmek lazım 2eldiğini 
bilmiyen bir adamın ulu orta 
yürümesi muhakkak bir mnsade
medir. 

Binaenaleyh kazaların azalma-
sındaki sebebi şoför veyahut vat
manlann sabrü tahammüllerinin 
arttığında değil halkımııdaki so
kak terbiyesinin kemalini bulma
sında aramalı ve buna teşekkür 
etmelidir. 

Şimdiye kadar kaz.aya uğrıyan
larm yaş ve seviyelerine ait bir 
istatistik yapılmış olsa bu facia
ların sırf bu sokak terbiyesinden 
mahrumiyet yüzünden olduğu an
laşılır. 

Kazaların azaldığına biz de 
oh diyelim. Fakat Abidin Daver 
Bey gibi vatman ve şoföılerin 
cezai muamelelerle yıldmldığına 

değil halkımızdaki sokak terbiye
sinin biraz daha kuvvetlendiğine 
oh diyelim. 

lstanbul Fırınları 
Tahdit Ve Tasnif 

Edilecek 
Belediye lkbaat Müdiil'lüğü 

geçenlerde belediye hudutlan 
içindeki bütün ekmek ve francala 
fırınlannda aynı zamanda ve an
sızı• baskın halinde teftişler yap
brmış, noksan, hileli ve çqnisine 
uygun olmıyarak ekmek çıkaran
lan tesbit etmişti. Bu teftiş bir
kaç defa ayni şekilde tekrarlan
mış ve hanrlanan netice bir rapor 
halinde belediye reisliğine veril-
miştir. lstanbulda ( 198 ) ekmek 
ve (25) francala fırını vardır. 
Haber aldığımıza göre belediye 
fınnları tasfiyeye tabi tutacaktır. 
Müteaddit teftişlerde bile· yap
tıkları anlaşılan fırınlar kapabla
caktır. Bu suretle hem halk fena 
ve hileli ekmek yemekten kurtu
lacak, hem de fınncıları ezen 
fena rekabet ortadan kalkmlf 
olacakbr. Öğrendiğimize göıre 
bazı semtlerdeki fınnlar daha 
ıimdiden birer kooperatif halinde 
toplanmıya karar vermifler ~• 
konufllll a bql~ 
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-"-----------------------+-Memleket Manzara/an 

' 

Rizenin Kendir 
ez/eri Ç"ok 

Mükemmeldir 
Rize ( Hususi ) - Rizede ve 

köylerinde oldukça fazla miktarda 
kendir ekilmekte ve yetişen mah
sul kendir tarağında çok İ?W.. ve 
güzel iplikler ve bunlardan da kay
mak gibi beyaz Rize bezleri vfi
cuda getirilmektedir. Bu san'at 
bu memlekette pek eskidir. Bu 
bezlerden yakın vakitlere kadar 
Türkiyenin her tarafına sevkiyat 
yapılıyor ve bu yüzden memlekete 
bir bayii para/ giriyordu. Son za
manlarda bu bezlere mü~bih Av
rupanın çıkardığı kreponlar, yerli 
mallarının revacını kırmış ise de 
metanet noktai nazarınc.~an ecnebi 
mallarına katkat faik olan bu 
bezlerin kıymetini bilenler, alıp 
kullanmakta devam etmektedirler. 

Köylerde ve şehirde bu bez
lerin dokumasını ve kendir ipli
ğini bükmesini bilmiyen kadın, 
hemen hemen yok gibidir. Revaç· 
sızlığa rağmen bu bezden senede 
halen on bin top kadar dokun
makta ve harice sevkedilerek 
memlekete yirmi bin lira kadar 
bir para temin olunmaktadır. 

Tarandığı ve hatta iplik ve 
bez yapıldığı halde kendir çok 
esmer ve adeta kahverengi veya
hut hakidir. lhtiyacı olanlar bun
lan dokumadan iplik halinde ve 
bazen de taranmış lif halinde 
pazara getirip satarlar. 

Tüccarlar bunları alıp iplik ve 
bez yaptırarak piyasaya arzeder 
ve bu yüzden bikes kadınlara 
hayli iş çıkmış olur. 

Otuz beş santim eninde olan 
bu bezlerin topu kırk c:.rşındır. 
Malına göre arşını 15 ten otuza 
kadar satılmaktadır. Dokunduğu 
zaman simsiyah olan bu bezlerin 
topu otuz kuruşa kasarcılar 
köyünde dere kenarında kazan
lara konulup kaynablmak ve 
pişirilmek suretile bembeyaz ağar
blır. 

Bunların bazıları o kadar ince 
dokunmuştur ve o kadar zariftir 
ki beyaz krepdöşin zannedersiniz. 
Bu ince ve zarif dokunmuşların 
bir topu bir kilodan fazla gelmez. 
İnceliklerine rağmen defalarca 
yıkandıkları ,halde yıpranmak 
bilmez. 

Kendirin bir de ı.aba cinsi 
vardırki ondan kalın sicimler 
ve urganlar 'yapılmaktadır. Bun-
ların taranmasınc' an husule gelen 
çöplere de üstüpi derler. Bu üs
tü piler dahi kayıkların ve mavu
naların tamirinde kalafat 'yapılır
ken kulla.ulır ve keten çöpünden 
daha mükemmel işe yarar. 

Adapazarı Bele

diyes.i Üç Aydır 
Maaş Veremiyor 

Adapazarı, (Hususi) - Oktru
va resminin ilgasile gümrüklerden 
alınacak yüzde on zammın beledi
yeler arasında taksimi kararı 
belediyemizin epey vaziyetini 
sarsmıştır. Ada pazarında beledi-
varidatının yüzde kırkını oktruva 
teşkil etmektedir. Bu para kesil
diği için belediyenin yol inşaatı 
ve tamiratı birdenbire durmuştur. 

Bina ruhsatiyeleri de veril
memekte, bu suretle belediyenin 
ruhsatiye resminden olan varida
tı da eksilmektedir. Belediye bu 
mali müşkülattan dolayı üç ay
danberi memurlarına maaş vere
memektedir. 

SON POSTA 

•• 
MEMLEKET HABERLERi 

Gerede'de Belediye 
- -- ------- ---

• 
ı en a·rve 
Şimdi Bir 

"m Yetişt·renGerede 
icaret Şehridir 

Gerede, (Hu- • .._,.....,...,..._ 
susj) - Gerede 
snthi bahirden 
(1100) metre yük· 
sekliğindedir. Bq· 
nun için senenin 
birçok zaman
larında soğuktur, 
bu itibarla bazı 
coğrafiya kitap
larının yanlış ola 
rak yazdığı gibi 
Gerede' de meyv 
ve sebze yetiş~ 

tirmek biraz zor-
1 ~ur. Buraya üzüm, 

armut, dut ve 
emsali meyvalar 
tamamen hariç 
kazalardan gelir. 

Gerede ma'!rif hayatı çok 
ilerdedir. Ahalisi fıtraten çok 
uyanıktır. Buradan birçok meş

hur alimler yetişmiş şairler çık

mıştır, meşhur halk şairlerinden 
Figani de Grede'li idi. Galiba 
mevki ve manzaranın şirinliği 

halkın ruhunda bir incelik ve 
şiire tabii bir istidat tevlit edi-
yor. Gerede'de pek ehemmiyetli 
olmamakla bereber anmıya değer 
birkaç debağhane vardır. Buranın 
tulum peyniri de pek meşhurdur. 

Adapazarında 
Bir Müsamere 

Adapazarı (Hususi) - Kara
osman mektebinde verilen mü
samere pek parlak olmuş, bil
hassa hanım talebelerimiz büyük 
bir muvaffakiyet kazanmışlardır. 

Sıva• At Yarışları 
• 

Güzel Oldu 
Sıvas (Hususi) - İkinci hafta 

at yarışları da yapılmış ve koşu 
güzel olmuştur. Tay koşusunda 
Çorlulu Ziya Beyin tayı birinci, 
yüzbaşı Muhiddin Beyin tayı 
ikinci, Bandırmalı Mehmet Beyin 
tayı üçüncü gelmiştir. 

Sıvas aygır deposunda yeti-
şen taylar arsında yapılan koşuda 
da birinciliği Nurettin Beyin, ikin
ciliği Muhacır oğlunun, uçuncü
lüğü Fuat Beyin tayları almıştır. 

G•rede beledige iine:aı 

Burası bir sanayi şehri olmaktan 
ziyade bir iskele şehridir. Onun 
için manifatura, tuhafiye züccaciye 
ve emsali ticareti pek inkişaf 

etmiştir.Geredede yılda iki kere pa
nayır kurulur bu banayırlar şeh
rin ticareti üzerinde pel' büyük 
tesir yapar... Bu iki panayırdaki 
alış veriş muamelesi aşağı yukarı 
altıyüz bin lirayı bulur ... 

Geredenin Belediye vaz'iyeti 
çok iyidir. Burada ötedenberi 
Belediye Reisliği yapan Dayı oğlu 

Mithat Beyin tat
bik ettiği islahat 
sayesinde şehir 
asri bir hale ifrağ 
-tdilmiş bulunu
yor. Halk icra-

.. attan pek mem
nun hatta Mithat 

Beyin icraatındaki 
adaleti şu söz
lerle halk teyit 
etmektedir: "Mit
hat B. ilk önce 

anasının mezarını 

kaldırdı.,. Gere
de'nin üstündeki 
Ramazandede çok 
meşhur bir yer
dir. Burada 
belediye asri bir 

otel yaptırmak niyetindedir. Ra
mazandede veremlilerin şifa bul
ması için en musait bir yerdir. 
buraya evvelce getirilen birkaç 
veremli tamamen eyi olarak dön
müşlerdi; bu müsbet tecrübeler
den cesaret alan belediye reisi 
şimdi denizden (1400) metre yük
sekliğindeki Ramazandedeyi asri 
bir bahçe haline getirmektedir. 

Gerede belediyesinin çalışması 
başka şehirlerimize örnek olabi
lecek vaziyettedir.-Mehmet Enver 

Diyarıbekirde Kaçakçılık .• 

Şimdjye Kadar 221 Kişi 
Hapse Mahkôm Oldu 

Diyarıbekir(Hu
susi ) - Ka
çakçılığın men'i 
mücadelesi de
vam etmekte
dir. Kaçakçılıkta 
mücadelede ihti
sas mahkemele
rinin büyük fai
deleri görülmüş
tür. Diyanbekir 
ihtisas mahke-
' mesinde teşekkü 

ettiği tarihten 
bugüne kadar 
221 kişi 6 aydan Digarıbekir ihtisas mahkemesi heyeti 

üç seneye kadar muhtelif hapis çılık muhakemelerini neticelen-
ve sürgün cezalarına ve 35402 dirmekte, Vali Faiz, Emniyet 
lira. 22 kuruş ta para cezasına Müdürü Sait, Adli Kısım işleri 

Reisi Şevket, Jandarma Kuman-
mahküm edilmiştir. ihtisas Haki- danı binbaşı Raik Beyler de ka-
rni Hulüsi, Müddeiumumisi Hida- çakçıları takip ve derdestte cid-
yet ve Müstantiği Hayri Beyler den büyük muvaffakiyetler gös-
geceli gündüzlü çalışarak kaçak~ termektedir. 

~--~--------.-.----------~-----
Denizli'de 

On Günlük Bir Bisiklet 
Turnesi Yapılıyor 

Denizli, ( Hususi ) - Halkevi 
vilayet dahilinde on gün sürecek 
bir bisiklet turnesi tertip etmiştir. 
Bisikletçiler bu hafta içinde se
yahate çıkacaklardır. 

Rizede Mektebi Bitiren Talebe 
Rize, (Hususi) - Bu sene vi

layet ilkmekteplerinden 97, mül
hakat mekteplerinden del 16 talebe 

mezun olmuştur. Hopada bir or· 

Uşak'ta 
Fahrettin Paşaya Fahri 
Hemşerilik Veriliyor 
Uşak - Belediye şeker fab

rikasına Nuri Bey adını vererek 
bir mahalle teşkiline karar ver
miştir. Belediye heyeti umumiyesi 
ordu müfettişlerinden Fahreddin 
Paşa Hz. ine fahri hemşerilik 
verilmesini kararlaştırmıştır. .............................................................. 
ta mektep açılması takarrür et
miştir. Bu karar Hopalıları çok 
sevindirmiştir. 

Temmuz 13 

µ~aldıkça 

Dil Bolluğu 
Ve Bir 
Temenni 

1 . 

(İzmir) de çıkanlan " Halkn~ 
Sesi ., gazetesi 2 ve 6 temmuz 
tarihli nüshalarında iki ufak yazı 
çıkardı. (Asım Atalay) imzasını 
taşıyan bu yazılara canugo
nülden gelen en samimi birer 
şikayet oldukları için hak verme
mek mümkün değil. 

Öyle ya: Bir taraftan hüku
met; "temiz, güzel bir dil,, diye 
çırpınırken diğer tarafta ve halk 
tabakaları arasında bir lisan 
yarışı ~ar adeta. Bu gidişle pek 
y~km bir zamanda her mesleğe 
mahsus yeni yeni diller işidecek 

· gibiyiz. Mesela: Külhanbey dili, 
softa dili, şoför dili; doktor dili, 
artist dili, muharrir dili.. ve ilahiri.:: 

Bugün bile. iki külhanbeyi 
konuşurken üçüncü bir şahsın 

onları anlıyabilmesi büyük bir 
muvaffakıyet değil midir? Sonra 
monşerler arasında kalmak talih
sizliğine uğrayanlar ne yapsın; 

şaşkın şaşkın yüzlerine bakmak
tan başka ne yapabilirler ki?. 

Hocalarla artistler, muharrirler, 
doktorlar da başka bir fasıl. 

Hocalar.. Uzun terkiplerle 
süslü cümlelerini emsile kavaidine 
uydurarak tıpkı kur'an okur gibi 
konuşmaları; diğerleri ise, Türk· 
çe mukabillerini bulamadıklan 
için uzun uzun " e e e e ... 11 lerden 
sonra Fransızca kelimeleri ver• 
yansın etmelerile Türkçeye ço ... k 
yabancı ve bambaşka: diller icat 
ediyorlar. 

Anlaşılan bu argo bolluğu 
arasında ( Babil) kulesindeki an• 
laşamamazlığın bize de çökme• 
mesi için Dil Cemiyetinin (argo) 
cereyanları aleyhine de çalışması 
lazım !.. - n. H. 

Zonguldak'ta 
Halk Evi Binasının Temel .. 

Atma Merasimi Yapıld_!_ 
Zonguldak, (Hususi) - Zon':' 

guldak Halkevi binasının temel 
atma merasimi yapılmıştır. Bin
lerce işçi ve halk kütleleri mera• 
simde hazır bulunmuşlardır. He
yecanlı nutuklar söylemiş bundan 
sonra çay ziyafeti verilmiştir. 

60 Bin Okka Koza 
İstihsal Edildi 

Gönen, (Hususi) - Kazamız
da mevcut kozalar kamilen top· 
lanmış ve satılmıya başlanmıştır. 
Geçen seneye nazaran bu sene 
kazada 200 kutu fazla tohum 
satılmıştır. Bu seneki koza rekol· 
tesi 50 - 60 bin okkadır. İlk 
önce 80 kuruştan açıla piyasa 
120 kuruşa kadar yükselmiştir. 
Bugünkü satış okka başına 100 "' 
115 kuruş arasındadır. Bu sen.; 
böcekçilik fazla yapıldığı için 
kazamızdaki dutlar son zamanlar .. 
da kafi gelmemiş ve yaprak buh
ram başgöstermiştir. Yaprak te
darik etmek için civar köylere 
ve hatta Manyasa gidilmektedir. 

