


[Halkın Sesi] 

Belediye Kimsesiz
ler Yurdu Açıyor 

Belediye bir kimsesiz çocuklar 
yurdu açıyor. Fakat İııtanbulda 
okadar çok kimsesiz cocuk var ki 
buna bir' deği1, beş on yurt bile 
kifi değil. Y aloız bugiinkü vezi
yetinde belediye bütçesinden da
ha faılasmı da beklemek habızlık 
olur. Acaba karilerimiz ne dıh;ıü
nüyorlarf Düıı bunu 90rduk, işte 
cevapları: 

Naci B. ( Çemberlitaş Halk apartı
manı) 

- Kimsesiz çocuklu cemiyetin, 
yani senin, benim, onun çocukland1r. 
Zenglıılerimiz bu yavrulara yardım 
etmelidirler. Avrupada büyük :ı.en· 
ginler bu gibi çocuklar icin yurtlar 
vakfederler. Bence nzife zenainleri
mize terettüp eder. Zenginlerimiz 
keaelerini açmalıdırlar. 

* Muzaffer B. ( Beyazıt, Karakol eo-
kağı 5 ) 

- T opraklanmız ieniş olduğu için 
~ok nüfu•a ihtiyacımız vardır. Onun 
için çocuk yetittirmeye ehemmiyet 
vermemiz lizımdu. Bu temenniyi her 
vakit izhar ederiz. Fakat it lafta 
kalıyor. Sokaklarda perİfan birçok 
kimaesiz çocuklar var. Bunlan okut
aak, kurtarsak vatanın temellerini 
kuvvetlendirmit oluruz. Bence her 
çocuk yurt temelinin bir tq1dır. 
Himayeietfal Cemiyetine yardımımızı 
~otaltmalıyız. 

* Kwluai B. ( Karagümrük, Çe me 
sokağı) 

- S.k Sik •kaldan çocuk 
lmaloldıj'lnı okuyoruz Çoeuklar 
memleketin seneticlir. Analar ço
culdaruu bealeyemedilderi için ıo
kata baraloyorlar. Gerçi Darülaceze 
bunlan ahyor. Fakat l.tanbul'da gıda-
11z ve bakamuz ~oeuklar o kadar 
çok ki devlet bütçesile bunlann 
hepisine bakmak mümkiba detllcllr. 
Cemaat teıkilib lazımdır. Çocuk 
bayramı filin yapıyoruz. Fakat hiçbir 
çocuk yurdu yapaJDadık. Bunları 
yaparsak içtimai Yazifemizi yapmıı 
olanız. 

24 Saatin 
Hadiseleri 
iki kişi denizde boğuldu 

Üaküdarda seyyar hamalhk 
eden Hikmet isminde biri, Pa1&
limanında Fevzi Beyin kilimlerini 
yıkamak üzere denize girdiği 
sırada sarası tutmut Ye boiul
muttur. 

Jf. F cncrde oturan Celil İs• 
minde biri, iskambil oywıu yü
zünden Ahmet ismind«} birini 
bıçakla yaralallllfbr. 

}f. Galatada dolaşmakta iken 
yakalanan Şükro ve Salihin üze
rinde yanm okka kadar esrar 
bulunmuştur. 

Jf Eyüpte Bahariye tiitiin 
deposu 6nünde denize pen Ap· 
dil iamm_de biri yüzme bilmediği 
için derhal boğalmqtur. 

" 

BABIBI. 

Şoför Dikkat Et! 
Hızlı Gidersen Para ile Kurtulmıya

caksın, Hapse De Gireceksin 1 
Belediye, şimdiye kadar nizami haddinclea 

fazla süratle koşan şoförler baklanda seyrüsefer 
talimatnamesine göre hat varakası yapıyor, kendi
lerinden para cezası almıyordu. Fakat bunun mak· 
sadı temine kifayet etmediği görüldü ve yeni ted
bir ittihazına karar verildi. Bu yeni tedbir bu gibi 
hadiselerde ceza kanununun tatbikidir. Filhakika 
ceza kanununun bu gibi hadiselerde tatbik edile
bilecek bir maddesi vardır. Bu maddeye göre, 
yollarda ve umumi yerlerde fazla kopn toförler 
hakkında ( 20 ) gün hapis ve aynca para cezası 
verilebileceği gibi kendileri bir ay müddetle de 
1eyriiseferden menedilebileceklerclir. Polis müdür
lüğü dünden itibaren çok kOf&ll şoförleri Müddei-

Kadın Yüzünden 
Bir Facia Oldu 
Üsküdarda yine kadın yüzün

den bir cinayet oldu. Bir sandalcı, 
Feyzi isminde birini bıçakla ağır 
surette yaraladı. Bakınız nasıl.: 

Osküdarda sandalcılık eden 
Feyzi birmüddettenberi bir kadın 
ile dqüp kalkmaktadır. Fakat 
bu kadımn çok evvel münasebet· 
te bulunduğu Arap Feyzi bu 
haberi ahr almaz derhal Feyzinin 
yolunu beklemiye başlamış ve 
nihayet evvelki gün tenha bir 
yerde sevgilisinin q.kını yakala
mııtır. 

iki rafdp evvell bu meaeleyi 
sakin bir şekı1de konuşmıya baş
lamışlar, Arap Feyzi: 

- Arkadaş, sen bu kadından 
vaz geç.. O benim çok eski sev
gilimdir.. Eğer inat edersen, iş 
fena olur!.. demittir •• 

Bu tehdide kulak asmak iste-
miyen Feyzi aldırmamış, hatta 
kadını sevmekte devam edeceğini 
söylemİftir. Bu auretle aralarında 
fiddetli bir kavp baflıyan iki 
rakipten sandalcı Feyzi, bıçağını 
çekince Arap Feyzinin üzerine 
yürümüş ve işıkı göğs6nden ağır 
surette yaralamıştır. -
· Mec111h Arap Feyzi derhal 
hastaneye kaldınlmıt sandalcı 
Feyzi de kaçarken yakalanmıştır. 

Sarftlpcılar11 MUjde 
lktaaat Vekaleti tuzlu balık 

ihracatım teşvik için yeni bir 
karar almıştır. Bu karara göre 
tuzlu balık ihracına mahsus va
riller iki. sene için gümrükten 
kabulil muvakkat suretile güm
rüksüz geçecektir. 

Bu usul zeytinyağı ihracatına 

yanyan variller hakkında da tat· 
bik edilmektedir. 

umumiliğe Yermeğe başl•••ı Ye ilk if olarak din 
iki şoförü adliyeye göndermiftir. Ba madde cad· 
delerde fazla süratle giden arabacılara da aynı 
cezayı vermektedir. Şoför ve arabacalar hakkında 
tatbik edilecek madde aynen şudur: 

Madde 565 - bir kimse caddelerde ve umumun 
geçtiği yerlerde ve umuma açık mahallerde hay
vanları ve arabaları ve otomobilleri eşhas ve etJa
nm emniyetine tehlike verecek tarzda sevk ve 
idare ederse yirmi gün kadar hafif hapse ve yirmi 
liraya kadar cezayı nakdiye mahkiim olur. Eğer 
fail ruhsatnameye tabi arabacı ve şoför ve sibiicü 
ise bir aya kadar meslek ve aanatinin tatili ce
zası ilave olunur. 