Muğlanm lhracah 
Muğla - Haziran ayı içinde 

vilayetimizden ecnebi memleket• 
lerine 1140 karasığır, 151 koyµn, 
651 keçi, 1214 kümes hayvanı 
ve 24 bin kilo gübre ihraç edil
miştir. 
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Gönül işleri 
Londradaki ._ ________________________________ -=-------
Körler Cihan Konferansın da 

Kari/erle 
Baş 
Başa! Dövüşü 

İçinde çırpındığımız müşkülatın 
\'e ha m eti hakkında bir zerre tereddüt 
h esliyenlerin, Londra konferansından 
Ve o konferansın hazin manzarasından 
• 0 n.-a, artık bütün şüphelerinden kur
tula caklarına hükmedebiliriz. 

Konferans Divanı Fransız Heyetinin "Kızı çok seviyorum ve aley
hinde söylenen sözlerin de sırf 
serbestliğinden ileri geldiği kana
atindeyim. Asıl düşündüğüm me
sele şudur: Arkadaşlarım tarafın
dan bile iyi görülmiy~n, mazisi 
maceralarla dolu bir kıza izdviaç 
teklif edebilirmiyim ? 

Noktai Nazarını Kabul Etti 
Anlamak lazımdır ki gidiş fenadır. 

Bunun sonu ise uçurumdur.-: Vaziyeti 
bütün vu:z.uhile ifade etmek noktasın
dan Sovyet murahhası M. Litvinofun 
•özleri üzerinde bir saniye duralım. 

Deyli Ekspres muhabiri bu zata 
• •oruyar: 

- Londra konferansının akamet
ten kurtulabileceğini zanneder misiniz? 

- Bu suali bana niçin suruyorsu
lluz, bu iş beni ne alakadar eder? 

- Konferans şimdiye kadar bir 
lletice temin e tti mi? 

- Bence hayır. 

- Daha ne kadar d evam edebilir? 
- Bilemem, orada toplananlar 

lconuşnıayı çok sevdikleri için, muh
~erncldir ki daha bir müddet muhab

et etsinler. Ve ilıi .• 

1 .. londra konferansının reıımi davet
ısı bulunan bir murahhas, bu konfe
r0.~ns hakkında işte bunları söyliyor. 

bu . 
ı r tarafta ise Fransızlar, Amera-
ı<alılarl d .• .. ) 1' ·ı· ı - a oguşe tutuşuyor ar. ngı ız-
ere gel" k b. ''dd t d ınce; onferansın ır mu e 
aha devamından, Londra esnafı için 

menfaat d ki . . . . k rıl um u arı ı çın, ıpın opa-
y ~amasına hususi bir itina gösterl
iş~r ~r. Böyle bir kör döğüşile dünya 

erınc na 1 d"" · ı b·ı · ? sı uzen verı e ı ır. 

:-:üreyya 

Amerika'da Hay
dutlar Bir Deli
k"-nlıyı Kaçırdılar 

Nevyork 12 _ Demokrat fırka-
ıınırı ~ , . ti . d M. J nufuzlu şahsıye erın en 

Londra 12 - Para teknik mese
lesi tali komisyonu, yeai ve tadil 
edilmiş ıerait içinde ilk içtimamı 

yaparak, merkez Bankalarının tefriki 
mesai meselesi görüşt, bir bu· 
çuk · saatlik bir müzakereden sonra 
bir anlaşma imkanı elde edilemedi 
ve meselenin büroya verilmesine 
karar verildi. 
fr•n•ız noktal nazarı kabul 

edlldl. 
Londra 12 - Dün konferans di

vanı, Fransız heyeti tarafından mü
dafaa edilen tezi kabul etmiş
tir. Şimdilik heyetler arasında ihti· 
laf çıkmasına sebep verebilecek olan 
meseleler ortadan kalkmıştır. Fran· 
sız heyetinin teklifi üzerine borçlan
ma ve gümüş para meselelerinin 
müzakeresi hususu tali nakit komis
yonuna bırakılmıştır. 

Pöti Parizyen gazetesi diğer ga
zetelerle birlikte Fransız noktai na
zarının kabulünden bahsederek di-

yor ki: 
Büyük lakırdılar ve velvele içinde 

konferansı bırakıp çıkmak ihtimal 
bazı mahafilin alkışlarını davet eder
di. Fakat böyle bir hareket Fransız 
tezinin muvaffakiyetini temine yara
mayacağı gibi yeni yeni dostluklar 
kazanmamızı da te min edemezdi. 

Ru:zvelt lktıeadl buhranla 
mücadele edecek 

Vaşington 12 - Reisicumhur M. 
Ruzvelt, iktisadi buhranla mücadele 
için fevkalade bir t edbir almıştır. 
Reisicumhur, kabine azasile, hususi 
idarecilerden ınürekkep bir "Kalkın
ma heyeti., teşkil etmiştir. 

Nafıa Nezareti 200 milyon dolar-
lık bir inşaat proğramı kabul etmiş
tir. Bu sayede işsizlere iş bulunacak-

br. d orı Konnelin 24 yaşındaki oğlu hay-
Utlar ) B d h tarafından kaçırı mışbr. u Kont Zeplin balonun • 

l aydutluğun siyasi bir intikam kasti- bir hldl&e 
~ Yapıldığı zannedilmektedir. Deli- Sevil 12 _ Kont Zeplin balonu 
b'arıJıyı kaçıranlar 250 bin dolarlık havalanacağı sırada, balondaki gaz 
dır fedyei necat istemektedirler. Hay- inbisat etmiş, bunun üzerine balonu 
t ~l~r nıeseleye polis karı4brıldığı tutan halatlar kopmuf ve balon hızla 8

• dtrde genci öldüreceklerini bildir- Bal d k' 
blıttir. yükselmiye başlamıştır. on a 1 

A bl.rkaç tayfa balonu durdurmıya ve 
" tnerikada haydutlar tarafından l 1 d ı . d'rmiye muvaffak o muş ar ır. 

il 

Bu ecnebi karikatüriinün altında su yazı vard ı r : 
\ vmıturvalılar da ,\ imandır. Fakat onla r diğer Almanlar gibi 

secde etmiyorlar·~ 
l'ürı kii Avusturya Basvekili l\L 1 ıoHiis H itle rcilidn dii~mamdır. Jlitlerciliğin 

.A vwıturyaya siravetine >m ani ·olmak i ı;in şi ddetli tedbirler aloıı~tır. Karikatür 
bu vazıveti canlaİıdmvor. . . 

M. Heriyo'nu~ Bir Malealesi 

Almanyanın VaziyetiDev· 
letleri Düşündürüyor 

Ra&is, 12 - Sabık Fransız başvekili 
M. Heriyo miJJi •o•yalizmi11 tekamülü 
hakkında bir makale yazmıştır. M. 
Heriyo makalesinde diyor ki : 

Alman başvekili M. Hitler, son 
beyanatında, sosyaliz,nin kaybolmakta 
olduğunu, geriye sadece milli unsurun 
kaldığını aöyliyor. Demek Hitlercilik 
eter yeni bir müdafaa olmazsa, tarihi 
Panjermanizme avdetten bafka birşey 
d~ğil gibi görünüyor. Bu, yalnız Fran
sa tarafından değil, bütün devletler 
tarafından düşünülecek bir hadisedir. 

Berlin, 12 - Propaganda nazın 
M. Göbel• bir makalesinde Almanyada 
yapılan ihtilalden bah•ederek diyor ki: 

Hitler büyük buhranı yenmeğe mu
vaffak olacaktır. Dünya milJi .sosya
lizm tarafından temsil edilen genç 
Almanyanın siyasi bir macera değil, 
fakat daima hesaba katılacak bir şe
enniyet olduğunu yavaş yavaı kabul 
etmeğe baılayor. -----
Bir makinist kendi attığı 

kur,unl• yaralandı 
Spando 12 - 44 yaşında bir ma-

kinist, bir kıskançlık buhranı geçirirken 
nişanlısına tabanca ile ateş etmİftİr. 
Kurıun hedefe isabet etmemif, garip 
bir tesadüf eseri olarak duvara çarpıp 
geri gelmiş ve makinisti kolundan 
ağır surette yaralamıfbr. Makinist 
hastaneye kaldmlmıftır. 

A nkarada: Turgut Tekin 
Bence bu kızla evlenmeğe 

kalkmak doğru olmaz. Bir dafa 
ailenizin muhalefeti sizin için bi-
linmez güçlükler ihdaseder. Sonra 
kızın ltugünkü hayab yarın sizin 
ıçın bir iztirap membaı olabilir. 
Kız hakikaten günahsız bile olsa 
bu kadar çok münasebet yan~ 
şüphelerinizi harekete getirebilir. 
Hu'!ur ve rahatınızı bozmamak 
ıçın münasebetinizi bu kadarla 
kesseniz daha iyi olur. 

* 
Orlıangazicle ı\i. .\1. Hanıma: 
Büyük bir hata işlemişsiniz. 

Babanızla banşınız. Zaten rüştü
nüzü ispat etmeden evlenmenize 
babanız mani olabilir. Mahkeme
de davayı kazanabilir. Bence ba
banıza gidiniz, af dileyiniz, elini 
öpiinüz ve barışmağa çalışınız. Ço· 
cukluk etmişsiniz. Bir ana baba 
kızının ebedi felaketine razı ola
maz. Bu dönüşünüz onları tatmin 
eder ümidindeyim. 

>f-
J ~cyoğlııııda Osman Ahmet Beye: 

Kızla evlenmek niyetinde ol
madığınız anlaşılıyor. O halde 
onu diğer birile sevişmekten ala
koymak için silahınız ne olabilir? 

BeJli ki kızla evlenmek sevda
sındadır. Konuştuğu erkegin bu 
vaatlerine kapılmaktadır. Sen de 
evlenmeyecek olduktan sonra ne· 
den seni tercih etsini 

* A ııkarada 677 N. K. Beye: 
Halk Fırkasmm edebiyat ve 

sanat şubesine intisap ediniz. E
serinizi orada beğendirebilirsiniz. 
Belki neşrine de imkan bulabi
lirsiniz. 

Eğer herkes bir tek adam gibi 
millete ekmek vermeğe yardım ederse HANIMTEYZE 

dapl ılan zararların senede 15 milyar yere 10 1 
h k t tmiıtir 

o ~B::al~o~n~A:\~m::an:y~a:'~ya~:a:r~e:::e~e===~::_::· ~:=::.:~~~====:.:....:~~~~~~:=~==~::::::::~==~::~==::~:=~~ ar tuttuğu anlatılmaktadır. . -- ======-====================-.:::....=> 
~====================== sahillerine geçecek vapurun ha- metmiyeni çıgneyip yutan bir bir neferin kemiğine nasıl deği-

Dlakllerla Romanı 
Edebi R oman 

~--- -
.... - ..... _______ .... Burhan 

Ahmet Reşit bunlarla tamş
lllak bile istemiyordu. Zaten on
ları görmesine imkan da yoktu. 
ı,· Paris gibi günde birkaç y~z 

'.~ ecnebinin girip çıktığı, bır 
~:Şe~inde sabahlara k~da~. se~a-

t alemi kurulurken hır koşesın
de geceli gündüzlü ilim, fen ve 
•an'at havatı yaşatan bir yerde a ~ . 
Ynı katagoride bnlunmıyan ın-

santarın birbirlerini bulmaları 
tnünık.. d v 'ld" un egı ı. . .. 

Ahmet Reşit bir gazetecı go· 
tiişü ve program sahibi bir ilim, 
san'at aşıkının heyecanı ile Pa
riste yaşıyordu. 

Onu memleketi ile alakadar 
eden şeyler aldığı mektuplarla 
Türk inkılabı hakkında ecnebi 
aleminin gazetelerde verdiği hü
kümlerdi. 

Ecnebi gazeteleri istipdadı 
t akip eden jön türk idaresinin 
kuvvetinden şüpheli görünüyor:
lardı. 

T rablusgarbı işgal eden İtal
)'anlara karşı gösterilen heyecanı 

Cahit ----- s--
haklı bulmakla beraber bundaki 
günahın daha eski devirlerin 
mes'ullerine ait olduğunu yazı

yorlardı. 
O sırada T rablusgarpteki milli 

mücahitleri idare etmek üzere 
Paris yolundan Cezaire geçmek 
istiyen birkaç fedakar Türk z~
biti ile görüşen Ahmet Reşıt 
onlardaki memleket aşkına, mil
liyet ateşine hayran kalmıştı. 

Bir genç erkanıharp binbaşısı 
ona Türkiyedeki inkılabın çok 
eksik olduğunu bu vaziyetin de· 
vam edemiyeceğini söylemişti. Bu 
sohbeti çok tatlı, anlayışlı Türk 
zabitini yemeğe davet eden Ah
met Reşit o günkü programını 
bırakarak akşama kadar onunla 
meşgul oldu. 

Genç erkanıharp memleketi 
ve dünya vaziyetini derin bir 
vukuf ile münakaşa ediyordu. 

Ahmet Reşit duygularına ilk 
defa yaklaşan bir vatandaşla 
karşılaştığını anladığı ıçın onu 
bırakmadı. Marsilyadan Afrika 

reketine üç gün vardı. Bu üç varlıktır. Onu tepmek imkanı şilmezse bence bütün Türkten 
günü beraber geçirdiler. Genç yoktur. Ona intıbak etmek mec• başka ırkların müdafaası bir 
erkanıharp memlekektte yapılan buriyeti vardır. Anadolu Türkünün tırnağına de-
işin bir başlangıç olduğunu asıl Osmanlı devleti hala ilahi sal- ğişilmez. 
inkılabın halk arasında ve halkı tanat usulünü terketmiş değildir. Genç erkanı harp tasdik etti: 
kıskıvrak bağhyan manevi an'ane- Türk gençleri için ilmin kapısı _ Türkü bu kadar zaif dü-
ler üzerinde yapılması icap etti· hali şarkta görünüyor. Ve Os- şüren sebeplerden biri de işte 
ğini söylüyordu. . . manlı devletinin siyaseti hali budur. Türk asırlardanberi kendi 

Bir mavi alev gıbı parlıyan Mekke ve Şam havası içinde varlığından başka davalar için 
gözlerile derinlere bakan genç idare edilmektedir. Avrupai düşü- harcanmıştır. Türkü evveli Şark 
erkanıharp anlatıyordu: nilşün aydınlığı önümüze · düşme- havasından kurtarmak, sonra ona 

_ Yapılan iş bir hükiimdan dikçe ecnebi tazyıkinden kurtul- Avrupai bayatın bütün _mededi 
değiştirmekten ibaret.. Sahnede mamıza imkan yoktur. Yarın ölçülerini tatbik e~mek lazım .. dır. 
artist değişti. Fakat dekor aynı· Trablusgarba gideceğim. Müslü- Bizim bugünkü ınkılip boyle 
dır ve piyes yine ayni şekilde man kabileleri İtalyan kuvvetlerine (ideal) halinde bir programdan 

d karşı idare edecemm. Fakat bu tamamile uzaktır. 
devam e iyor. a~ Parisin bir köşesinde karşı 

Ahmet Reşit ayni fikirde idi : vazifem bir aşiret sergerdeligw in· ki d 
t karşıya dertleşen i ost vatan-

- Evet, dedi. Arap zzet den farklı değildir. Tarihin bu daş bu bahis üzerine uzun uzun 
kaçb. Noradungiyan Efendi geldi. gününde ne kabile hayatına im- konuştular. İki gün sonra Ahmet 
Ve Jön Türkler ancak mason kan vardır, ne de aşiret reisine Reşit genç erkanı harp binbaşı-
oldular .. Altı yedi yüz yıl Avrupa fırsat.. Medeniyetin top ve tüfeği sım Marsilyaya kadar geçirdi. 
hayatına, garp medeniyetine ya- ile girdiği yerde ona ancak. ~~ni >f-
bancı kalmış bir milletin kurtul- medeni hayatın bütün şeraıb ıle Mehmet Rafkıdan Parle't• 
ması için bu inkılap bir yudum mukabele etmek kabildir. Trab- Ahmet Re,ıde 
su bile değildir.. Türk tarihi, lusa gidip böyle bir vazife alma.k Azizim Reşit. 
Türk ırkı, Türk harsi imha edil- sırf memleketteki heyecana bır İstanbulda kuvvetli bir muha- · 
mekte berdevam. yol vermek içindir. Halbuki ana rebe havası esiyor. Fakat hiikii-

Genç erkanıharp çok düşün- vatanda öyle yapılac~ işler. var- met gafil avlanmanın verdiği şaş-
celi idi : dır ki bu milli vazıfeler bırkaç kınlık içinde işi örtbas etmeğe 

- Ecnebiler Osmanlı toprak- Trablug kazanmaktan daha mü· çalışıyor. Ecnebi mahafilde sükü-
larmda hak iddia ediyorlarsa bu- himdir. net var. Devletler adeta genç 
nun mesnlü bu impaı·atorluğu bir Ahmet Reşit başını salladı: Türk hükumetinin politikadaki 
malikane gibi idare edenlerdir. Bismarkın dediği g"bi, derecesini imtihan etmek ister 
dedi. Medeniyet kendisini haz- bütün Şark meselesi Pomeranyalı ( Arka .. var ) 
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Dünya Hadise!~ 
ı= 

Yirminci 
4sırda 
Bir Hortlak 

Bir müddetten beri Meksika
run merkezi olan Meksiko şehri 
ı Bütütı Bir şoförleri dehşetli 

~
"' h . H bir heyecan için
~e rı e- . dedirler. Çünkü 
ecana Verd: ele avuca sığmı-

yan bir adam vardırki otomobile 
biniyor, uzun mesafeli bir adres 
veriyor. Otomobil bu adrese ge
lip de otomobilin kapısı açıldığı 
zaman içinde kimse bulunmıyor. 
Şimdiye kadar bu garip müşteri 
yirmiden fazla şoförü dolandır
mıştır. Uzun boyludur. Hal ve 
tavrı biraz gariptir. Gayet tık 
giyinmiştir. işin tuhafı şudur ki, 
çok defa, bu müşteriyi alan otomo· 
billerin geçtikleri yollar, dakikası 
dakikasına tesbit olunmuş ve hiç 
kimse, otomobiilden kimsenin 
indiğini görmemiştir. Dolandırıldık
larını iddia eden şoförlerin aklı 
yerinde, cesur insanlar olmalan
na ve herhangi bir yalan da 
mevzuubahs olamıyacağına göre, 
vaziyet hakikaten anlaşılmaz g&
rünüyor. Meksika zabıtası, değil 
hüviyetini; bu esrarengiz adamm 
izini bile bulamamışbr. 

* Amerikanın iç.ki yasağı ka-
nunu, bu kanunu yapan 

içki adamın ismi ne 
y izafe edilerek J. 
asagınm Volstead kanunu 

Kurbanları! diye anılırdı. Son 
intihabat ile içki yasağının 
kaldırılması lehinde rey veren 
halk, bu kanunu da idama 
mahkum etmiş oldu. Amerika 
birleşik devletlerden mürekkep 
olduğu için bu devletlerin teşki
latına göre, bu kanun da bazıla
nndan kaldırılmışbr; bazılanndan 
da kaldınlmak üzeredir. Henüz 
muameleleri yapılıyor. Yasak 
işlerini idare eden dairede çalış
makta olan M. J. Volsteac. da, 
yeni iktısadi politikanın kurbanı 
olarak vazifesinden aynim ak mec
buriyetinde kalmıştır. Şimdiye 
kadar yasak lehinde bulunan 
cenup hükümetleri de, birdenbire 
vaziyetlerini değiştirerek hep bir
den yasağın kaldınlmasma taraf
tar olmuşlardır. Çünkü cenup 
mıntakuında birçok zenci amele 
vardır. Çok içki içen bu amele
den hayır gelmiyordu. Fakat 
yasak zamanında, kaçakçılığı bil
hassa bunlar yapbklan için, va-
ziyet, aksi tıetice vermişti. 
Şimdi, idare edilmek suretile 
içkinin makul biı· surette 
içileceği ve bu suretle gerek vu
kuat çıkmasına, ge _k çalış
maya tesir etmesine imkan hasıl 
olmıyacağı ümit edili:Yor. Bu ümit 
iledir ki cenup hükumetleri, son 
zamanda, top yekun içki yasağı
nın aleyhtarları safma geçmiş
lerdir. 

* M eşbur Alman zengin ve 
sanayicisi Thyssen bir 

-Al-tt-şh_u_r_A_l_ ... müddet evvel bir 

Z . iş için Parise git
man engı· mişti. Bil -k 1 • ,,. - yu 0-
nıne 1 ecııı•uz kantalardan birin-
de yemek yerken içeriye, kıya
fetlerinden orta halli insanlar 
olduklan anlaşılan üç genç gir
miştir. Bunlar, yanında iki kişi 
daha bulunan meşhur zengin 
Thyssen'in yanına yaklaşmışlar
dır. İçlerinden ikisi, garsonlarm 
müdahalesine set çekerken, üçün
cusu, Thyssen 'e bazı şeyler söy
lemiş, aldığı cevap uz.erine iki 
tokat atmıştır. Thyssen ve gerek 
arkadaş) n bu harekete muka
be e tmemişler, mütecavizler de 
ge dıkleri gibi çıkıp gitmişlerdir. 
Bun arın AJman adan kaçan Ya
hud l r olduklan zannolunuyor. 
H d n eh mmiyetine nazarı 
d lbe me ıçin Thyssen'in 
ba d nya zenginlerinden biri 
oıdug u bil ek kafidir. 
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insanla~: Hürriyet, Hürriyet! _,_,: J _Ka_,, M_ekı_upı~_· --'-~ 

. . ' e • Kindehrek 
Karye i Mektep 

Filipin Adaları Ahalisi, Amerikalıların lstiu'!r 
• • Kelkıt kazası 108 parça köyü 

V d• ki • 1 t• ki A ı• f t • ı ' ihtiva etmektedir. Arazisi münbit er l erı $ l a l S emıyor ar••• s.u~ ve h~vası g~yet latiftir. Aha~ 

Dünyada hiçbir cemaat yok
tur ki kendisine hürriyet ve onun 
daha geniş bir şekli olan İstiklal 
veri]sin de memnun olup kabul 
etmesin. Fakat, bugün, bu kai
denin ilk ve gaJiba son istisnası
nı, Filipin adalan halkının bir 

-
ilk sızılbları da baş gösterdi. 
Çünkü, Amerikan meclisi, FiJipi.n 
adalarına kayıtlı bir istiklal veri
yor, bunun için de on sene1ik 
bir müddet koyuyordu. Bu müd
det, bir tecrübe devri olacaktı. 
Bundan başka, Amerika hüküme-

sonra, Filipin adaları dünyanın 

en fazla şeker yapan merkezle
rinden biridir. Senelik iatihsalib 
1,000,000 tonu geçer. Bu şeker
ler de Amerikaya gtimrük vere-
rek girecektir. Daha sonra, Ame
rikaya serbest gidip gelen Fili-

Fi/ipin atlalorını11 uzun zama11 merkezi ola11 B yo 

Amerikan teklifine karşı takın- Amerikan muhacir kanunun ı tabi 
dığı tavru harek~tle görüyor ,. olacak ve her sene, ancak muay• 
ve hayret duyuyoruz. yen miktar insan göndere bile-

Filipin adası halkı, Amerika ceklerdir. 
milletinin kendisine vermek iste- Bütün bunlar gösteriyor ki 
diği istiklali istemiyor. Niçin mi Filipine verilen istiklal, fili ol-
diyeceksiniz? Anlatalım: maktan ziyada lafzidir ve ada 

Filipin adalarından bir kısmı, halkının aleyhinedir. 80 bini 
pek eski zamanda, Portekizli Ma- hıristiyan, 11 milyonu yerli ve 
jellan tarafından keşfedilmiş, Is- bunun kısmı azamı müslüman 
p:ınyol hakimiyetı altına girmiş- olan Filipinliler, bu yüzden Ame-
lerdi. Bu hakimiyet 300 seneden rikalılara karşı dehşetli kızgın-
fazla sürdü. Filvaki bu idre adalar~ dırlar. Bu mesele hakkında, kat'i 
medeniyet getirmedi değil. Ayni karar ancak bu sene sonunda 
zamanda 0 zanmanki İspanyol verilmek lazımgeldiği için, iki 
idaresinin bütün zuli'ım ve deh- taraf müzakere halindedir. O 
şeti de halkı epey hırpaladı. Bu vakte kadar belki bir anlaşma 
arada, adalarda, İspanyol idare- zemini bulunacakbr. Bulunmadığı 
sine karşı yirmideden fazla kanlı takdirde, Filipin adaları ahalisi-

nin, kendisini bu derece fena 
isyanlar oldu. En sonuncu isyan, bir surette istismar eden Ame-
lspanya ile Amerika arasında rikan aleyhinde Japonyaya te-
vukua gelen 1898 harbi esnasın- veccüh etmesi ihtimalleri çok-
da patlak verdi. Amerikalılar tur. Esasen Fili pin adalan, 
adaları işgal ettiler. Sulh mua- Japonların ötedenberi göz 
hedesi yapıldığı zaman ise İs- dikmiş oldukları bir mınta-
panyollar 20 milyon dolar mu- Filipin aJ 'arı askerlerinden kadır. Böyle bir hal vukuunda, 
kabilinde Filipinlileri Amerika- 1"r mü/rt!ze bunu · bir ganimet bilecekleri 
lılara sattılar. nlan bu adalar, Amerikaya eşya muhakkaktır. Onun içindir ki 

Maamafih AmerikaWar, Fili- ve mal sevkederlerken gümrük Amerika ile Japonyayı şimdilik 
pinlilere istiklal vereceklerini da- biribirinden ayıran birçok men-

vereceklerdi. Halbuki, şimdi böyle f f k · d' Fil' · d ha adalara yerleşirken vadettiler aat ar ına, şım ı, ı ıpın a ası-
bunun için de ada halkimn kendi bir kayıttan muaftırlar. Daha mn vaziyeti, bir yenisini ve mli-

d d Pinlı'ler, istiklale kavuştukJan zaman, hı'minı' daha ı'la'"ve edı'yor 
kendisini i are e eceği zamanı · 
mühlet olarak tayin ettiler. Buna 
rağmen Amerika 'lılara karşı da 
bir takım isyanalar başa gösterdi. 
Her nekadar adalarda, bugün bir 
Meb'usan bir de Ayan meclisi 
mevcutsa da Amerika, Filipin 'lileri 
medeni sahada kafi derecede 
olgun görmedi. Derken Vilson'un 
meşhur 14 maddesi ilan edildi. 
Filipinlıler, bu beyannameye isti
nat ederek 1930 da Amerikaya 
müracaat edip onu, sözünü tut
mıya davet ettiler. Nihayet 1932 
senesinde Filipin adalarma istik
lal verilmesi karar albna alındı. 
Bu kararı veren Amerikan meclisi 
idi. Am,.rikan hükumeti ise, başta 
o zamanki Reisicümhur M. Hoover 
olduğu halder Filipinlilerin istikla
line muanzdı. Nitekim, bunu bir 
veto ile meclise bildirdi. Fakat 
meclis, reisicümhurun reyini din
lemedi, noktai nazarında ısrar etti. 

Maamafih Amerikan meclisinin 
bu kararile beraber ada halkının 
ti, ilanihaye, Filipin adalarım 
donanması için bir deniz merkezi 
olarak kullanmakta devam ede
cekti. Onun bu istifadelerine mu
kabil Filipin halkının kapıları 
çoktu. Bir defa, Amerikadan ay-

Garbi T rakyada içtimai 
Ve Siyasi Hayat ... 

Garbi Trakya gençleri bir müsamere esnasında 

İskeçe ( Hususi ) - Tilrk içti- liği geçenlerde Gümülcine 'de bir 
mai inkılabını her sahada adım toplanb yapmışlar ve " Gümilcine 
adım takip ile o iz üzerinde yürü- Gençleri Yıldızspor kulübü ,, 
yen Garbi Trakya'nın Türk genç· ismi albnda bir gençlik tetekkülG 

lısı umumıyetle zıraatJe meşguldür. 
Bundan tam elli sc·ne evvel bir 
medrese yapılmışh. Bu medrese 
sonra mektebe tahvil edildi. Ve 
beş sene evvel bu beş sınıflı 
mektebimiz lağvedildi. Kindehrek 
ismini taşıyan karyemizde 700 ü 
mütecaviz nüfus vardtr. Fakat bu 
mektebin lağvi üzerine çocukları
mız tahsilsiz kalmıştır. Bu hususta 
Maarif Vekaletinin nazan dikka
tini celbederiz. 
Samsunda misafireten mukim : Hakkı 

Beykozda Ekmek Meselesi 
Halledilmelidir 

Beykozda eskiden ekmek fırın
cılan arasında rakRbet vardır. Bu 
yiizden ekmeğin iyi ve pişkin ol
masına dikkat ediyordu. Fakat 
ne oldu bilmiyoruz. Galiba fırın
cılar bu rakabetten vazgeçtiler ve 
aralannda birleştiler. Bunun üze· 
rine ekmekler hamurlaşbkça ha
murlaşb. Y enmiyecek bir hale 
geldi. Ayni zamanda fiatlerde 
birdenbire 60 para yükseldi. 

Bu vaziyet karşısında halk 
kendi başının çaresine bakmağa 
ve lstanbuldan ekmek getinneğe, 
bazı esnaf hariçten ekmek g tir
tip satmağa başladı. Esnafın 
hariçten getirdigi ekmekler 
has ve ucuzdur. Şimdiye fırın· 
cılar bir teşebbüs yaparak bu 
esnafın hariçten ekmek getir e
sin de mani olmak istiyorlar
mış ... 

Halkın ekmek meselesi herşe
yin başında gelir. Alakadarlar bu 
meseleyi mutlak surette halletme
lidirler. 

Beykozda : ur t n 

HAIA Cevap Yok 
25/8/932 tarihinde teabbütlü 

bir mektupla Ankarada Evkaf 
Umum Müdürlüğüne bir istida 
gönderdim. Posta idaresi bana 
29/8/932 tarihli bir tesellüm il
mühaberi getirdi. Bundan anlı
yorum ki istidam Evkaf Müdür
lüğü tarafından alınmış ve mua
meleye konulmuştur. Fakat ara
dan aylar geçtiği halde Evkaf 
Müdürüyetinden bir cevap gel
medi. Alakadarların nazarı dik
katini celbederim. 

Gedıkpa ada Sır 
sokak o. 12 mukime 

vücude getirmişlerdir. Kısa bir 
zamanda, kulübün musiki ve spor 
kısımları dikkate değer bir mu
vaffakiyet göstererek ilerlemiş
lerdir. 

Geçen hafta kulüp tarafından 
bir ayhk bir hazırlıktan sonra 
güzel bir müsamere verilmiş, bu 
münasebetle Erenler piyesi temsil 
edilmiş, yine kulüp musiki takımı 
muvaffakıyetinin eserlerini ıspat 
ettiren parçalar çalmış . 