Buğday Meselesi 
Gittikçe Ehemmi
yet Kazanıyor 
Bu Sene Rus Mahsulü 

De İyi Değildir 
Dün Anadolu' dan İstanbul' a 

on dokuz vagon buğday gelmit 
ve iyi mallann okkası alb ku
nlflan satılımşbr. 

İstanbul piyasasına gelen ha
berlere göre bu sene Amerika, 
ve Avusturalyadan başka Rasya
dada buğday az olmuftur. Yal
mz Sibirya'da mahsulün iyi ol
.._ ..,., ektedir. Plba,.daki 
bu buğday kıtlığının buğday fi
atleri Ozerinde çok müessir ola· 
cağı tahmin edilmektedir. Diğer 
taraftan Almanya hükiımeti yeni 
bir kararname ile 1933 ve 1934 
seneleri zarfında Almanya'ya 
hariçten serbestçe hububat itha
lini tamamen menetmiştir. 

Nazım Hikmet Bey 
Mahkemede 

Dün Asliye ikinci .ceza mah
kemesinde ( Gece gelen telgraf ) 
adlı kitabın muharriri şair Nazım 
Hikmet Beyle kütüphaneci mua 
lim Ahmet Halit Ye matbaacı 
Ali Beylerin muhakemesine hafi 
olarak devam edildi. Müddeiumu
mi mütaleaunı serdetmiş ve suç-
lularm avukatı irfan Emin Bey 
mlklafaumı yaplDIŞbr. Muhakeme 
ewakın tetkiki için talik edilmiştir. 

Posblnede yenilik yapıhyor 
Yeni po•ta tqkilib mucibince ge

len ve sideaadi ve taahhütlü mektup: 
dairelerinde bir takım yenilikJer ya
pıl .. kta ve en seri ve ameli tertibat 
ahnmaktadır-

Hangi Doktor 
Rüşvet Verdi? 
Dün gazetelerden biri: 
" Bir göz hekiminin tefecilik 

suretile para işlettiğinin anlqtldı
ğını, hakkında takibat yapıldığını, 
vergi cezası kesildiğini ve dokto
nın bu işten kurtulmak için me
murlara rüşvet teklif ettiğini ,, 
yazllllfb. Sorduk ve öğrendik ki 
tedris bayah ile de alakadar olan 
bu doktonın faizle para işlettiği, 
fakat bunun için Eminönü Mal
miidfirltiğüne beyanname verme
diği ihbar edilmiş ve yapılan 
tahkikat neticesinde ihbarm doi
nılutu atıla}ıhmf, kendisine ceza• 
sile beraber mühim miktarda bir 
kazanç vergisi tarh edilmiştir ve 
iddia edildiğine göre de bu zat 
bir memura yüz lira rüşvet ver
mek teşebbüsünde bulunmuftur. 
Y almz yazıldığı gibi bu hususta 
bir cürmümeşhut yapılmıı değil
dir. Alakadar doktor tarh edilen 
vergiye itiraz etmiştir. Eminönü 
Malmüdürlüğü bu itirazı tetkik 
etmektedir. -----
Novotnl Birahanesi Sahibi 

Dün Adliyedeki İbhsas Mah
kemesinde Novotni birahanesi sa
hibi Yani Novotni Efendinin mu
hakemesine devam edildi. Yani 
Novotni Efendinin Bakırköyiiııdeki 
evinde kapah tişeler içinde yerli 
ve ecnebi birçok içki bulunmuş
tu. Yani Novotni Efendi t&rkçe 
bilmiyordu. Tercüman vaaıtasile 
ifadesi alındı. Bunlann eskiden 
resmi verildiğini söyledi. Mah
keme bu içkilerin ne kaclanıiın 
ve ne miktanmn ecnebi olduğunu 
~ildirmesi için Müskirat lnhisv 
1 aresine tezkere yazılmaaına 
lı(arar verdi Ye mahkemeyi 
alik etti. 

Nafta Vekili 
Mersine Gitti 

Adana 26 - Nafıa Vekili Hilmi 
Bey bugünkü trenle Malatya'dan ıeh• 
rt.ize gielmittir. İstuiyonda Belediytt 
reisi, Fırka reisi, Vali, Kumandaıl 
Wk tarafından kartalanmıtbr. Vekil 
Bey Belediye Reiai Turhan Cemal Be 
Jin evlııde miaafir t;tlmuıtur. Vekil BeJ 
ayleden sonra vilüyetl, Halk F U"ka• 
auıı, Kumandanlıtı, Belediyeyi ziya• 
ret etmif ve ban huauai ziyaretlerj 
kabul etmiftir. Vekil Bey şerefin• 
Vali konağında öyleyin, Bel~diye 
tarafından da yine bu akpm Bele• 
diye bahçesinde akfam ziyafeti veril .. 
lllİftir· Vekil Bey perfembe günil 
Menine hareket edecektir. 
Denizlide zelzele devam 

ediyor 
Denizli 26 - Çivrilde zelzele fa. 

mlalarla devam ediyor. Dün ve bugü11 
ikin tiddetli ve üçü hafif olmak üze• 
re bet •anınb olmuıtur. Bu sarsınh• 
lar neticesi Çivril merkezinde ve Af,. 
hköyünde 43 ev, on ahır yıkılmıfbr. 

Halk korku içinde ve kimilen dışar
dadu. Açıkta bulunanlar için vilayet• 
çe tedbirler alınmış ve HiliJiahmer• 
den 110 çadır daha istenmiştir. 

Bir antikacı ikinci defa 
ifl6• etti 

Beyotlunda Perapalaa oteli kartı• 
sında antikacı S. Haim Efendi ikinci 
aefa olarak iflaı etmiıtir. Birinci iflas~ 
bundan alb ay evvel idi ve 670,000 lira 
bk idi ve bilahara iflis kaldmlm19h. 

ikinci ticaret mahkemesi yeniden 
Ye ildnci defa olarak karanm vermif 
ve iti ikinci iflas dairesine havale 
etmqtir. 

Antikacın•n mağazan dün kapan .. 
mıfbr. 

Telefon tirketl MUdUrU 
Ankaradan geldl 

Fazla ahndıtı iddia ecWen teldon 
llcretlerinin hfik6metçe temlline karar 
verilmişti. Bu karar etrafında konuı· 

mak üzere ~aya ıitmit olan tirket 
müdürü dün avdet etmittir. Henüz ne 
netice elde edilditi malim detildir. 