Selinik intihabatı 
Münasebetile 

Selanik intihabatının Venizelo=> 
fırkası tarafından kazanılması, o 
geceyi telgrafhane kapılarında 
bekliyerek geçiren halka bildiri
lince, büyük bir ekseriyeti Veni
zelist meylinde bulunan bu halk 
tarafindan memnuniyetle k r ı. 
lanmıştır. Trakya meb'usları da 
beraberlerinde taraftar ve pro' 
pagandacıları olduğu halde Seli
niğe gitmişlerdi. Maamafih, bu 
netice meclisin umumi vaziy tine 
bir tesir yapamıyacağı için fazla
ebemmiyeti haiz değildir. - 'f. 



- Anne bugün mektebe çicek 
sltürebilir miyiz? 

- Olur yavrum, gidin bahçe
den kesin. 

- Bak Zerria, ba zambaklar 
hocama ma• .. "' iyi süsleyecek .. 
Bak. o dibinde parhyan şey ıM 

acaba? 

Ç«:aMer uaaltağın dalında parbyan şeye hayretle baktılar. 
Bu anneleriain bir hafta evvel kaybettiği yüzüktü. 

- Çabak anneme 16tilrelim. - Banu nerede bulduam çocuklar? 
Nejat .--.. eli: Zambak clalile beraber .., ..... ....rl-

Oyun Ve Eğlence 
Bir Zeki Oyunu 

Elinize bir bilya veya tq alı
llaz, ve arkadapnıza deyiniz: 

. - Sen bu tqı uzaklara lyle 
bir tekilde atacakun ki tat yine 
~ geri pJ.in.. Banan yapa· 
....... misin 1 

Arkadafl"R lize bunun kabil 
oLnadığuu .ayler. 

Siz de bfa hemen ha•aya atı-
aaa ve tekrar tutunuz. işte tap 
attun, ve yiae bana geldi?. Yan-
ht nıı .. 
d 

Tabii dotru.. f>otru aize ne 
enir?. 

F•Jd•lı Bir Ellene• 

Bu Hikiyenin Bot Keli
nıe' erini Benimle L eraber 

Doldurur Musunuz? 
•Bu lüklıede bazı kelimeler 

ailinmiftir. Ejer bu kelimeleri 
baıuraamz lüklyenin manuı da 
anlaşdır." .. 

( Çok .otak bir laf ~eli. 
Rlbgür peacere ..... aclea açerıye 
Iİriyorclq. Necdet manplm ke
bannda uyuklwm•tb. O g&n ••• • • 
konan hiklyeaİDİ • • • • • giriyor
du. Birdenbire yerinden · • • • • 
ayağına deten bir jeY onu fena 
halde korbtmUfhı. G&zlerini • • · • · 
kitapta okaduju •• • • • yanına 
ıelmit umaetmitti· Ayatma de
len k1ç1k klpeti olduğunu 
ı&riioce stlldl. •• ) 

E;er bQ hiklyeye ilive edile
cek kelimeleri buJamapanıs, say
fum 11011 sltaDaDUD albndaki 
çerçeveye mlnmır. 

Aralarında 
Olmdup 
Rll1aanda 
Fırlacla 
Açb 
ıc... 

l Ha kalardan Tünel 

S. oyana peçete balkalarile 
O)'ll&yabilininiz. Epr peçete hal
kalan yoba, bu yuvarlaktan 
mukavvayı yapıtbrarak ta yapa
bilininiz. 

Resimde prdljiinliz gibi 3 
halkaya muanıa ortasına diziniz. 
aralannda az açakhk olmalı. Sis 
yeya oyuncularc:lanbiri elinde top 
oldup halde maaaya yaldapr, 
topu bu Oç balkamn arasından 
geçirmife çalışır. 

Bu oyun g6rilndiljii kadar ko
lay dejildir. Halkalan yere clo
fllrmemek, topu üçünlbı de ara· 
smdan pçirmek limn. Halkalan 

dO ........ ~oyunu bıanır. 

Karikatür 

Tavpn Hanım - Deniz ge
mili suyun dibine dalınca, bu n... 
tindeki toplar ıslanmaz mı? 

Gemici - Hayır efendim. Ge
micilerden biri toplann &zerine 
bir .-Wye tutar. 

SON POSTA 

Hikiye 
Define Mağarası 

Turgut saatlerce kız kardeşini 
-adı. Deniz kenanna baktı, ev

d~ arad , etraftaki bahçelere 
baktı, biçb · r yerde bulamadı. 
Artık yorgun b · r ağacın kenanna 
dayandı, etrafındaki manzarayı 
seyre daldı : 

- Bu karşıdaki kayalan bu
raya niye yapmı~lar; mamaranıo 
güzelliğini bozuyorlar. Şermin 
bunların arkasına saklanmış ol
mah? .. 

Turgut sabınazblda kayalara 
~~tu . .Buraya plince, kayaların 
ıçmde kocaman bir mağara glr
dii.. Mağarama kapas ndan lle9" 
lendi: 

- Şermin.. ~n... Şuf'I··· 
Mağaranın içinden hafif bir 

ses w geldt. Turgut cesaretlendi, 
magaranm içine ~ oğru yüriidti. 

- Nihayet seni buldum. Su
fU.. Amma da yaramazsan... Bu
ralara saklanmak nereden hatı
noa geldi? 

Sermin yaramaz, yaramaz 
güldü: 

- Hergün saklandığım yer
leri öğttndin... Ben de buraya 
geldim. 

Maiara karanlıkta, yahu, du
~arlann dökiilen taşlan araauıdan 
ınce lflklar ıeliyordu. Turgut 
etraf na bakındı: . 

- Bu mağara eskiden hır
sızların maiarua. olmalı.. Acaba 
. -..:.•~...,... .. mı? •• 

ŞenilD Dtl alduia gelmİf fikri 
du~ pplaclı: 

- Bilmem... Amma fimdi ar
tık buraya gelemexler ••• Her ge
ce .,_..,. ukerler bekliyor ••• 

s...~. lrirteJ plclL .,.... ..... ptbDclllr. 
Arka bu define map 
ramna davet edeyim Burada 
ejlenelim. , 

Çocuklar her ilcisi de ba _.. 
vinçle annelerine kQftular... Şer
min durmadan slyliyorclu: 

- Anne arkadatJanma hediyele
ri nual verecejim bilirmisia.. ma· 
ğaranm içindeki kumlarm ar .. -
na .akbyacajım. Her çocuja bir 
ele kllrek vereceğim, hepai kuap 
bulsunlar .. bunlan benim koydu
pmu da llylemiyeceğim, define 
majaraaında bırsazlann bıraktığı 
eşya zannederler, daha çok ae
vinirler. 

Annesi o g6D hediyeleri aldı. 
~ da arkadqlanm mata
raya da1ıet için, davet ki;ıtlanm 
yazddar ••. 

Ertesi gün sabah erken, Tur-
gut. Şermia. aaneleri hep bera
ber mağaraya gittiler.. hediyeleri 
toprap altaDa sakladılar.. Şer
min bilylk bir mukavva levhanın 
herine " define mağarasa " yazdı 
mabJ'am~ kap111 llzerine asta. 
~ IOlll"& arkadqlan 

geldi. HtıpliM burada hamxlar
clan laı'• eua olc:luiuau llyle
diler.. çecaklar bnyllk bir zevkle 
toprala blayor, hediyeleri baJ-
dukca ~ :w., ... bitti, İakat çocuk-
lann arama iftihua bitmedi. Ma
ğarama iç taraflarına tirdiler, 
bnylk bir pYlde kazmaya devam 
ettiler-· Fakat bu defa hakiki 
defineyi balclalar ·· hınalann se
nelerle evvel bir kayamn altına 
g&ndllkleri define, yapn yağ· 
murlarla yıplan bir kum yıjım
nm altından çaktı. Bu define hep
aini zenıin etmiye kafiydi •.. 

Bir oyan. bir saniyede baki· 
kat oluverdi. 

Sayfa 7 

Bu Haftaki Bilmeceıniz 

Güvercin Yu~asına Hangi 
Yoldan Geçmeli? 

Knçnk evin önünde bir ı&vercin var. Yuvasına silmek iatiyor. 
Fakat lnlbade birçok kanfak yollar var. Yuvuma en keltirme 
hansi yoldan gide bilir? eliaize bir kalem ahmx ppmn olduğu 
yerde, yukardaki açık yoldan çıkımx ve yuvaya sidea yolu bal ... 
Buldupnuz yolu kalemle çiziaiz ve resmi kelip bize g6nderiaiz. 

Yolu doğru bulanlardan 100 kitiye ıtzel hediJler Yerilecektir. 

Küçük Okuyuculann Sütunu 
Kllçiik okuyucularımızdan al

cbpmz güzel yualara altanla
n- .. Y*'~ a. .... 
aldalws Od tiri •1*1• a,.
yana: 
VATANA TAHASSOR 

flusla aabala oluaca; 
Peaeenmia IN)'waca. 
Gtbaet ~bakar. 
SeYI~ Def'• nar~· 
~-·Yl4-b, 
0• ..... Wini&. 

a.... kalbim dalar da; 
Derim prbet dlyaNa 
v ... , ..... elemle; 
Gece ...... k ...... 

K••eelerJoil,...-la. 
BikHim lıııea ba elde. 

Bazan lara çıkınca, 
Sata ...ı. bakınca; 
Aranm hep •atana, 
Aanemi ve babamı. 

Gurbette aldanamam. 
Hurete dayana•am. .,..__,,._.Vata ......... ,. ..... 
Yuu: bmit twO ·ılmp il A lll 

Nesillebnlliıa 

BAHAR 

Artak Bahar pltll pçeldu açta. 
Glul kolnllan etrafa uçta. 
Çocuklar aeYinlp larlara kofta)ar, 
Şula .a,U,erek Wrdea CQflullll'. 

Kimi aynaclı, kimi atlacla, 
Kimi P:rırdaa çiçek toplaclı. 
~~ •izindir kOfUn, 0 ,..,... 

Likin deHinizi biç uubnaJl8e 

Biru sonra mektep tatil ..._k, 
O zamaa kalbbüa ..... dolacak 
Tatilde daha çok OJlllyacalr•n•, 
Fakat bu ay çalıtmahunıa. 

\dana M. İbrahim 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halled ........ 
29 Haziran tarihli nüshamızda nq

roluaan bilmecedeki hokkabazı .ey
reden OD dört aeyirciyi tamam bulan
lar ua•ınd ın hediye alacaklann leim
lerini •takıya dercediyoruz. 

Hediye alacaklardan latanbulda 
bulunan karllerımizin Pazarte•i Per
tembe tünleri öyleden aonra biuat 
idaremize relerek hediyelerW ... 
malan lbımcbr. 

Yalma tapa karilermizia ....,,,.. 
leri po•ta Ue adre.ıerine s&aclerilir0 

BI••• oruneall .. _..._ 

Kandilli kıı lil'esı taıeheliDtleD •74 
J lıkmet lbrahım, laaubal l IDOI İ1kmek· 
tf>p talebe inden 174 Zaler Gtilüur, 
S altanahmet 2 in i hkmektep talebe
eıodeo 1''uat Şevket Bakırk l ta&) on 
oı van 13 Sadiye lazhar Hanım ve 
B ylcr 

Birer Muhtar• defteri alacak

la" 
Konya kız m ktebi muallimi Ömer 

L6tfi Bey kııı vedia, Kurtuluş caddeei 
22 Arabı Aeemyan, Beyoğlu 87 inci 
mektep talebeeiııdea Bedia, Saımun 
frenk kiliae•İ karşısında (212) mütekait 
Lutfi B y kızı Cahide, 49 ucu bkmek-

tep talebeaindea 164 ihat ııe-., 
Edime avukat Cevdet Bey katil>ı Re
şat Ouoduz, Uıukopril Bllııüatııua 
mahalleın kunduraca Mutafa elendi km 
Melek, Beyoğlu 11 moa ~P taleb&
ıi.Dcleo 14 Ad-. BaMeMi Halk oteli 
albnda afak lterbeli ...-ile Hikmet, 
Adana Kör.._. doktor Abdullah S., 
Jmı TeNlli, Tıp faküfteai ikinci dabi
lb'e batla mtıre ı ilkriye, Beyoğlu <Ji. 
....,.. Fıruıtıa lılatara eo~ak HaJriJe, 
B yazıt Elekıirik tirketi Bana Keleoi
yao, Konya avukat Ldtfi Bey km 
Nesah t Musaffer, Kutamoou efkM 
ticaret evı Ali Ruhi Bey oğla A.ı.a 
Turgut Bey ve Hanımlar. 

llll'er dalma kurtun kalem 
alaceıd .. 

Ortakoy 39 İlkmektep talebe ıntlı a 
63 Kudret, l taobul bmnci İlkmt kı p 
317 M lekınma, Kızıltoprak 6 ın ı ı • 

tep 114 ahır lstanbul 1 ıoci ml k p 
86 Mu ddrp İstanbul Alemdar cadde81 
40 M lıha, lstanbul 44 uncu mektep 
taleheınnden SOS Mebha, letanbul Aa
kara caddesi 35 Atiye, Büyübda lil9e 
sok.ak S Sabiha Kaşlf ım " Defi& _._, 

• 



it'te Amerikalılarla Avrupalılar 
Müthiş Bir Mücadele 

milli spor addeden Amerikalılar 
bilba.a bobta cliaya biıiaeilik" 
!erini elden çıkapek iatemed.er. 
~~lllllf v...-.~ 

ldt sıkfetii t~ aiti dllü pm-
pi)'onlupmı Amerikk hitan 
bob&rler ajıt lildet ., ....... 
cilijiai bu son seneler na kene 
A'ftlll,.W.ra fcapbrdilar. 

Yllbek Amerikan ~-
lannın sahneden çeldlmesibckm 
istifade eden Al-. ...... 
Şimeling namima fnattn iatifade 
ederek f81DpİJOD ciln.11ffılı. Ame
rikan izzeti ae&bd feıaa halde 
clarbeleyen bu- lafta •e1eleaini 
Amerikablar ne yapıp J81SıP 
hallettiler. 

Alman boksirlne ~ maı 
ftl'lllİJerek oau • ~ hlt8DU 
olan Şarkey'le c:llilflDİH:' ~ 
'bur ettiler. Alman boks6ri1 ~
GkalMrm teWif ..... Jiiz ~ 
leree dollra day_.aıyarak maçı 

Ankara Gücü Eskişehir Yurdu Maçı 
3-3 Berabere Neticelentii 



13 Temmuz 

- Seni o kadar seviyorum ki. Bu yüzden adeta 
aklımı kaybettim .. 

- Öyleyse hemen evlenme memuruna koşahm •• 
=-

_.ı_ .............. ·~ ... ·- _ .. l--
i Hangi plij J 

_.. ._.... - ...... ' ' .... ' .... ...-- .. 
l 

Resim sergisini geziyorduk. Arka
d atım bir tabloya dikkatli dikkatli 
• ktı. Bu tablo bir plajda yapılmıfb. 
nlayolu birçok kadın görülüyordu. 

- Ne o, dedim, çok dikkatli 
baktın, tabloyu satın mı alacaksın ?. 

- Hayır, dedi. resaamın kim 
olduğunu ökrenmek için imzasını 
anyorum.. Gidip kendisinden resmi 
hangi plajda yaptığını soracağım L 

Sıkılgana cevap 
Genç, çok çekingendi •. genç kız da 

aksine .. beraber gezmiye gitmişlerdi. 
Genç sıkıla sıkıla dedi ki: 

- Sizi sevdiğimi söylesem acaba 
ne yaparsınız? 