Roclos'a Vapur ltletmellylı 
İhracat Ofisi llodos hattının 

tekrar tesisi için lktısat Veka
letine müracaat etmiftir. Ofis bu 
mlracaabnda hatbn kaldınlma11 
ylzlnden ibracabmızm uğnyacağı 
zarar lan kaydetmektedir. Bu 
hesaba göre Türkiyeden Rodoı'a 
her sene birkaç milyon liralık 
ihracat yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Eski Kitaplar 
Satılıyor 

Harf inkılibmdan enel De.
let Matbaasında eaki harflerle 
buwlmaş birçok kitap vardı. İn· 
laliptan sonra bunlann s~hfı 
menedilmipi. Y almz Vekiller 
Heyetinin bir kararile ilmi eser
ler maarif müdüriyetinin albnda· 
ki matbaanın satış mağazasJDda 
sabhyordu. Matbaada bulunan 
diler eserlerin de toptan müza
yede ile satılmHma kaar veril· 
mittir. 

Son Postanın Resim/! Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

Hasan Bey - (Dam &stincleki 
leylfie) Pazar ola leylek batı, 
.. ,.,..._ - ittir ..,. .. 

Leylek - Ne var1D1f 
Bey? 

- Daha ne olsun, sen insan
lara ha.ıalık bulaftınyormupun! •• 

1 

Leylek - hihi Huan Bey.. Ta- ı -o,a. olaalan da ·Hrdır ..... ta 
wlrlan kınaca kıtır lutar JIJOI'... Da• 

YUilan prmiyonun da beni mi slrG- ....,,. ,.... .... ..,.. el•...... Ww 
ıor•a? A..ı ltaetabiı ....._.. oDlar. ı•~ ıtl• ,. .. ldJ 



27 Temmuz , -4\ 
Hergün 

Londra Kon/ eransı 
Niçin 
Muva/fak Ola"ıa_dz 

Yazan: Jeneral Smuih -
Cenubi Afrlkn Birliği Rc iaj 

Büyük ümitlerler başlıyan 
londra lktısat konferansı nihayet 
bir şey yapmadan dağılıyor. Bu 
dağılmanın neticesini, bu konfe
ransın ruznamesini kazırlıyan mü
tahassıslar komisyonu kadar iyi 
tasvir eden olmamışhr. 

Maliyeci ve tktısatçılardan 
mürekkep olan bu koroisyon, bu
günkü düşünüşün seyrini durdur
mak mümkün olmadığı takdirde 
bütün beynelmilel ma1iy~ sistemi 
~o~ulacak, ve içinde yaşadığımız 
ıçtı mai nizam artık tutunamıya
caktır. Filhakika bugün bu netice 
karşısında bulunuyoruz. Dünya 
f!atlarmı yükseltmek, paranın is
lıkranm temin etmek, ve beynel
milel ticareti tekrar ayak üstün
de durdurmak lazımdır. Bu me
sele yalnız mühim değil, fakat 
müstaceldir de. 

Şimdiye kadar ha~is~le! dai
ma bizden önde gıtmıştır. Bu 
defa da çok geç kalmaklığımız 
muhtemeldir. 

Bu defa karşılaştığımız mes'e
leri hal işinde iki türlü güçlük 
vardır- bu müşkülatın bir kısmı 
siyasi,' bir kısmı mali ve iktısa
didir. Bu meselelerin siyasi :safha
lannı, İktısadi ve mali safhalann
dan ayırmadıkca müshet bir neti 
ceye varmaklığımıza imkan }'oktur. 

lktısadi ve mali güçlükler 
teknik meselelerdir ve rnütehas
aıslanna havale , edilmek ge-
rektir, mesela paranın istik-
r~rı, . eşya faatlanmn yüksel-
~1.mesı, kontenjan usulünün en 
ıyı tatbik şekli gibi meseleler 
tama~en mali ve iktısadi mese
lelerdı~. B~nları .ancak iktısatçılar 
ve malıyecıler hıssedebilirler. Hal
buki konferansta bulunan faraza 
benim gibi murahhaslar, 

1

bu me~ 
aele!erd; tamamen yabancıdırlar. 
~~lıy~~ •. ve ikbsatçılar iç.in bile 
guç gorunen bu meseleleri siya
set .adamlan nasıl halledebilirler? 
i al~tısadi ve mali meseleleri 
b! sı meselelerden ayırmadık ·a 
ırk adını ileri atmamıza imk~n 

yo tur. 

f Netekim Londra iktısat l~on-
eransı b' k . 1 l ır ço pro1e er ve ra-
r:;h~kr. h~~kz~rlamıış, ve bunların 

. ı u umet ere havale edil-
lnışt' F ır. •akat devletler bunları 
nasıl tatbik edeceklerdir biline
llıez. 

Dünya, bütün bu meselelerin 
cessurane bir tarzda hallini iste
ınektedir. Bugünkü büyük buh
ran karşısında artık hususi endi
şelerimizi bir kenara bırakmak 
ınec;buriyeti veırdır. 
d" lktısadi ve içtimai nizamı teh-
8ıt eden kuvvetler karşısında_rı~. 
.... u kuvvetler karşısında el bırlı
gıle çalışmadıkça, her millet 
kendi menfaati arkasında koş
tukça, esaslı bir neticeye varmak 
tnürnkün değildir. 

londra konferansı da bunun 
İçin muvaffak olamamıştır. 

Zonguldak'la 11 
Amele Yandı 

1 Resimli Makale a Bugün 

Bugün nesin, neyin var, ne 
yapabilirsin, nerdesin, nasılsın bi
liyorsun. 

Fakat yarın ne olacağını, 
nerde bulunacağını, ne yapacağı
nı bilmiyorsun. 

Bugün herşeyl yapabill,.in, hertr.ye 
b•tlı1•billr1in. fak.t yarın ne yapacağın 

ıae,kQk tür. 
Onun için güniioü gün et. yatamıy.a bak, 

Hor geçen &"Ün, bir daha dönmemek Üıı:e• 

re bkvlmden koparılmış bir yaprak gl l.ı idlr. 

----~*-=~3...,...~•~~-...~·~·--~~·~=,.,,......~~,_...,,_.,.,,......___...._;.....,..~u--~~-a-...;.-......_-...__,...,......,._.......,.,.........,..,.,,.,...,.._~,..;;~---==.-;•ıilll~~~·~-~ 
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SON TELGRAF HABERLERİ 

oyguncuHaydutlar Borsada 
- - -

Halk Büyük Bir l\kfret Hissetmiş Ve 
Haydutları Linç Etmek istemiştir 

Bursa, 27 (Hususi) - Orhan- ı tür. HaydutJar vagondan indiril- 1 nihayet jandarma dairesinin ka-
~li yolunda b~ -~öylümü~le iki miye başladıkları sırada hal~m pıları açılarak j~ndarma mu~a-
Jandarmamızı olduren sekiz hay- n~fret ve lanet sadalan işitilmıye fazası altında katıller halka gos-
dut bugün Mudanya yo\u ile başlamıştır. terilmiştir. 

Bursaya getirilmişlerc'ir. Haydutlar trenden indirilince Haydutlar halka gösterilince 
Haydutların geleceği daha bir otobiise bindirilmiş ve jan- umumi bir heyecan uyanmış: 

evvel duyulduğu için istasyon darına dairesine götürülmüşlerdir - Kahrolun, geberin alçaklar 
jandarma dairesine kadar olan yolu Otobüsü takip eden halk bu defa diye bağıran halk haydutları 
binlerce insan doldurmuş, polis da jandarma dairesi önünde top- linç etmek istemişlerdir. 

ı ı k Bu vaziyet karşısında haydut-
ve jandarma müfrezeleri bu anmış ar ve haydutları görme lar içeri alınmış ve lcapılar tekrar 
kalabalığın intizamını temin ile için kumandana ricalarda bulun- kapanmış, fakat halk geç vakte 
meşgul olmuşlardır. muşlardır. Bu sırada dairenin ka- kadar kumandanlık kapısından 

Zabıta halkın heyecanı karşı- pıları tamamen kapatılmış, fakat ayrılmamıştır. 
sında her hangi bir hadiseye halkın kesafeti artbkça artmış: Sekiz şerir Adliyeye teslim 
meydan verilmemesi için bazı - Katilleri görmek istiyoruz edilmiş ve müstantik huzuruna 
tedbirler almıya lüzum görmüş- avazeleri biribirini takip etmiş ve çıkarılmışlardır, 

Hayvan ihracatı 
Bir I alimatname ile 

Tanzim Edildi 
Ankara 26 - Ziraat Veka

letinin, Edirne, Kırklareli, Tekir
dağ• vilayetlerinin ve Gelibolu 
kazasile İstanbulun Trakya kıs
mının hayvan hareketlerini tesbit 
eden talimatnamesi hazırlanmıştır. 

Bu talimatname Şarki Trakya• 
dan gelen ve senevi adetleri yüz 
biai geçen hayvan sürülerinin ve 
Mısıra, Filistine. Yunanistana hay-
van :ihracatı yapan lstanbul 
limanı dahilindeki hayvan hare-

ketlerinin salgın hastalıklardan ko
runmasını göstermektedir. 

Talimatnamede hayvan sürüle-
rının karadan takip edecek 
leri yollar, trenle sevkleri 
halinde binecekleri istasyonlar, 
vapura veya sair deniz vasıtalarile 
yabancı memleketlere sevklerinde 
binecekleri iskeleler ve umumi
yetle muayeneye tabi olacakları 
yerler ayn ayrı gösterilmiştir. 

irkap istasyonları, Karaağaç, 
Uzunköprü, Kırklareli, Lülebur
gaz, Çorlu, Çerkesköy, Çatalcadır. 
lrkap iskeleleri de Enez, Drago-

Ahlaksızlık 

Mudanyada bahçivao yanaımahtı 
yapan Ali otlu Derviş ismindeki ço
cuk kız kardeşine tecavüz etmiş 
i.tanbula kaçmıfta. 

Burada yakalanmış ve dün hay
dutlarla beraber Bursaya gönderil
miıtir. 

dine, Gelibolu 
buldur. 

Muayene mevkfteri Edirne, 
Lüleburgaz. Çorlu, Çatalca, Bü
yükçekmcce, Kırklareli, Çerkes
köyü, Uzunköprü, Tekirdağı, Ke
şan, Enez, Gelibolu, Eceabattır. 

Elaziz'de 
Bir Adam Metresini 

Yaraladı 
Eliziz (Hususi) - Elaziz'in 

Aksaray mahallesinde oturan 
şoför Osman umumhanedeki dostu 
Fatma'nın yanına gitmiş, kadın 
parasız dostundan bıkmış olduğu 
için Osmam kovmuş, Osman da 
kızarak yanındaki sustalı bıçağile 
mezbureyi dört yerinden ağır 
surette yaralamıştır. Fatma has
taneye kaJdınlmış, Osman Adli
y ye teslim edilmiştir. 

Edirneliler ham ,eker 
fabrikası istiyorlar 

Edirne ( Hususi ) - Şehrimiz 
Halkevinde meh'uslarımız, vali ve 
birçok daire müdfirlerile tüccar
laıın ve binlerce halkın ve köy
lünün toplanmasile çok samimi 
bir memleket görüşmesi yapıl
mıştır. 

Bu görüşmede halk ve köylü
müz Edirne'de açılacak olan ham 
şeker fabrikasının bir an evvel 
açılması temennisini izhar etmiş
lerdir. 

Zonguldak, 26 - Ereğli mın
takasının Alacağzı maden mev
kiinde dün grizo iştiali neticesin
de on bir amele yanmıştır. Ölü
lerden dördü bu sabah çıkarıla
bilmiştir. ~ -====::.: ~~=========-=======-=x==:;:;ım:===============================-~============~~===== ---= 
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r . 
Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
Jundan dercedilememiş-' 
tir. --------
İngiltere İle Ticari 

Münasebetimiz 
İyileşemez Mi? 
Ankara, 26 (Hususi) - Tür

kiye ile İngiltere arasındaki tica
ret münasebabnın takviyesi mev
zu bah~ olmaktadır. Türkiye her 
sene Ingiltereye on milyon lira 
l<adar ihracat ) apmakta ve buna 
mukabil hemen aynı miktarda 
mal almaktadır. İhracat miktarı
nın arttırılması için esaslı tetkikat 
yapılmaktadır. İngiltere Otova 
onferansı ile bazı ithalat eşyası

nı dominyonlardan almiya mecbur 
tutulmuşsa da bu husustaki listede 
dominyonlarda istihsal edilemiyen 
bazı maddelerde vardır. Listede 
top yekün kuru meyva denmiştir. 
Halbuki dominyon)ar incir yetiştir
rnemektedir. Binaenaleyh Türki
yenin İngiltereye incir ihraç ede
bileceği anlaşılmaktadır. Diğer 
taraftan her nevi madenlerimiz 
için İngiJterenin çok iyi bir müş· 
teri olabileceği muhakkak görül
mektedir. 

lngilterenin Alman piyasasın
dan aldığı Türk bağırsakları ile 
diğer bazı maddeleri doğrudan 

doğruya Türk piyasasından alması 
imkanları araştırılmaktadır. Bu 
suretle 'Jltirkiyenin İngiltereye olan 
senelik ihracatının on beş milyon 
liraya yaklaşabileceği tahmin edil
mektedir. 

İhtısas Mahkeme
sinde Yalancı 
Şahitler Mahkum 

Mükafat Almak için Bir 
Adam Hile Yapıyor 
Malatya, (Hususi) - Orduzinin 

Aslantepe mahallesinde oturan 
Sırmaoğlu Ahmet esrar içtiğinden 
İhtısas rnehkemesi tarafından 
iki aa on gün hapis ve on lira 
ağır para cezası vermiye mahkum 
edilmiştir. 