- O kadar meraklı iseniz.. sev
diğinizi söyleyin; ne yapacağımı gö
rürsünüz .. 

Nazik adam 
Suphi Bey için çok nazik adam 

diyorlardı.. hakları varma~, ben de 
inandım. 

Aynada kendini gördüğü zaı1Jan 

bile yerlere kadar eğilip selam ver
meyi unutmuyor. 

Mektepte 
Muallim küçük Muize sordu: 
- Y asefin kardetleri, Y aaefi 

satmakla bir kabahat mi yapmıtlardı? 
- Evet! .. 
- Nasıl bir kabahat, anlat ba-

kayım? .• 
- Ucuza aatmıtlardı, muallim beyi 

Bahtit 
Meyhanede içti, parasını hesap

lattı, verdi, garson bat ucunda bek
liyordu: 

- Ne bekliyorsun? .. 
- Bahtitimi efendim.. .. 
- Bahtif vermem, amma fU ko-

peğimi istersen sana vereyim! .•• 
- Ben köpeği ne yapayım? 
- Ahrsın, evimi öğretirim. Oraya 

Demı,ıer Ki 
;\1 anda ya demiş

ler ki harman eür
meyi Hever misin? 
orta yerinde yata
<"ak göl var mı de-

. il 
mı~ ... 

!\urda demişler 
ki ensen neden ka
lın? 1\ endi ısı mı 

kendim gorurum 
de ondan demiş!!, 

Kumarbaza de
mi~ler ki babanın 
cenaze merasimine 
gider misin? Benim 
şimdi işim var, o 
aylak adam harcı 
demiş!, 

•ötürürsün, karıma sokakta bulup 
~etirditini söylersin. O sev!nir, sana 
para verir.. hem çok verırse, ben 
burada bekliyorum.. getir pay-
laıahm.. ayni ıeyi birkaç aktam 

Ellerin ellerimde, 
Gözlerin gözlerimde 

aonra yine tekrar ederi:r. ,.. 
Demı,ıer Ki 
Kadına demiıler 

ki gökyüzünde dü
A"iin var!!. Çabuk 
sôyle) in merdiven 
nerde demiş!! 

Arnavuda demiş
ler ki cehenneme 
gider misin? ha mo
rı aylık kaı;!l demiş 

) ılana demişler 
ki yiizün nekadar 
soguk. BaRka yerim 
11ıl·ak mı ki demiş. 

Cüle~ demi ler ki 
bülbülün sana olan 
aşkına ne dersin?. 
J~enim haberim )Ok 
a~dallıg-ına doyma
sın demiş. 

- Garson, kanm beni arıyacak olursa; burada yok, 

1 leve) e demişler 
ki ho) nun pek eğ
ri!! nerem dohrru ki 
demi~?. 

dersin!.. 
- iyi bat&rlattınu, 

Js:uttiai ai;Jle•itti. 

Hele demisler ki 
kanma 4a 1>urada yok; biraz evvel ~ıkanclın mı? taran

-fJm bile!! demiş. 

, 

SON POSTA 

Maniler 
Bak uzakta dak gördüm, 
Tarla gördüm, bağ gürdüm; 
Ben aşkı dört yanıma 
Sarılmıt bir bağ gördüm •• 

Ben aza az demedim ... 
Yaz geldi Jyaz demedim
Sevgilim nazlanırken; 
Yeter bu naz demedi111 .. 

Kavalım var çalmadım, 
Yar yüzüne dalmadım; 
Çaldı gitti gönlümü, 
Ben geriye almadım .. 

Mizahçı 

Şaka 

Çıldırtırsın beni sen, 
Yüzüme baka baka_ 
Sürüklersin istersen 
Peşine taka taka!.. 

Sen hanımsın ben uşak; 
Sen akıllı ben bunak, 
Gel kuzum fU hale bak .. 
Encamım lı:aka, kaka! .• 

Olmadım ıenin eşin, 

Parçasısın güneşin, 

Bitmiyor aık ateşin; 
Gönlümü yaka yakaL. 

Kanannısın sözüme, 
Hele bir bak gözüme; 
İnamlmaz özüme; 
Hepsi de taka faka 

Mizahçı 

Demişler Ki 
'l'embele demiş

ler ki rama§ırını 

degiştirseııe. Üşen
meden neler söy
lii~ orsun!! de mis. 

Ho,bogazn de-
mişler kı günahın 
pek çok, celıennem
dP. ne ~aparsın? 
odıınlar ~aş olma
sın da zararı yokll 
demiş. 

Katıra demişler 
ki baban kim? ba
bamı pek bilemi· 
yorum. Lakin an
neme ıordum, at 
dayımmış demif!!. 

- Ayte de benim kadar küreklere hakim mi? 

- Hayır o daha ziyade yüreklere hakimi. 

O gün ki 
Yaktın ah 

gördüm 
yaktın 

Demı,ıer Ki 
'l'ulum hırynirine 

giren far<' e demiı--
ler ki dı ~n nrd;n 
<;ıkınıyor unY Ben 
artık miinzı•vi ol-

Cclum, cliin~ a ile 
aliıkam kalmadı 
dı·miş'.!, 

Tilkiye tleruişler 
ki tavuk ktiınesine 
bek..:i olur mu uu'? 
C:üleı egimi ı•ıkar

nıayın allalıı ever
seniz demi !~. 

Kedi) e •lemisler 
ki c·igeri sever mi
sin. Midemi bulan
dıracak 18fların ne 
lüzumu var aca
nım!I d<'mis. 

Mekkedc hacıya 
demişler ki lu•diye
lik koku ve tesbilı 
almıy111·11k ıuı"ırıt 
Biz buraya ney_, 
geldıktl demi~. 

seni, 
beni .. 

Memur müdürden izin istedi: 
- Büyük babam öldü efendim 

- d d • ' muaaa e e ersenız gideceğim .. 
Büyük babanın öldüğünü bir 

ay evvel söylemiştin.. 

- Bir aydır ölü efendim, tekrar 
dirilecek değil ya r •• 
amerikaya gidelim 
Kadın gazete okuyordu: 
- " Amerikada çocuk çalanlar 

çoğaldı.,, 

Kocası sordu: 
- Kadın çalanlar da var mı? .• 
- Niye sordun?. 
- Amerikaya gidelim, diyecektim. 

Yedi Lisan 
Dilsizdi; fakat yedi lisanda oku} up 

yazmayı bilirdi, biri dedi ki : 
- ZavaJhya nekadar acıyorum, 

lisan olsa ne ise, fakat yedi lisanda 
susmak mecburiyetinde kalacak. 

içmedim 
Babası otluna bağırdı: 
- Sen cıgara içmitein, bu ne pis 

zifir kokusu? 
- Vallahi, billahi içmedim baba, 

biraz evvel annem beni kucakladı, 
onun kokusu üzerime sinmiş olacak. 

Zıt şeyler 
- Hayatta doğru İf görebilmek 

için ne yapmalıdır biliyor musun? 
- Bilmiyorum, öğret f. 
- Daima yalan söylemelidir. 

Sırasında 
Benim bir kanm, bir de otlu• 

var •• Karım, oğlumdan her vesilede 
baıka türlü bahseder. Sırasında: 

- Oğlum, der, bu une imtihanda 
birinciliği kazandı •• 

Sır asanda: 
- Oğlum, der, bugün üç tane 

yemek tabağını kırdı: 
Sırasında: 
Oğlumuzun ayakka;'tan eskimİf, 

yenisini almak lizıml •• 

Der .... :-::--:.:=:=-:::=:::=====-
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Saçların Muhafazası İçin 
Yıldızların Fikirleri 

1ngiliz sinema yıldızlarından 
'Sally Eilers diyor ki: ~ 

- Kadınlar saçlarını muhafa
zada ve güzelleştirmede erkek
lerden daha mahirdirler. Ben s · 
ların muhafazası için sık ~ .< 
kesilmesi fikrindeyim. Saçlara 
maşa ile ondülasiyon yaptırma
malı, su ile ondülasiyon yaptır
malıdır. Bunu da haftada bir, 
hatta on beşte bir yaptırmak ka
fidir. Bundan başka saçları yı
kamazdan evvel saçların kökle
rine hintyağı veya zeytinyağ 
sürmeli, badehu gliserinli sabunla 
yıkamalıdır. Ben hazan geceleri 
başım bağlı olarak yatanın, ba
şıma bir havlu sararım. Ertesi 
sabah saçlarımı yıkarım. 

Madeline Carollun bu husus
la fikri şudur: 

- Saçlarınızın yumuşakJı~ 
temin için, saçlanmzı ondüle yap
t1rma dan evvel, limon suyu sü
rünüz. Ben saçlarımı ensemde 
ondüle yapbnrım. Saçlarımı yu
muşatmak için liı;ıon suyu, yu

murta sarısı kullanırım. Yıkan
mazda n evvel ze) tin yağ sürerim. 
Saçlarjmı haftada bir yıkanın. 
Giiı•t.h: iki defa saçlarımı düzel
tirim. Saçlanmm dökülmesine 
mani olmak için de bir losyon 
kullanırım. 

Bu~Ün 
Ne Yemek 
Yapsam/ 

Vişne Reçeli 
Uir oklıa Vltııe 
Bır okka yüıı dirhem '" er 
Yımm llmod 
U r boAı dak au 
Şekeri tencereye koyduktan 

zt0nra bir bardak suyu üzerine 
dökmeli, koyu bir şurup oluncaya 
kaC:ar kaynatmalı. Vişnelerin çe
kirdeklerini çıkard.ktan sonra 
kenaı u bir tepsinin içerisine dök
meli Ş.:keri sıcak .!lıcak vişnelerin 
üzerine dökmeli. Uzerine bir ka
pak örtüp bir saat terketıneli. Bir 
saat sonra vişneleri ateşe koyup 
pişirmeli. Reçelin olduğunu anla
mak için bir vişneyi bir bardak 
suyun içerisine atarsınız, eğer 
dibiılC gidiyorsa olmuştur, üstün
de k.ıhrsa, daha bir müddet 
pişirm.:k lazımdır. 

Potatt ı;l "asıl 
Kızartmalı? 

* 
Bazen patates tavada kızarır

ken dağılır. Buna mani olmak 
için patatesleri l..ızlu suyun içine 
kesip bad.ehu suyunu süzgeçten 
suzmeli. Üzerine bir miktar Ba
king povder serpmeli. Zeytinya
ğını i} icc kızdırdıktan sonra kı
:ı.artma.ıdır. 

Patatesleri kızartırken evvela 
altı •m kızarmasını beklemeli. Mi.i
tem !'yen ta\ ayı sarsmalı ve de
lıkli '\~ıkla çevirmelidir. 

Baba Beaton'un mütaleası da 
budur: 

- Ben çocuk bukleleri seve
rim. Çünkü saçlarım öyledir. Ben 
düz saçları hiç sevmem. Çizgisiz 
yüzler gibi bana manasız gelir. 
Saçlarımın buklelenmesi için yağ
mur suyu ile yıkarım. Y atmazdan 
evvel saçlarımı bir file i.le sara
rım. Sabah yaş bir tarakla tara-
rım. Haftada iki defa berbere 
gider, saçlanmı düzeltirim. Haf
tada bir gece başıma yağ sürer, 
masaj yapar, sonra yıkanın, Tu
valet yaptırmazdan evvel de li
mon suyu severim. Saçlanmın 

dökülmesine mani olmak için de 
şekerli su sürerim. fakat bazı. 

zamaıılar bu kafi gelmez., o za
man hususi surette yapılan los
yonları kullanırım." 

"" Saçların dökülmesine mani 
olmak için artistlerin kullandık
ları usullt'r gayet iyidir. Bunlar 
fa} da vermediği takdirde bilhasu 
hazırlanmı, losyonlar vardır ki 
bunları kullanmak lazım. Bu hu
susta tafsilat almak istiyenler, 
hususi surette (Son Posta) kadın 
sayfası muharrirliğine müracaat 
edebilirler. 

Her 
Ev Kadını 
Neler Bilmeli? 
Elbiseleri nasıl 
A ııfıa/uza etmeii? 

Elbiselerin fazla dayanmasını 
temin için her defa giydikten 
sonra iyice ütüleyin~z. Bir iki saat 
hava} a asınız, badehu dolaba 
kaldırınız. 

Ocakları Nasıl 
·Temizlt meli? 

Havagazı ocaklarını temizle
mek için yumuşak bir bezi Zur
bentine batırıp silmeli, kuruduk
tan " sonra bir fanila ile parlat
mahdır. 

* Kuzu ue kogu11 gününden 

;ğ11e yastığı • 
Kuzu ve koyun yünlerinden 

gayet iyi iğne yasbğı yapabilir
siniz. Bu } ashklann üzerinden 
iğneler hiç:bit zaman içine girip 
kaybolmaz. 

* .Salataları uasıl 

Yı~malı? 
Salataları yıkarken dibindeki 

kumların iyice çıkması için yı
kadığmız suyun içine bir miktar 
sirke ili.ve ediniz. 

SON POSTA 

Elbise 
Ve Şapka 
Çiçekleri 

Bu çiçekleri yapmak için hmir 
yününe ihtiyacınız vardır. Banu 
yapacağınız çiçeğin rengini de 
değiftirebilirsiniz. Çiçeği yapmak 
için evveli yapraklan yapmak 
lizlm. Bunun için 1 S santim bo
yunda iki parça yün kcseniniz. 
Bunları şekil (1) de olauğu gibi 
biribirine geçirerek sarar. aonra 
ikiye kıvırırsınız. Çiçek kaç yap
raktan olacaksa bunlan o miktar 
yaparsınız. Fakat en aşağı 8 ve
ya on yaprak olmalıdır. Yaprak
lar hazırlandıktan sonra bunlan 
yanyana getirir, şekil (2) de ol
duğu gibi dal vazifesi görecek 
bir sicimi son kısmın ortasına 

geçirdikten sonra yapraklan ince 
filojla bn dalın üzerine bağlar
sınız. Yapraklar bağlandıktan 
sonra dipte kalan uçların çirkin
liğini kapamak için daha koyu 
ren~ yünden 16 santim, 18 san
tim uzunlukta parçalar keser ve 
şekil 3 te gösterildiği üzere iğne 
ile bunları işliyerek sararsımz. 
Çiçeğin dibi de meydana geldik
ten sonra aynı renk yün ile or
tasına dal makamında geçen 
ipin üzerini sararsanız. 

Goncalar bukletten yapılır. 

Goncaların yapraklan çiçegın 

renginden fakat daha kısa ke
silmiş bukletlerden yapılır. Şekil 
6 da gösterildiği gibi. Goncanın 
dibi ve sapı şekil 3 te tarif 
edildiği şekilde yeşil yünden 
örüıür. 

Yapraklar: Yaprakları yapmak 
için şekil 5 de gösterilen şekilde 
bir sicimi bir kağıt üzerine uçla
rından tutturursunuz. 

Badehu yine bu şekilde gös
terildiği üzere yünle sararsınız. 
Yaprakların kalan uçlarmı çiçeğin 
istediğiniz tarafına sa'rarsınız. 

---------~ 

Elleıinizi serin tutmak 
için ne yapmalı? 

Ellerinizi yıkarken suyun içe
risine bir miktar kolonya ilive 
ediniz. Kolonyalı su hem elleri 
soğuk tutar, hem de yumuşatır. 

Temmuz 15 

Yaz Şapkaları 
Bu sene hem fes, 
külah gibi şap

kalar, hem deke-
narlı şapkalar 

modadır. Şekil 
2de görülen sol

dan kq üzerine 
düşen sağdan 
yukan kalkan 
şapkalar bu se
nenın en son 
modasıdır. 