. . Ş Suri~eden eşya kaçırmayı 
ıtıyat edınen ve jandarmaları
mızla müteaddit müsademe-

Jer yapan Çerkes Ahmet, Zey
nel ve Arif te ihtısas mahkeme-
since mahkum edilmişlerdir. Çer
kes Ahmet iki sene bir ay onbeş 
gün, Arif bir sene 9 ay, Zeynel 
bir sene bir ay 15 gün hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

Çarşı Ortasında 
Bir Müsademe 

İSTER iNAN /STER 

* Petrükenin Uluçlu köyü 
m .. uhtart Me~~edin samanlığına 
duşmanlıkla cıgara kağıdı saklayı 
sonra Mehmedi 11 cığara kağı~ 
kaçakçılığı yapıyor " diye hüku
mete ibbar etmek suretile iftira 
eden ~erviş, Mehmet ve lbrahEnı 
de Abhsas mahkemesi taraf~ndan 
muhtelif cezalara mahküm edil
mişlerdir. Bunl.ardan Derviş 30 

] ay, Mehmetle lbrahim de birer 
sene hapse konulacaklardır. 

Elaziz ( Hususi ) - Burada 
çarşı ortasında bir cinayet olmuş, 
İsmail oğlu Mustafa ailevi bir 
meseleden Çürüklü oğlu Ziilfikarı 
bıçakla beş yerinden, Zül. · da 
Mustafayı tabanca ile bir yerin
den yaralamıştır. Her iki yaralı da 
hastaneye nakledilmişlerdir. 

Lapseki halkı, üzüm, karpuz, kavun gibi yaş 

meyvalann İstanbul'a sevkedilcmiy~rck çürüdüğünden 
,ikiyet ediyor. 

Lipıeki Gelibolu'nun yanı başındadır. Gelibolu da 
İstanbul'a birkaç saat mesafededir. 

Böyle olduiu halde Lapseki yaı meyvalarını ihraç 
imkanını bulamamaktadır. 

Halbuki bir. bir iki senedir Avrupaya yaş meyva 
ihracı için tertibat aldığımızı ve bu seneden itibaren 
yaş meyva ihracına başlıyacağlmm iddia ve Ü •t 
d. mı 

e ıyoru:r.. 

Lipsekiden İıtanbula kadar yaf m~yva get' 
d . . . h ld A ~ ırcme
ıiımız a Cı vrupa ya yaş meyva göndcreb·ı _ . . k ı ece 

ğimızc, artı : 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

Bursada Bir Balo Verildi 

Bursa ( Hususi ) - Ticaret 
Odası menfaatma sergi münase-

betile belediye bahçesinde bir 
balo verilmiştir. Bursa güzellik 

kıraliçesi de d.-··eUiler arasında 
idi. Çiftler sabah« kadar danset
tiler. Havai fişekleri aMdı. Pek 
neş'eli bir gece yaıanda. 
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Memleket Manzaraları 

Andif ilige Hiç 

Kar Yağmaz 
Andifili(Hususi)- Andifili mün 

bit zeytin ağaçları ile mahdut dağ
lık, ve sahil bir kasabadır. Derecei 
hararet 37-39 dan aşagı düşmez. 
Ahali rençberlik ve hayvanat 
beslemekle uğraşır. Kış mevsim
lerinde yağmaur yağarsa da kar 
yüzü görmek kabil değildir. Halk 
yaıın yayla ve kışan sahile gi
derler. 

Kazamız yolsuzluktan müşte
kidir. Nakliyat haftaaa iki defa 
gelen Denizyolları vapurları ile 
yapılır. Elmalı - Kaş kara yolu 
iki senedenberi yapılmakta olup 
henüz ikmal edilmemiştir. 

Kazada en çok nazan dikkati 
celp eden kahvehane bolluğudur. 
Hayat ucuzdur. Keçi, koyun eti 
20, yağ 70, bir merkep yükü 
odun 7,5, bir okka yoğurt 5 ku
ruş, evlerin kira bedelleri 7 lira
dan 15 liraya kudardır. 

Kazada üç senedenberi hali 
faaliyette federe edilmiş bir spor 
kulübü vardır. Beldiyenin spor ve 
pazar mahalli olarak maliyeden 
istimlakine karar verdiği saha 
hazırlanınca spor faaliyeti geniş
iıyecetkir. 

Amasya Beledi
yesi Eyi Ç:alışıyor 

Amasya (Hususi) - Belediye 
reisimiz doktor Re'fet B. kasaba-
nın imarı, 

Belediye iş- 1 
)erinin tan-
zımı husu- ' 
sunda bü
yük mu-
vaffakiyetler 
göstermek -
tedir. Re'fet 
B. Belediye 

t 
t 

riyasetini 
ifaya başla
dıktan son
ra birçok Belediye R•isi Dr. 

sokaklar ta- Re'/•t B. 

mir edilmiş, bir park yapılmış, 

et nakliyatının kapalı olarak ya
pılması temin olunmuştur. Re'fet 
B. şimdi fenni bir mezbaha yap
tırmak ve çöp arabalannın koku 
ve toz neşretmiyecek bir halde 
kapamak tasavvurundadır. Yollar 
bergün sulanmakta, tavuk, leo
yun, keçi gibi hayvanlann sokak
larda ·dolaşmaları men edilmek
tedir. 

Gelibolu'da 
Her Sene Bir Hiyar 

Bayramı Y apıhr 
Gelibolu ( Hususi ) - Kazaya 

iki buçuk saat mesafede Kozlu
dere isminde bir köy vardır. 
ELii haneden ibaret olan bu köy· 
de çok salatalık yetişir. Her sene 
bu köyde bir salatalık düğünü 

yapılır. Bütün köy halkının iştira
kile yapılan bu düğüne kazadan 

da pek çok insan iştirak eder. 
Düğün bu sene de vapılmış, mutat 
olduğu üzere iki hıyar tellerle 
pullarla süslenilmiş, ortaya alına
rak etrafında sabahtan akşama 
kadar eğlenceler yapılmıştır. 
Düğünde herkes hiyar yemiştir. 
Sarfedilen salatalıklar köylüler 
tarafından hediye edilmekte ve 
bedava ikram olunmaktadır. 
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Tarihi Fıkra 

' • Zonguldak 'ta imar Faaliyeti Başlangıcındaki 
Hatalar ... 

Üç Senelik Bir Programla Bütün 
Yollar Yeniden Yapılacak 

Zonguldak (Hu
susi ) - Burada 
Hararetli bir imar 
faaliyeti vardır. 
Bilhassa yol in
ıaatına çok fazla 
ehemmiyet veril
mektedir. Üç 
senelik bir yol 
programı yapıl-

mıştır. Bu pro
grama nazaran 
vilayetin bütün 
yolları üç· sene 
zarfında yeniden 
yapılacak, kıs-

men de tamir 
edilecektir. Yol-

yapılmıştır. 

le 
dir. 

i111aat sür' at
ilerlemekte-

Birinci katın 

küşat resmi Cüm
huriyet bayramın

. da yapılacaktır. 

Binanın tama
milt: inşası ka

nunusanide ikmal 
edilecektir. 

Gerek beledi

ye, gerek vilayet 

şehrin imarı hu

susunda icap eden 
fedakarlıktan ce-lann inşası ve 

tamiri bir Türk 
şirketine ihale 

edilmiş, icap eden 
Zonguldak halk •vinin temel atma Zonguldak gol inıaatında çalııacak 

!cinm em ektedir. 

Zonguldak: üçlse-

malzeme getirtilmiş, 
merasimi silindir makinesi 611miden çılcarılırken ne sonra en gü· 

faaliyete bir ehemmiyet almıştır. Bilhassa zel binalara, en sağlam ve en 
başlanılmıştır. 

Bina inşaatı da kaydedilecek 

Rize' de 
Yeni Ortamektep Binası 

Tamir Ediliyor 
Rize (liususi) - Rize orta

meJ<tebi binası için eski askeri 
kışlanın tamiri tekarrür etmiştir. 
Binanın keşfi yapılmış ve on iki 
bin lira tahsisat verilmiştir. Bu 
binanın geniş bir de bahçesi vardır. 
Bina, ilerde liseye de yanyabil
mek şartile tamir edilecektir. 
Senei tedrisiye iptidasına kadar 
tamirat bitirilecektir. Bu iş için 
hayli zamandanberi uğraşmakta 
olan vali Beyle ortamektep mü
dürü Oğuz Bey, memlekete bii
yük bir eser hediye etmiş ola
caklardır. 

Kışla müştemilitındari olan 
diğer kısım bina dahi talebe 
pansiyonu olarak tadilen inşa ve 
tamir edilecektir. Bunun için de 
Maarif Vekaletinden mezuniyet 
·verilmiş ve pansiyon için senevi 
120 lira ücretle kaydeClilmek is
tiyen talebeye ilin yapılmıştır. 

H. Ş. 

Viranşehir'tle 
Kırk Deve Yükü Kaçak 

Yakalandı 
Viranşehir (Hususi) - Re'sül

ayın'da buluoa11 J.'e yü~başı Na
zif Beyin idareşinde çalışan güm
rük muhafaza bölüğü 40 "eve 
yükü kaçak eşya yakalamıştır. 

Vaki olan müsademe netice
sinde kaçakçılatdan ikisi ölü, 
biri yaralı dördü de sağlam ola
rak yakalanmış, develer bin lira-
ya satılarak hazineye irat kay
dedilmiş, kaçakçılar Urfa ihtisas 
mahkemesine sevkolunmuşlardır. 
Mezun bulunan kaymakamımız 
Turgut Bey mezuniyetten avdet 
etmiş ve vazifesine başlamııtır. 
Bakayada kalan ağnam rüsumun-
dan 20 bin lira tahsil edilmiştir. 

Diyarıbekirde Sürek Avları 
Diyarıbekir ( Hususi ) - Halk

evinde açılan avcılık ..şubesi faa
liyete geçmiştir. Her cuma sürek 
avları tertip edilmektedir. Barut 
inhisar İdaresi barut ve fişek 
fiatlerinde yilzde otuz tenzi)At 
yapDllfbr. 

Halkevi binası çok güzel olacak- düzgün yollara malik şehirleri-
tır. Binanın temel atma merasimi mizden birisi olacakbr. 

Zara Çok Münbit Bir 
Araziye Maliktir 

Zar:a'nın umumi manzar•sı 

Zara (Hususi) - Kızılırmağın 
kenarında çok şirin bir kasaba 
olan Zara, Kızılırmaktan bqka 
köse dağından çıkan sulana vü-

. cuda getirdiği çay ile de sulanan 
çok münbit bir araziye maliktir. 
Kızılırmak namı altında birleşen 
bu sular senede iki defa tugyan 
eder ve nil kadar faydalar temia 
eder. 

Zara ovasında çiftçilik idi ka
ra sapanla yapılır. Burada asri 
vesaitle çiftçilik yapıldığı takdir
de istihsal ıimdikine nisbetle 5-10 
misli fazla olacaktır. 

Zarada hayvan ve davar is
tihsali de mühim bir yekune baliğ 
olmakta, bütün Zaralılar giyecek
leri ve kullanacakları Cfyayı ken
di tezgihlannda dokumaktadır
lar. Burada herşey ucuzdur. En 
ili tereyağının okkası 45 kuru
ıa, yumurta 20 paraya, bir oğlak 
13 kuruşa, yoğurt 3 kuruşa sa· 
tılmaktadır. 

Kasaba çok büyüktür. Halkı 
okumayı sever, iki ilk mektepte 
her sene 500 den fazla talebe 
yetiştirilmektedir. 

Kuabada iptidai tarzdaki bi
nalar yerlerini timdi modren ve 

asri vesaitle mücehhez yapılara 
terketmektedirler. Birkaç sene 
içinde 500 den. fu..la yeni bina 
yapılmıştır. Çok iılek olan ve 
Erzincan• Divriki yolu tiz~rinde 
bulunan kasabada mevcut ve -asrt 
.konforu muhtevi üç otel ihtiyaca 
kafi gelmemekte, birçok yolcu
lar yataksız kahnakbldırlar. 

Zarada bir sinema vardır l>u 
sinema her mevsimde iflemekte 
bi~ de müşterisiz kalmamakta
dır. - H. K ----
Adapazartnda Pazar Yerleri 

Adapazan, (Hususi) - Şehri
mizde pazartesi ve perşembe 
günleri iki defa pazar kurulur. 

Bu pazarlara, civardan bütün 
köylüler yağ, yumurta ve saire
lerini satmıya gelirler. Adapa
zarı esnafı da pazardan istifade 
ederler. Bu sebepten belediye 
köylüden ve sergiler~en oldukça 
mühim bir para tahsıl eder. Fa-
kat belediye asri bir mezarlık 
yapmak kararile pazar yerını 
değiştirmiştir. Şimdiki pazar ye
ri pazar kurulmasına elverişli 

değildir. Çünkü çok fazla rüzga
ra maruzdur. Par.arcılar rüzgar
dan mallarını muhafar.a edeme
mektedirler. 

Bizde bir adet vardır: İş başlan
gıçlannı daima ters taraftan yapan:ı.. 
Mesela büyükten küçüğe doğru im· 
kan olan işlere küçükten başlar, 
küçükten büyüğe doğru giden işleri 

de büyükten batarmıya çalışınz .. Ve 
bittabi de muvaffakiyet derhal sura• 
tını asar, bir ıey elde edemeyiz .. 

Hangi işimize baksak, hemen he
men bu ıekli derhal görebiliriz : Kos
kocaman dağ gibi iıler dururken, biz 
ufacık• ehemmiyetsiz hurda ıeylerle 
uğratır veyahut muvaffakiyeti elde 
eden küçükten büyüte yükseliş düa
turunu kale bile almayız.. 