Öğleden sonra 
giyilir, sokak 

o\; • şapkaları. Çay 
.. elbiselerile giyile-
• cek bu küçük pp

kalar, beyaz huır, 
siyah hasar7 ipekli 
kumaşlardan ya

pılmaktadır. 

Çocuklara Su lçirmeli Mi? 

Bazı anneler çocuklarına au cuk süt içtikten 80nra üzerine 
içirmckten kcırkarlar. Bunların bir miktar da su içmelidir. Faltre 
zu'munca su çocuğun iştibaamı edilmif su daha muvafıktır. Has-
keser, hastalıklara sebep olur. talık zamanlannda, tifo ve sair 
Bilakis ıu çocuğun en .esaslı ibti- hastalıklar cari olduğu devirlerde 
yacıdır. Su çocuğun bDyümesinde suyu kaynatarak içirmelidir. 
ve aıbhatinde büyük bir amildir. Su içmek için en m ip 
Doktorların iddiasına göre gerek zaman aabah ve akşamlandır. 
ıÇOCuklar, gerek büyükler, ne ka- Sabahlan mide boştur, su mideyi 
dar çok su içerlerse o kadar temizler ve s&nliik hareketler için 

-sıhhatli olur, ve hastalıklara kartı hazırlar. Su içmede mevsimlerin 
mukavim olurlar. de teairi Yardır. Yaz aylannda 

Su içme .itiyadını daha çocuk- daha fazla içmek lazımdır. Gece-
lukta tesis etmelidir. Suyun ço- leri suyu yemek yeryemez içme-
cuğa hiç zaran yoktur. Anne melidir.Çocuk akşam yemeğini erken 
çocuğunu bir elinde süt şifes?, yemeli ve yemekten bir .aaat 
bir elinde su şişesile büyütmeli- sonra bir hardak su içmf'lidir. 
dir. Hatta sıska çocuklar temiz Suyun z.aran değil, birçOk has-
su ile sıhhatl~rini kazarular. Ço- talıklara faydası vardır. 

_=a;;;=-===::===:-;;;==:.o=:~==~:.;:_==-==== 

Balapıl•ri ne raman 
Sııl•rn•lı ? 

Bahçeyi her zaman güaeı 
ck>ğmadan ve günq kalkbktan 
sonra ıulamalı. 

l
'tumurtaları nasıl 
Muhafaza etmeli? 

1 

Yumurtatan muhafaza etme\ 
iİçİıı bir tahta kutu içerisine koy
malı ve altına tuz dökmelidir. 
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Ölüme De, Hay~la-Da Hakim Olan 
Efendimizin Huzurundasınız ,, 
-1-

Uzun bir yolculuktan sonra, 
aradıkları kaleye varmışlardı. 

Yorgun, bitkindiler. Buraya var
dıktan sonra yabancı, vahşi ba
kışlı, esrarengiz tavurlu, kızıl 
hançerli adamlar, daha doğrusu 

haydutlarla dolu bir muhite düş
tüklerini görmüşler, içlerine bir 
az da korku sinmişti. 

Kalenin sahibi, hükümdarı ve 
şeyhi olan zat, bütün muasırları
m, devrinin cihangir hükümdar
larından en adi fertlerine kadar 
herkesi yıldırmış, herkesi kor
kutmuştu. Onlar da bunu biliyor
lardı. O devirde bir kimse onun 
kalesine yanaşmayı, onun adam
larına sataşmayı aklından geçir
miyordu. 

Fakat işte bu iki kardeş, bu
raya gelmişlerdi. Maksatları o 
zamanki İsmaililerin, yahut ba
tınilerin, Ehli salip dilince Assa
sinlerin şeyhi "Sinan.,la görüşmek 
ona dertlerini anlatmak, ondan 
yardım dilemekti. Çünkü amcaları 
Duman Bey, son nefesini verir
ken bu adamın yardımını temin 
etmelerini vasiyet etmişti. 

İyi karşılanmış, kalenin içine 
kolaylıkla alınmış ve misafirha
neye götürülmüşlerdi. Fakat 
muhit o kadar yabancı, ba
Ya o kadar sıkıcı, ve burada 
yaşıyanlann hali okadar kor
kunçtu ki iki kardeş, buraya 
geldiklerine, şimdipen pişman 

olmıya başlamışlardı, çünkü ken
dilerini bütün dünyadan ayrılıp, 
bambaşka, fakat mezar gibi, bir 
iilt!me girmiş sanıyorlardı. 

Ortalık kararmıştı. Misafirha
neyi mumlar, kandiller yakarak 
aydınlattılar. 

iki kardeş biribirinin yüzüne 
bakıyor, biribirine bir şey söy
lemiyor, söylemiye cesaret ede
miyorlardı. Muhitin esrarengiz 
havası, onları konuşmaktan, iç
lerinden geçeni biribirine açmak
tan alakoyuyordu. Fakat ikisi de 
İçten geçeni anlıyorlardı. 

İkisi yorgun, argın, oturmuş, 
düşünüyor, için için hasbıhal edi
yorken misafirhanenin sağ tara
fındaki perdeler açılmış, ellerin
de tabaklar, siniler, liğenler, 
ibrikler taşıyan bir alay kadın 

içeri girmiş, iki kardeş alıklaşmış 
ve hayret içinde kalmışlardı. 

Kadınların hepsi de güzel, 
hepsi de genç ve kıvraktılar. 
Hepsi de gülümsilyor, ve arada bir 
iki kardeşe bakarak fısıldaşıyor
lardı. 

Genç kadınlar sofrayı kurmuş
lar, yemekleri koymuşlar, sonra 
içlerinden ikisi liğen ve ibriklerle 
kardeşlere yaklaşarak ellerine su 
d .. kmüşler, onlara şakrak, şuh bir 
sesle : 

- Yemeğe buyurun ! 
Demişler, onlar da sofranın 

başma geçmişlerdi. 

Kurt ile Doğan -iki kardeşin 
adı - yemeğe başlar başlamaz gö
riinm;ycn bir takım kadınların tatlı 
bır eda ile saz çaldıklarmı, sihirli 

1 

nağrnelerile} sinirleri gevşeten 

şarkılar okuduk.arını duydular. 
Uzun ve yorucu bir yolculuk

tan sonra bu nefis yemeklere, 
bu güzel yüzlere, bu tatlı nağme
lere kayuşmak, cennete girmek 
gibi bir şeydi. Fakat şu muhitin 
yabancılığı, şu muhitin vahşiliği 
olmasaydı ... 

Hizmetçi kızların en güzeli 
şarapla dolu bir surahiyi iki kar
deşin önüne koymuş: 

- Buyurun için! 

Diyerek çekilmişti ! 
Bu öyle kolay kolay reddolu

nacak bir davet değildi. Kızın 
sesi ne kadar tatlı, kendisi ne 
kadar sevimli, cazibeli ve güzel
di, onun iki kardeşi davet etme
sinde insanın içini gıcıklıyan, ona 
hulyalı dakikalar yaşatan bir eda 
vardı. Fakat iki kardeş kendile
rini kaptırmadılar. İkiside biribir
lerine baktılar. İkisi de bir anda 
kaşlarım kaldırarak bu şarap sü
rahisine el uzatmak istemedikle
rini biribirlerine anlattılar. 

Yemek bittikten sonra Kurtla 
Doğan tekrar ellerini yıkayıp bir 
kenara çekildiler. Deminki kızlar 
boş tabakları, tepsileri götürdük
ten sonra yere yataklar yaptılar. 
Sonra hepsi de yinelgülerek, yine 
kırılarak, iki kardeşi selamlamış, 
ve çekilip gitmişlerdi. 

Kurt ile Doğan günlerdenberi 
yatağa hasrettiler. Kalktılar, so
yundular. Birib;rlerine bir tek söz 
söylemeden yataklarına uzandılar. 
Bu muhitin esrarengiz, ürpertici 
havası iki kardeşin ağzını mühür
leoıiş gibiydi. Burada her şey 
umulmadık yerde çıkıyordu. 

Bir taraftan bir perde açılı-

yor ve insan hiç beklenilnıi) en 
manzaralar, hadiseler karşısında 
kalıyordu. Herhalde onların bir 
hareketini bile kaçıpnıyan b:r 
takım gözcüler, uıpulmadık yer. 
lere saklanmış olacaklardı onun 
ıçm burada 5ÖZ söylemek her
halde tehlikeli birşeydi. 

Y orgl.n olmasaydılar, bir da
kika bile uyuyamıyacaklar, saba
ha kadar bekliyeceklerdi. Fakat 
giinlerce devam eden tehlikeli, 
maceralı yolculuk onları okadar 
yormuştu ki yatağa girer girmez 
en derin U) kuya daldılar. Bütün 

gece o güzel kızlar, rüyalarında 

dolaştılar. 
Uyandıkları zaman sabah ol

muştu. Dikkat ettiler. Geceliyin 
uyuduktan sonra üstlerine birer 
örtü daha örtülmüş! 

Demek ki geceleyin de onları 
yalnız bırakmamışlar, hava biraz 
soğuduğu için onları örtmüşlerdi. 

İki kardeş yataktan kalkıp 
giyinmişler bir kenara ilişerek 

beklemişlerdi. 
İki zenci içeri girerek kar-

deşlere: 
- Buyurunf 
Demişler, onları alıp mükel~ 

lef bir hamama sokmuşlardı. 
İki kardeş tekrar soyunup sı

cak sularla yıkanmışlar, sonra 
ipeklerle işlenmiş havlular içinde 
misafirhaneye dönmüşler, biraz 
daha dinlenmişler, sonra tekrar 
giyinmişlerdi. 

Derken yine perdeler aralan
mış, akşamki kızlar gelmiş, kah
vealtıları getirmiş, yatakları kal
dırıp götürmüş, iki karde~ de 
kahvealtıdan sonra Cebel Şey
hinden haber beklemeğe başla
mışlardı. 

Çok geçmeden boylu boslu, 
beyaz ipekten elbiseli, kemerli, 
kemerinden küçük bir hançer 
sarkan bir kadın iç.eri girerek iki 
kardeşi selamlamış, onlara: 

- Kurt ve Doğan Beyler! 
Demişti; Efendimiz sizi kabul ede
cek! 

İkisi de kalkarak, bu rehperi 
takip ettiler. Bu kadın onları mi
safirhaneden bahçeye çıakrmış, 
bahçede dolaştırdıktan sonra baş
ka bir kapıdan içeri alarak bü
yük bir odaya götürmüştü. 

Burası, kemerlerinden kızıi 
hançerler s<irkan bir sürü adam
larla dolu idi. Hepsi de kardeş
lere vah~i vahşi bakmış, aralarında 
yabancı görmek yüziinden ho
ınurdannuşlardı: 

İki kardeşin sonradan anla
dıklarına göre bunlar Cebel şey
hinin fedaileridi. Şeyhlerinden bir 
emir alınca, her ne pahasına 

olursa olsun, onu mutlaka yapan, 
bu uğurda ölmekten korkmıyan 

yılmaz adamlardı!. .. 
( Ara ·ıı.iı VAr ) 

Temmuz 
• 
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13 Temmuz Perşarııbe 

fatanbul (J _oo m.) - 18 Oramofon, 
l .30 Fr. ders (ilerlemiş olanlara), l9 
Kem al Xiyazi B. ve arkadaşları, 20 
Sebil ogfo lsmail Hakkı D., ~0.30 
kemani Heşat B. ve arkudasları, 21.30 

gramofon, 22 ajans, 
ve saat a~ un. 

borsa haberleri 

Ankara (153 m.) - 12,30 Oramo· 
fon, 1 alaturka ~aı, 19.4;; viyolonsel 

konseri (Edip B. T.), Hl.15 alaturka 
saz, 20. 15 ajans haberleri. 

Var~ov a - 21 'l'ıtgannili orkestra 

konseri, 23 daııs mu~ikisi. 

Budapeşte - :!0.3;; Piyaııo ve vi
yolonsel sonatları, ~l konreraus, 21.45 
~igan musikisi, 23.:!0 (ı;ğlenceli mu
siki. 

14 Temmuz Cuma 
Varşova - 19,35 plUlr,' 21 !i'ran

Rı zların 1 l Eylül bayramı münasebeti
le şenliklere i~tirak, 23 dans musıkisl. 

Peşte - 20.4:J keman konseri, 
21 .25 tiyatro (~tüdyodan), 23.35 Or
kestra kıırısı!ri. 

Viyana - 20.25 Opera parçaları 
2 ) o- 1 

:. . .ı prop11ganda konferansı, 23 phik 
konseri. 

Miiano - T orino - Floransa 
21 haberler, pliik, 21.35 tem il, 

karıı;ık orkestra musikisi. 

Prag - 21 karışık ueşriyat, 21.35 
Fransız ihtilaline ait bir temsil, 23 
soıı haherler, 23.20 Rusı;a. neşriyat. 

Roma - 22 50 karışık konser. -
:8ükreş. """.""° 13 haberler, plak, 13.4!l 

Jıafıf musıkı, 20.2fl pliik, 21 Fr. ne~ri-
yat, 21.~0 F'rımsız escrlerindeu konser 
QO ı~ 1 • • ' 
..... 

1 raıısız e~er erınılcn tagaouı. 
Viyana - 20.4:1 Amsterdnm'dnıı 

nttklcn ~trauss'un idaresinde verileeek 
tagannili konser, :!3.2.) tagannili dans 
musikisi. ,.----------~----...--. 

Milano - Torino - Floransa 

20.2ö ecnebi lil'ıanile haberler, pl:!J., 
21 haberler, konser, 21.45 Puccini'nin 
('l'urandot) isimli operası. 

Prağ - ~0.15 halk şarkıları, 20.3fi 
'l'eınsil, 21.45 konferans, 23.20 Orkes
tra konseri. 

Bakreş - 13 lıaberler, p!Uk, 13.45 
plak, 1 i.30 çocuk programı, 18 orkes
trası, Hl.20 keza, 20.45 Vaguer'in 
(Valktire) operası (plak ile). 

irtihal Ve Tedfin 
Edreınit'te Doktor Kamil Emin 

Beyefendinin refikaları ve l ı,drcmit 
eşrnf ındrın Serdar znde kerimesi ve 
] 1 acı Ahmet Abra lıafidesi Pııkizc Ha
nımefendi sıkıt neticesi kanı zehirlene
rek septisPmideıı Balıkesir dogum evin
de vefatı dC'rin tC'es. tir U) aodırmı-tır.Bu 
elim haberi cenazenin l~drcmıt'e nıık
lini i;; iden dostları vk Edremit halkının 
göz yaşları arasında 4 tcmmu;~ 933 
turilıiuc ve salı giiııünc rnlısııdif ~tev
lidi ucbevi akşamı medfcni <>bediRine 
tevdi edilmiştir. ~lerhume Balıkesir 
do;..:-um evinde tedavisinde gösterilen 
aznıııı ihtiruam ve gayrete rağmen 
kurtarılamamıştır. Geride 4 yavru bıra
kan merhume hayrı çok sever muh
taçlara yardım eder kimse izlerin elin
clen tutar giiler yüzlü saliha. bir ka
dın olan merhume Pakize Hanım l~d
remit ıniillıakatında çok sevilirdi. Zev
<'i muhterem doktor Kamil Emin 
He\'erendiye dostlarına ve bii-tiio Edremit halkına ta ., İ) etleri· 
mi1.i sunarız. Cenabıhak merhumenin 
taksiratını af ve ailei kederdidesinc 
sehrı ı·emil ilısan buyursun. ( :i462 ) 

FENERBAHÇE 
EŞYA PiYANGOSUNUN 

k.eşide~ine, 

ancak, 

giiııünüz kRldı. 