* 
Kanuninin devri saltanatında 

Osmanlılığın en ıerefli zaferleri 
denizlerde idi. Cebelüttanktan Baara 
körfezine ve Karadenize kadar uzanan 
upuzun denizlerde hep Osmanlı hi
lalleri dolatır, Turgut'un, Barbarosun, 
Oruç Ali Reislerin yalın kılıçlan 
parlardı. 

Bir gün bostancıbatının idare 
ettiği bir Osmanlı sefinesi Mısırdan 

gelirken Malta korsanlarının taarru
zuna uğramıf ve bütün mal ve mülk 
yağma edilerek gemi zaptedilmişti. 

Bu habrr İstanbula gelir gelmez. 
Kanuni Süleymen derhal : 

- "Bu eıek anlarının tıkıldıkları 

kovandan fıtktrblmaaını ., emretmitti. 
Bu meyanda dördüncü kubbe 

vezirlerinden Mustafa Paşa ıerasker 

naabolunmuf, 181 pare tekneden 
mürekkep bir donanma ve 30 bin 
mevcutlu bir ordu ile Maltaya hücum 
edil mitti. 

Muatafa Paşa ukala ve mağrur 

bir vezirdi. Padişahın iltifatını ıuiistimal 
eder, bilmecliti, anlamadıj'ı itlere 
uluorta burnunu sokardi. 

Hatta koca Turgudun bile sözünden 
çıkılmamasını ıistediği Piyale Paşaya 
kartı böbürlenmiş, Turgut Reisin gel
mesini beklemek teklifine bile: 

- Karada kale zaptetmek deniz
de hırsızlık etmiye benzemezi Diye 
cevap vererek Piyale Paıayı kırmıştı. 

Yine Mustafa Paşanın tafrafuruş

luğu ile osmanlı ordusu, Malta hisan 
dururken, küçücük (Sent Almo) bur
cuna hücum ediyor ve Turgut ~eia 

te gelir gelmez bu büyük hatayı 

anlıyordu. 
Fakat iş işten geçmişti. Çarnaçar 

Muhaııa aya clevam etmek lazımdı 
Turgut Reis te bunu böyle yapmıf, 

on yedi gün ateş, kan, barut içinde 
müthiş, korkunç bir boğuşma devam 
etmişti. Bu sırada denizlerin büyük 
adamı "Dragon,, Turgut Reis aldığı 
bir gülle yarasile ağır surette yara
lanıyor, asker bu aevrfli ve ihtiyar 
babalarının ölümünden habersiz ku
durmuf gibi k#tley,eı hendeklere, ıi
perlere doğru saldırıyorlardı. 

Nihayet 17 gün sonra "Sent Almo,, 
Santerme kalesi düşüyor, bin dört 
yüz. Malta şövalyesi zincirlere vuru

. luyordu .• 

Kqca Turgudun baha biçilm~z 

canile alınan bu kale Serasker Mus
tafa Patayı müteessir etmişti .. Bin
lerce yeniçerinin hayatına mal olan 

Sent Almo nihayet küçücük bir ıeydi .•• 
Ehemmiyeti hemen hemen hiç gibiy
di.. Eğer Piyale Paşanın dediği gibi 
evveli Malta hisarını muhasara ve 
zaptetseydi, bu küçük kaleler esasen 
kendi kendine düşecekti .. 

Şimdi Sent AnceJo ve Sent Mişel 
kaleleri de vardı.. Onlara da henüz 
hücum edilmemitti. 

Turgut Reisin 9ehadetinden ve 
Sent Almonun zaptından sonra Mus
tafa Paşa kale burcuna çıkıyor, uzak
tan heybetle yükselen her iki kaleye 
hayretle bakarak başını sallıyordu : 

- Hey yarabbi, çocuğu bize bu 
kadar bahahya mal oldu 1 Ya ana ı 

babası neye mal olacak?,. 
Mustafa Patanın askeri hatası gi-

bi bizim de cemiyet içinde yopbğı
mız buna benzer ne ~ok hataJ. r voır· 
dır da, anlıyamaz, gÖlenıeyiz! 

* 



( Sig~set Aıemi l 
Son Amerika 
Buhranının Se
bepleri Nelerdir? 

Birkaç ründen beri Amerikacla 
kuvvetli bir ziraat buhranının patlak 
Yercliiine dair ha~rler geliyor. Bu 
laaberıv, clotruclur ye buhran, yalnız 
ltutclay Ratlerincle dejil, ayni zaman• 
~ .._Jide de pze çarpıyor. Ame· 
~ ..Uyuiain can damarım let
kil eden W ali Street te, bir middet 
....ı faJana haJret bir surette J'IJl· 
lelea Ratler, timdi bat d&ndlrea Wr 
~tle IDiJor YI bir uçuruma Sfdll
...... binbd Yerlyw. 

Bu dratU cllfith n\ıeltl iP~ 
Re&.ıeGmhur M. Roonelt ~ 

. •••ldia• aeldifi umaa aaa1' koa
~I .ıtuaa almak •• lkbaacll yazi:pti. 

aa.etle dlaeltaek ifha iç apk 
ltir mlhlet iateclL Ba aracla Jeneral 
eo. .. Amerika .... ,mu p1aa••r· 
•1• .._ur Mllcli. Bu zat, MiJlk 
.. -~ ... Myetlain iatirakil• Wr 
......................... keWaı.h1ir 
t.rafaaclan lm:ıulle '**iter ....._ 
...
•• ....... hararet& ... jlkaellt 

flaterdi. 
A"1ea falwllcalan* lıdihulMa 

Jflzde 15 ten Jbcl• ell albya kadar 
~ktı. Bu arada iptidai maclclelerin 
fiatlan da ilci mlali oldu. VGcucla 
setliilen pJAa muclbiace hllan ahla 
~billyetl Ubnlmak için amele yev
~eti utbnlacak, lplslere it bul-
mak için çaı..ma saatleri azalbla
~ Plb lau aoktada aksadı. Fil
•-~ çalapa)ana ye.miyeleri yilz4e 
feCli buçuk al•bitiacl• artbnlclı am-
•• l& mU,Oa ipiz• it verilmeclL 
ÇGaki phıma uaderi inmedi. Bu. 
... ..... lalwikalann ı.tihaallb llabl..... ....... kaldı. Maıa.ulitıa 
berek• °'•••, ekim tahdidabaa 
,...... .... ... pamuk •toklan111a 
40 mU,.on halye artacajuu gÖllteft. 
,., ki ba hal ele mat sahada deh
tetli bir fiat dfltkilnlütQnün bat rB•
termeılne sebep oldu. 