Acf'le <'diniz. 

,_. Bugünden itibaren 

Şehzade başı 
" HiLAL Sinemasında 

FEDAi DONANMA 
İşbu büyük film için beş milyon 
dolnr sarfedilmiş ve bütün Amerika 
bahriye filoları ve beş bin Amerika 
bahriyelisi iştirak etmişti~. Muaz
zam deniz ve harp filmidir. ilaveten: 

ÖLÜM VADİSİ 
Büyük sergüzeşt romanı, ayrıca en 
son dünya havadisleri. Her yer 20 
paradi 15 kuruştur. Bugün l de ta
lebe matinesi vardır. 10 kuruştur. 

-. ................. (S46ô)~ 
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lstanbul Tramvay Şirketi 
Vll 

Şark Demiryolları Kumpanyası 

Muhterem ahaliye 
ilan 

Halkın deniz banyolarına de
vamını kolaylaştırmak maksadile 
14 Temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve diğer bir karara 
kadar lstanbul • Florya • Pli) 
arasında gidip gelme tenzilatlı 
birleşik biletler sablmağa baş
lanacağı muhterem ahaliye illn 
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, bilyük Plij, 
Çekmece plajı ile KllçUk plij· 
dan birine girmek ve demiryo
lu ile Sirk~iye ve Sirkeciden 
ayni araba içinde şebekenin her 
hangi bir mahalline tramvayla 
avdet için muteberdir. 

TARiFE 
Nakliye vergisi ve köpriiler riisunıu 

<lalı il olduğu halde: 

Biiyükler 
ıı.:m 

kuruş 
Tramvayın her !l~, 7j 
lıaıı~i mevkii ve 
l •emir~ olu l ııci 
mevki 
Tramvayrn Jır-r 'iÜ,7.i 
lıan~İ mevkii ve 
l Jt>mir~ olu 2 inci 
med,i 
Tramvayın her fi4,25 
lınıı~i mevkii ve 
l lcmıryolu 3 iiııcii 

mevki 

( 4 ten 10 
yaşına kadar 

çocuklar 
kuruş 

50 

41 

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

Ahali mezkür biletleri tramvay 
hatları müntaha noktalarının bir 
çoğunda plantonlardan dahi te
darik edebilirler. (~~) 



13 Temmuz SON POSTA 

ITTtBAT VE TERAKKİ. 
- Her Aakkı mahfuzdu,. - Na•ıl dolda ? .• 

·-··-·········· .. --··· .. ·- N • .,ı Yaıadı '! .. 
ikinci Kısım No. 82 Nasıl Ôltll'1 .. 

Heeeeeeyt Denizde _Kaptan, Karada 
Sultan Var.Mı Bize Yan Bakan Heyyy •• ! 

Hele ~öz; kabine azalanna inti· ı ~iye . bağa~dı. ikinci nefer, 
kal edınce: aynı şekilde bQ' naradan sonra, 

- Daha hali ~tmiş sek· birincinin sözlerini tamamladı : 
len yaşındaki adamlardan im· - Heyyyyy !,. Bize, Bahriyeli 
dat umuyorsunuz. Bu nazik za· Ahmet Paşa çıplaklan derler .•• 
manda bu yaştaki adamlar ne Karşımıza kim çıkarsa, yakanı ... 
faaliyet gösterebilirler?.. Ey ümmeti Muhammet! .. SU:, ne 

Demişlerdi.· Bu söz, Sait Pa- biçim adamlarsınız be? .• Hürriyet 
lanın en büytlk evham damarla· var diye bar bar bağınyorsunuz 
nna dokunduğu için işi latifeye da, Bekirağa bölüğft zindanlann-
bozarak: . da yatan askerleri gidip kurtar-

- Acaba ben de J.>u zevat ınıyorsunuz... Hapishanedekileri 
lbeyanına d•hilmi~.. BeJJi.-ı çıkardılar da bunlan neye çıkaP 
hakkımda ne fikirdesiniz?. mlyorlar .. Bunlar ana, baba t\f-

Sualini sormuş. ve TaJit Bey· lidı değil mi ?.. Bu nasıl hiirri-
den: · yet.. Kahrolsun böyle hürriyet ..• 

- Artık o ciheti siz mülibaza 
Luyurursunuz. 

Cevabım alınca fena halde 
hozulmuştu. 

Sait Paşanın kısa kesmek is
tediği bu söyleşme, gittikçe um· 
)or .. Uzadıkça ıümuJ peyda ecli
)ordu ... Söz harbiye ve bahriye 
laazırlannin tarah paclitahiden 
İntihabı meselesine gelmişti. Sait 
Paşa, bir gün gelip te bu meıele 
liakkmda hesap vereceğini iyice 
tasarhyamamıt olmah ki, kanaat
balış bir cevap veremedi. Sadece 
lati şahanenin, ( bafkumandan ) 
ııfabm haiz olmak itibarile Kara 
'e deniz askeri kuvvetlerine, ken
di vekili mahiyetinde birer zati 
İntihap etmeainde hiçbir beis 
olmadığını.. ileride iyan meclisi 
açddığı zaman bu meselenin 
orada t~tkik ve tefsiri mümkün 
olabileceğini söylemekle iktifa 
etti. 

Mükaleme hitam bulduiu za
lban, iki taraf ta uzun bir imti· 
lıan geçirmifler gibi terlemit ve 
tiztılmüşlerdi. Hasıl olan netice 
İle fU idi: 

Sait Paşa.. fimdiye kadar 
geçen resmi hayabnda, yahuz 
bir tek Abdülhamit ile bir İp iis
t&nde oynamış.. fakat, bir ipte 
iki cambaz oynayamıy,cağı için 
hazan Abdtilhamidi yuvarlamış •e hazan da kendi yuvarlanmıtb· 
Fakat şiqıdi.. bir tek AbdOllıa
lbİt yerine birçqk ,AbdOlhamitler 
karşısına çı~mışlar, bu ipe br· 
llıanmışlaıdı. Hem de bu tırma· 
nan acemi cambazlar, cüretkir 
•e hayab biçe sayan insanlardı. 
Tabiidir ki, Sait Paşa bunlarla 
)'apamıyacakb... Likin Babıali 
çeşmesinden henüz bir tas su bile 
İçmemiş olan bu l'irglisiiz adam· 
lana meydana bırakıp kaçıvermek 
de onun, destan olan zeki, dira
yet, fetanet ve bilhassa umuru 
devleti ondan başka kimsenin 
idare edemiyeceğine dair halkta 
laiaaı olan kanaat ve fiihreti sar
aacaktı. Şu halde yapalacak yal
lllZ bir iş vardı. Şimdilik cemiyet 
erkimnm aazlerini, bir kabine 
tebeddül& oyunu ile oyalamak 
ve sonra bir uslubu hakimane ile 
İfİn içinden sıyrılmak ... 

Cemiyet erkimna gelince •. 
Bunlar da fiyle dlifilnüyorlardı: 
Sait Papnm bir meputiyet hü
kameti reisi olabilmeaine imkin 
Ye ihtimal yoktur. Buaa binaen 
bu zab aakamından lrkltmeli 

•eı~ d6a: ~ ~· 

Svogdan çılc•rıian ve •ürıiine gol
/anıl•• laıuıui gooerlenlen Çerke• 

(sakallı) Melımet Paşa 

yet için en korkunç bir şahsiyet 
olan Abdülmamitle dalıa az içli 
dıtlı olmuş bir zat getirmeli ... 

Netekim, bu mnlikatm ertesi 
günü, sabık Maliye nazın Ziya 
Paşaya giderek vaziyeti bir da
ha İstİf8re ettikleri zaman bu 
fikirlerini birer birer söyle
mişler; ve şu zamanda sada
ret makamuu -idare edecek 
zaqn, ancak Kimil Pap olabile· 
ceğini ileri stirmtlflerdi. 

Sait Paıa, kendi aleyhindeki 
cereyanlan işitiyor, görüyor .• Fa
kat artık bunların önüne geçmek 
kudretini gösteremiyordu. Şimdi 
onda, yalnız bir fikir temerkm 
etmişti. O da, sadaret mevkün
den, şeref ve şC;hreti tamamen 
zail olmadan çekilmekti. Gariptir 
ki, Sait Paşa bu arzusuna mu· 
vaffak olamıyor •• Tali ve mukad
derab ilzeriJıe çöken bir şeamet 
onu gittikçe müşldll bir mevkide 
bırakıyordu. 

1 em.muzun yirmi ilçüncO çar• 
pmba pıın idi. Kapahçarşı, 
hıncahınç kalabahkb. Çarşımn 
Nuruosmaniye kap181Ddan dört 
bahriye neferi ~· "Bmilar, ya
yaş y•vat ilerledi. ~daki 
sıfır numaralı fe.ler birer tarafa 
~miş; kırıma ~klamun üs
tündeki palaskaya asılı martin 
kasaturalan tdıditkir bir vazi
yette sallanmafıta it;&. Bu nefer
ler, kavaflar tarafına gelince 

durdıJlar. ~· baca ko
nuttWfar· Ve ~lire, belleıin
ki enli yüzlü fcasaturaları S1yır
chlar. Uzun ve dehşetli bir nira 
sadasa, herkesi olduğu yerde 
clurdürdu... Bu neferlerden blrit 

- Hayt... deııizde kaptan •• 
Karada sultan .• Var mı bize yan 
bak~·· Bize derler yaman gider 
tersane kaleleri.. Heyyyyy 1 .. 

Söz buraya gelince, dördü 
birden tekrar ettiler : 

- Kahrolsun, hürriyet. •• 

Kadınlı erkekli kalabalık bir 
halk klltlesi, bu dört bahriye ne
ferinin etrafında geniş bir çem
ber çevirmişlerdi. ilk sözleri sü
kUnetle dinleyen bu halk çemberi, 

kahrolsun hürriyet diye bağınlmasım 
işitir işitmez, biraz daha genişle· 
eli. Herkes, birer adım geri çe
kildi. Neferlerden biri, elindeki 
parlak ve heybetli kasaturayı ba
şımn üstünde savurdu. Ve tehdit
kar bir tavurla halka bakarak 
bajy-dı: 

- Ne uruyorsunuz, be •• Siz
de bağınamza... Kahrolsun, hilr
riyet ... 

Halkın gittikçe hayreti arb• 
Jor.. Ve herkes, ne yapmak IA
zım olduğunu yanındakine aonı
yordu .•• Neferler, büab&ttin teh-
ditkar bir tavur almıtlardı. Dlr
cll de bir ııraya dizildiler. Ylz· 
lerini Beyazıt kapwna çevirdiler. 
K8J11lannda halka: 

- Haydi bakalım .. Düflııb 
önümüze... Bekir ağa baJOjllne 
gideceğiz.. Kapılan kıracağız. O
rada mahpus olan arkadaflanmaa 
kurtaracağız. 

Diye bağırdılar... Hallan ara
sında bulunan ipiz, pçslh: sf:\ruh 
ile bazı ayak talqmı, derhal ı.un
lara taraftar oldu. Bunlardan bir 
çokl_..a: 

- Afkolsun heriflere.. Yer
den göte kadar haldan var.. Bu 
nasıl hürriyet? .. 

(Arkası var) 

Yurtdaşl 
Bol zeytinyağlı ve zeytinli 

bir domates salatası yazın yene
bilecek en ideal bir yemektir. 
lnanmUlllD doktoruna sor. 

Milli iktıaat ve tasarruf cemiyeti 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halibnda büyük 
faide ve tesiri giiıillen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanmız.. Her eczanede aabJw.. 

S.,fa l3 

Yunan BahriyelileriniDün 
Samimiyetle Karşıladık! 

MIM/irlerirta& 
( Baftarafı 1 inci iaYfada ) 

nutqk söyledi; davete icabetJerbı
den dolayı tqekkilr etti ve hl-
lisaten dedi ki: 

- " Birkaç. senedenberi Bal
kan memleketleri arumda bir 
birlik yapmak için her tatafta 
bllyilk bir anu vardı. Bu anuyu 
1930 senesindeki 8aJkan konfe
ransında aağlamlqtardık. 8B let
kilat içinde bulunan Balkan nca
ret odası ve deniz tubeai Birliğe 
çok hizmetler yapmak mabadını 
takip etmektedir. Memleketlerimiz 
arasındaki samimiyet ve doatluju 
takviye edecektir. Memleketlerimiz 
halkımn yekdiğerini tamması için 
birkaç hafta evvel Yunan Darill
fünun talebesinin lstanbulu, Türk 
Darülfünun talebesininde Yuna
nistam ziyaretleri, Balkan Hafta
lan hep aramizdaki mlbıasebeti 
bibiye ve mlllterek pyemize 
varmamıı:ı temhi etDaelr içindir. 
Bu vesileyi ihzar ettiibıizclen do
layı size tekrar tepkidir ve Yu
naniatamn taaliaini temenni ede
rim." 

fll• zi••f•tlnd• 

Mdttep PiDW kumandmu 
tavabelı Irat ettiji Fransızca nut
kunda: ~ ~ ve ~imi cllm
leler ıçuı Birlik reıaine teıek· 
klir etmİf ve Tllrkiye top
raklanncla birkaç saattenberi 
buluıuyoruz, hakkımızda çok ne
zaket ibru edilmi§tir. 

Bu mlinuebetler aradaki dost
luk ve samimit_eti takviye ede
cektir diyerek Tfirkiyenin taalisi· 
Dİ temenni etmiftir. 

Atina, 12(A.A.) - Gazeteler Aria 
mektep remiıinin l.tubulu ziyareti 
mtinuebetile TGrk matbuabnın yü
riittükleri hararetli mGtalealardan ve 
ıGtunlanna geçirdikleri ıamimi yazı
lardan dolayı sevinç duymaktadır. 

Hiikumet taraftan Proia gazetesi 
bilbusa diyor ki: 

"Yunan filoıunun yarmld zabitleri 
yakın tarkta bil'denbire huaule plea 
~üyük tarihi telılmGIG ve inkitah 
latanbulda bulunduklara arada iyice 
.....,._caldM, Tlrldp ile Yana.-.. 
.....c1a1a ......... .. ..... ifll-
raldain ,_.... f8l'kt8 ....... lfia •• 
kadar ha~ aetlceler clofuracalc 
yeni Wr ..U. dHreli )'Uatbtuu tak
dir edeceklerdir. 

Arla 111elctep 6eınid 

Harp ~alii_lleri .ile Şehit yetimlerine 
dagıblacak ıkramiye paraları 

hakkında ilin: 
M. M. Vekiletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna te~ ~ mal6llerile ıehit 

yetimlerine verilecek ikramiye paruiDclan ...-~ ait olan 
lasmımn 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen ...,,,,. _phit- yetimle-
rine de dağıttırılmauna baflanm•ifit. 

2 - Bundan bqka 930, 951, t!i ıenelerilıcle ikramiyesini 
alamıyan 6332 şehit yetimlerine ele e senelerde emaaline verilen 
nisbette ikramiye veril~· 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler ziraat B-•lruı tarafından 
icap eden mahallere f!5aderilecektir, 

4 - 22 Haziran 933 tarihiaclen sonra ikramiye talebinde bu-
lunan şehit yetimlerinin la•klan 934 senesinde yapdac:ak tevziat ta 
verilecektir. 

S - Maldere ait ikramiye paralan tefsir karanna gire Harp 
malôlleri tesbit edildikten sora iki ay zarfında verilecek ve keyfiyet 
aynca ıazeteler ile ilin olunacaktır. "3130,, "2910,, . 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Eminönü Kaymakamhğından: Şehzadebaşuıcla Kalenderhane 

mahallesinde kiin Darillbadis medresesi ankaza yirmi p miiddetle 
ve kapah za~ usulile mllzayedeye konulmuıtur. Şartnamesi her p 
ıarülür. Talip olanlann ihale günü olan 3/81933 peqemhe pal 
saat on dörte kadar teklif mektuplarım qdbnme venneleri ,_ 
ol11D111'. "3247,. 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesi Dün bitti Kaçakçılar 

Arasında Gavur Mehmet" 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrik No. 57 

Söyletmek çin ulaklarını 
Kesmeğe Başlayın 

Parmaklarının kemiklerini kırın, kaba 
etlerini yavaş yavaş oyun 

Pusuda bekliyen arkadnş-
ıar, gerek ev ve gerek bu 
dehlizler hakkmda kafi dere
cede malumat aldılar ya .. 
Nasıl olsa gelirler.. Bu he· 
rifler)e burada boy ölçerler... Za
ten şafak sökmiye başlayıncaya 
kadar ben buradan çıkmaz veya
hut onlan çağırmazsam, o zaman 
içeri cebren girecekler... Halbuki 
bu kudurmuş canavarlar, galiba 
içerde para taksimi ile uğraşı
yorlar ve beni burada unutuyor
lar... Şu halde, bu fırsah kaçır
mamalı.. Köprüyü kaldırmanın 

çaresine bakmalıyım. 
Dedi ve bu kararla ayağa 

kalkmıya teşebbüs etti. Fakat 
tam o anda, köprü tarafından 
gelen ayak sesleri işitti. Upuzun 
yat rak heyecanla dinledi. Ayak 
sesleri köprüyü geçti. Dehlizde 
hafif bir ışık belirdi. Bu ışık, 
gittikçe genişliyor. kuvvetleniyor .. 
Ayak sesleri, takarrüp ediyordu. 

Gavur Mehmedin kalbi şid-
detle çarptı: 

- Nihayet, geliyorlar. 
Diye mınldandı. 
Oda kapısında iki gölge pey

da oldu. Bunlardan biri, elindeki 
feneri odanın içine tuttu. İtal
yanca olarak konuşuyorlardı: 

- Kerata.. nah, işte orada 
yatıyor. 

- Yatmayıp ta ne yapacak .. 
ayakta duracak değil ya?... O 
kadar yerden düştükten sonra .• 
gebermedise çok iyi. 

- Bakalım şuna biz tanıya
bilecekmiyiz. 

Gelenlerin son sözleri, Gavur 
Mehmedin işine yaramıştı. Derhal 
kendisine baygın ve muhtazır bir 
adam vaziyeti verdi. Ağır ağır 

nefes olıyor, ve yarı kapalı göz
lerile, muztaribane bir yere 
bakıyordu. 

İki cani, Gavur Mehmede yak
laştılar. Feneri yüzüne tuttular. 
eğilerek derin derin onun yüzüne 
baktılar. 

- Ben, tanımıyorum. 
- Ben.. bu çehreyi biraz 

hatırlar gibi oluyorum. 
- Acaba? .. 
- Kat'i bir fey söyleyemem 

ama.. öyle zannediyorum. 
- Nerede gördüğünü de 

kestirebiliyor musun?. 
- Dur .. dur.. dur... Gavur 

Mehmedi öldürdüğümüzün ertesi 
günü.. B~n bu adamı, bizim şa• 
rapçı Pagani'nin dükkanında 
gördüğümü habrhyorum. 

İkisi de doğrulmuşlar, ayakta 
konuşuyorlardı. 

- O halde, idi bir hırsız 
değil.. bir hafiye olması muhte
mel. 

- Eğer yanılmıyorsam, öyle .• 
Caniler, şimdi susmuşlardı. 

Daha hala feneri Gavur Meh
medin yüzüne tutuyorlar ve dik
katle bakarak onu teşhise çalı
şıyorlardı. Halbuki Gavur Meh
met, elinde fener bulunan caniyi 
tanımıştı. Bu adam, Papaz Coinin 
evinde tahlif edilen Civani idi. 

Civani, arkadaşına sordu: 

- Pekala ... Niçin söyletmiyo
ruz, bu herifi? 

- Söyletelim. 
Civani, bir ayağını Gavur 

Mehmedin omuzuna dayadı. Vü
cudunu şiddetle sarstı. O zaman 
Gavur Mehmet, sanki bir yeri 
kırılmış ta şimdi sarsılınca büyük 
bir ıstırap duymuş gibi: 

( Arkası var ) 

~ Ben kaçakçılardan n<'fret 

ederim .. 

iye, ceıuiyeti be:.eriyeye 

muzır olduklan için mi?. 

- Hayır kaç.ıkçıyım da hana 

rakip olduk!arı için. 
·=·==-===.:·= 

Kapa ı Zarf SuretHe 
Satı acak Muhtelif 

Eşya Satışı: 
istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüoden: 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp sahip
leri tarafından tesahüp edilmediğinden dolayı gümrüğe intikal 
eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inti maddesi mucibince 
gümrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazılı eski gümrük tarifesi
ne göre fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya hizalannda gösterilen 
tarihlerin kapalı zarf usulü suretile münakasaya vazedilmiştir. Bu 
eşyanın izahatlı listeleri İstanbul, Galata, Gümrükleri ile Başmüdür
lükte asılıdır. lstiyenler listeyi tetkik edebilecekleri gibi eşyayı da 
İstanbul ve Galata gümrüklerinde görebilirler. Ba eşyalara ait mü
zayede şartnamesi İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşek
kil sabş komisyonuna müracaat edilerek alınabilir. Münakasaya iş

tirak edecekler verecekleri teklif mektuplarında imza ettiğim şart-
name dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap 
eşyayı lira ve kuruş mukabilinde sabn almağı ka-
bul ediyorum. Diye imza ederek şartnamenin 7 inci maddesinde ta
rif edilen şekilde mühürlü bir zarf derununda tekliflerini ihale 
saatinden evvel komisyona tevdi ve mukabilinde bir numara alma
lıdırlar. Taliplerin kudreti maliyelerini tevsik edecek Ticaret Oda
sından veya bankadan musaddak v aiki teklif mektuplarına ilave 
etmeleri şarttır. İstekliler alacaldan fasılların muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini ve yahut başabaş hazine 
ve istikrazı dahili tahvilatım ve yahut kıymetinden °o 10 noksanile 
borsaya dahil ve diğer milli esham ve tahvilatını hamilen mezkiir 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. "3048,, 

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

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

tesi S. 15 kavvalar, matbu kitap
lar, kağıt sicimler ve 
sair kağıt eşya. 

15 385 19152 80 2 Eylül ,, Pamuk mensucat pa
zenler amerikan bez
leri şeritler ipekliler, 
çoraplar, örme fanile 

17 

18 
19 

24 

25 

29 

30 

117 14267 16 Eylül 

124 6480 53 23 Eylül 
499 12446 54 29 Eylôl 

" 

. " 
" 

3750 21325 48 4 Teşrinisani ,, 

• 
46 10020 05 il Teşrinisani ,, 

1516 16174 25 2 Kinunuev. " 

447 15132 98 9 
" 

eşyası vesaıre. 

ipekli mensucat, kadi
feler ipekli . çoraplar 
kravatlar atkılar vesa
ir eşya. 
Muhtelif yün mensucat. 
Yünlü ipekli elbiaeler 
çamaşırlar şapkalu 
vesaire. 
Muhtelif san'atlara, ait · 
demir, pirinç alit ede-
vat kablolar, teller• 
düğmeler, çatal bıçak 
kaşık vesaire. 
Velespit, otomobil ak
samı otomobil vesaire. 

Eczalar, kundura bo
yaları yağlı vernikli 
boyalar çivit, yazı mü
rekkebi tuvalet pod
raları vesaire. 
Sinema filimleri, sellü
loit mamwatı, oyun-
caklar maden temiz
lemeğe mahsus tozlar 

cilalar vesaire. 

• 
Dünkü Keşidede ikramiye Kazanan 

Numaraları Aşağıda Okuyunuz 
On Beşinci Tertip Tayyare Piyangosunun Üçüncü Keşidesi Dün 
Sabah Darülfünun Konferans Salonuuda İkmal Edildi. Kazanan 

1 umaraları Aşağıdaki Sütunlarda Bulacak>-ınız 

25000 Lira 1 60 Lira 
Kazanan Kazananlar 

41045 36833 9233 35950 21345 
32311 8029 45087 24535 
38651 1691 44720 4604 
24713 31510 49263 4766 

15000 lira 6116 6896 7744 3221 l 
26139 2692 4028 48779 
19672 9583 16085 36250 

Kazanan 11370 34727 34612 15548 
18993 31770 38527 12273 

8665 48135 22961 25596 33788 
7377 )3509 10555 23778 

49257 85 o 44924 19980 

5000 Lira 
598 12441 33134 4244 

35356 26419 13001 47425 
34041 1t163 23721 12810 

Kazanan 
21033 26491 12808 22301 
47513 3056 48581 10368 

38704 
22396 47171 33978 32839 
36865 18859 35971 5717 
~4381 6253 8805 33732 
15397 44743 46803 17446 

3000 lira 3712 46489 37922 11561 
26856 49627 20604 16951 
30381 7746 38523 32486 

Kazananlar 18170 24881 
8601 39353 6084 32034 

7782 17834 44216 19934 14272 
44820 24590 48185 4713 
82J7 6873 39002 27090 

19328 8744 40815 14575 13304 
2868 43085 9107 

1500 Lira 4o Lira 
Kazananlar Kazananlar 

7231 39553 34553 15711 1127 
19664 27067 34551 43779 

10884 
14444 13229 16283 22327 
26828 23533 44358 33738 
26897 9826 3484 29554 

23349 
11499 2088 1845 7649 
47576 13836 33190 34847 
12179 44690 22512 23399 
15697 7757 35492 17959 

680 40311 5388 44904 21745 
25855 12927 414492 46814 

355 28701 12408 35400 

1000· Lira 215 35:)48 894 16189 
12987 31161 673 21813 

Kazananlar 
11027 28500 38020 47930 
36388 26011 41598 22700 

9150 14572 33700 22104 34887 18694 
13947 13198 24118 49389 

6159 41885 
6481 26421 27821 9197 
6217 33856 36944 2410 

12180 5660 20448 4418 

21368 40385 6367 31188 42985 28150 
12147 46160 25561 18002 

47573 45225 3634 13155 41782 31678 
6171 21771 4064 2507 

1697 
Mükafat 

200 Lira 50000 liralık mUkafat ta son 
çekilen aşağıdaki yiiz numara 

Kazananlar arasında taksim edilmiştir: 
953 20397 20166 21253 

39049 5537 36129 39047 39733 11423 11619 

22481 31493 37858 30052 30451 30926 31905 
1036 1248 22398 32550 

2958 14274 47266 29149 29774 29936 39963 

16041 3260 20879 32302 42260 42453 42973 
41264 41555 41114 31275 

30323 27748 17198 43011 43394 43931 9439 
10276 18152 41002 48235 48251 48529 48774 

3638 3737 13311 23937 
14979 36397 16911 23362 23514 33047 336TI 
48626 39657 47281 6682 6732 6750 6923 
27335 5270 35361 27186 27181 47012 47201 

46298 46929 5678 5866 
8932 39462 12669 26381 26751 16352 16652 

42504 8430 692 25463 35436 35445 -t5955 
28076. 28786 28352 48788 28289 31104 35433 5563 5878 15142 25499 

5818 37679 40395 3880 34776 34967 44597 

41034 24660 18038 18087 18301 18336 
26338 36242 36355 32596 46023 46095 10726 18114 7432 

25845 16533 14465 17577 17624 8042 8283 
4959 14186 24933 34937 10760 48725 18528 24311 24313 24522 244S7 
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HANIMEFENDllER 

15temmuzu 
bekleyiniz 

YerU •aııap 
Pazarı 

Size bir sftrİtrlz hazırliye~ 

1 
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il 1. ........... 1 ··--·-· 1 -

URUKAHVECI 
Hanının sahibi 

o ....... Ef. Ollu 

A. IHSAN ,. ............. .......... 
r.,,.,on I 2H2S 

Bir gezintiye 
Gittiliniz zaman 
Yorgunlulunuzu 
Gitlerecelc en güzel şeg, 

KURUKAHVECI 
• 

A. 1 
Kalıoesinden 
Bir lcahoe içmektir. 

T:ıı p 

Zamana uymalc lhım 
A,.kta durabilecek yer bile bulun• 
ma,.n bir sabah Tramvayında res• 
mini elrdOOGnbz Kadmlardan Beşini 
Wt arada tasavvur etmek hem gayrt 
lcabll, hem de gUIOnç olur, digilmf ? ..... 
Evveloe Tramvay, Tiren ve Otubüs gi• 
bi vesaiti nakliyenin bulunmadı§ı bir 
zemanda bu tarzda gly~nmek bir mat.. 
zur tefkil etmiyebilirdi, çGnki o zaman 
,. rarilmek ve rattutta hususi ara~ 
lart. Hyahatetmek Adetti. 

Demek olurorkf; fcatlart sırf flt•cu• 
nn daha r•h•t Y• .. m•lanftf. 'tatlhclll 
eden Asrımızın terakkıyat11ıe .....a 
meoburiyet1ndeyiz, 
8u90nkU Me•kenler bun• M 9Gnt 
bir dell t .. ktl ederler. Siyle Alll ttlr 
Mesken i9fn temamen Elektrikle ..... 
t•n Otomatik FRIGIDA1RI Sugult Heve 
ve Buz Dolaphaıından dalut raMt lllt 
icat tauvvut edilemea. 

F~ire markasını taşımayan lıu SoguA lıa.1111 
dolabı hakiki Frigidaire degildlr • 

........... v.-... ........ 
MUrluluntlen. Bir borcun temini 
iıtifuı ioin mahcuz ve paraya çevril
men mukarret gardirop, avize, hah ve 
Aire 18/7/38 ıab günü saat H ten 
sonra 1&ndalbedeat.eniade açık arttırma 
suretile satılacaktır. Taliplerin mahal-
linde bulunacak memuruna muracaat. 
lan illa olunur. 

Z.ıl; - senen İzmit ıultani 
betinci 11n16nda• aldığım &udibameyi 
byM:ttim. Y eııilİnİ alacağımdan eıkisi
BİD hlkmii yoktur. 

, 

' 

hmit Evkaf İdareli veznedarı Sabri 

1 4:7? siail -nlı arabacı ebli
yetmao·i ~ Yeaiaiai çılra. 
racağımdmı hükmi yoktur. 

iililif; AnıMcts.mlı 

MERSiN POST ASI 

ÇANAKKALE 
apuru 14171933 Cuma saat 

'18 da idare nhbmınclan kal· 
r. Clellbolu'r• yalnız d&-

nbşte ujrar. " 3229,, ..._ ______ , 

:Irmarlama. 
karlı "' rer 

Yerli Mallar Pazarı 
lstanbul: Bahçekapı 

En •«ilam 
Hereh N FeslHın• 

Kumaşlarından 

Usta 61r •aluuttU l•i 
rnalz•m• ile ilci pro11• 
••ptıralc tlilcecelctir. 

22 1
/2 Lira 

25 1 
2 Lira 

27 ı 2 Lira 
30 ı 2 lira 
34 12 

-~---- -- -~ --- ---·-- -

• 
Naıır ııaoı 

~ 
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Son Postla Mallt9•• 