Şu halile Amerika gayet müşkil 
.... •ul7ete l'İnnİf olu1or we ba; 
le •7 •IWet iniyea M.t1looneltia bu 
•IWeti iatedi......_ biraz 
ba ıelİJor. Ne ümit .erici~ YU· 

Süreyya 

H•v• 8•1•rlerl 

Bir Tayyare Düşe-
rek Parçalandı 

•• Martfild 26 - Bİi' kaza neticesin· 
ı~re dGtap parçalanan tayyarenin 
lae • e Jedl kiti Yardı. Bunlana _,.., llaalftlr. 

Gönül /;/eri 

ı 
/(arilerin 

Yunanistan Sükôn stiyor 1 Sualleri11e 
Cevaplarım 

M. VenizelosaYapılanSuikastTabkika- t:..~~ ...... 
S.. I 8 ... 1 . K V ·ıd· ta~ akrabaları vuıtasile 

hnın urat e 1tirı mesıne arar en ı ::p-: :;:::.;..-:..·.: 
Al••• r•aeteltırl Alaaa ......._.. ............... ....,U.W 

lıı~ llttl,....... teTehk ett1r...ı.rı.s latl~ 

- İmal ettiğimiz mcuklar hini hacette mermiye tahvil edilebilmelidir. 

Almanyada Gizli Silahlar Bulundu 

Zabıta Araşbrmanın Neti
cesine Ehemmiyet Veriyor 

Genç im ...._iyonla: 

kmcla tahkikat yapar. Bu w.w
bt •tlapet aetice ftl'ine ...._ ••• 

tiuden biraz nq'em cllııdtı. 

Dl11kllerl11 Bomaaı 
Onu ee_,. bınlnn.I ..._. 

mak içial 
- • Wr ahfbnhk meseleai 

pliba. cledL Hapta lraapn Tlirk 
k.,hnları da ..-. 

- Garip feJ, cWi. Ba b
.., İlllaa ~acaba? 

Ahmet Retit .... 
Genç lmm kartmncia eri 

bir meclelliyetia adamı ot!. 
t•nıamak llapiyetiae dolammu.
ta. T~ hitan inanlar on: 

Edebi Roman 

------ ....... c.hlt ---- - ----
içitt.......ı.r,-.r, ı..... 
..... clolu paif iıiuldtiDcle ,.. ,_ ,...,or1an1ı. 

GeDç im Wraclanlul 
- Retit. eledi. .m -..W.e

türizde çok eYleDirmPpiaiz iJlelDI-? A.... Retit dudaldaraia 
blldd: 

- Bu aitik bnlDlnnı bir 
adet. v..,... yok .p.il 

- Fal{at n iki, ~ b4ut 
alanams ka• lizi ••et.ez 
~.., 

- Bazı kanunlar okadar R
yatlallllfbr ki hakimleri keneli 
kendine sukut ~. Bu da on• 
lardan. Hiçbir TDrk genci l.irden 
fazla kadına hayabnı bağlamayı 
batıntıclan ıeçjrmez. 

- Tllrk kadmlan niçin Iİzİil 
harici hayabnıza kaftflDBZlar. 

Ahmet Retit bu Rhsi açbia· 
na nedamet ediyordu. Şimdiye 
kadar onun Türk olduğmıa ...., 
hyan yerlerde lıep bu suallere 
...... kalm'flı. 
.,~ ~ ima brp ..... 

GCllÇ im _.. cevap ister 

ıibi ... _, ____ .. ~ 
__ ............... delil 
pliba. 

Alamet Refit fel'İaba .... 
....... ..aDdJtt Wdarma dair 
olu Mlgiai laabrlada: 

-BllüM.4e&BWebdıa
... Meta tlcc9r ;ifti ..a.ıuu 
al••kta, 1&tmikteı idare etmek• 
te ar1:teattirler• 

Ve bUsi Ppatmak iltiyerek 
ilive etti: 

- Halllllkl Fransaz bnunla-
nada kadma bu kadar salahiyet 
veribait deiiJclir. Gretta retli bir 
katede • ......, kanapeye oturdu: 

- Bir kitapta okumaştum, 
dedi. ~ barem daireleri var
IDlf. Burada evin efencliainin em
rİDİ beldiyen nikihh, nikihsız 
c16ziinelerle kaclmlar YBl'llllf ve 
bunlar efeaclinia arzulan için 
otlalanııcla iDtizar ederlermif. 

Alamet Retit tlzlerini ulakla· 
ra dikerek elini salladı: 

- • • ...- .- clnirlere 
ait ki ~ his .. bu alemleri 

-~ 

- Fn-da KıraDann aud 
Yakİt pçirdildeıini Lİliy ......... • 

!!.,!: ~etini .......... 
(Lai) ler ne pdelerle 

)9flenirlermif, ·~.., 
- Ewt .... oir.amu kıra-

U~eler de etraflanıKla paç flval
yeler ve ..ı.delerle ..._.. 
IDİf. Y811i kaqahldı bir rualet .. _ ........ 

Alamet llqit ..... 
- Na ,.,.... dla,. bral

du bralalı bu itler bl"9 ol
•Uft blyle olaeakl 

Genç im de ... etti: 
- G'11'UfSUZ. ~ iuanla

rm eli ble •lnlmn. 
- Çok clojrul 
Hislerine n dlfbcelerine 

111Dukı ba~ bu ,OZel timal 
mahlüku bahsin aldığı c~yanla 
süürlenmifti. 

Ahmet Rqit uabna baktı: 
- Yemek vakti ıelcli, dedi. 

Projram nasıldı. Yol 6stündeki 
kar lokantasında yiyecektik de
jilmi. Yllr&yelim. 

Bol gtlnqli yolan sağında 
koyu giilgelercle yüriiyerek lokan
taya pcliler. 

- Peki aiçin laeıteJiaaiz biz
den a1k111I 

Dı,orlar. 

Evet, AYrUpah IOJclaa •i• 
)'uı)'or, Tlrk utclaa IOla, A ... 
rapah Ye bitin dliaJa fapQ 
pyiJor, TlaWer fa. Amapa " 
bltlbi cllaya Jeni •edemyet te
~ Jeni lllecl..ı bıianm 
bbal etaütler, Tlrld,ecle hili 
imamı Ha.beliniD febalan ha
kim slrlJor. AYnlpada politika 
Ye cleYlet itleri tamamile cliaclea 
a~r,. halbuki Tiirkiyede elin 
~vletin himayeainde, deYlet di
mn te' sirindedir. 

Bütiin bunlar Ye bunların te
f~!lb mü~aa edilmez ~ 
bır sıper halinde Aluaet Reticlia 
önüne dikiliyordu. 

O mümkün olclup kadar 
böyle suallere muhatap olmaktaa 
kaçıyordu. Fakat nihayet • 
korktuğu bapna lelmİf. Genç 
lmdan da ayni sualleri ifitmifli. 
Hatta ona iyle p1c1i kj ltu pazar 
............ çluı 
biraz ..... Jıll •• ~~ 

,1:,.M•ilİld1• 
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: 1 Dünga Hadiseleri t 
Her Şeyle 

Dünyada Olup Bitenler 

Alay Eden 
Bir Muharrir 

Meşhur lrlandalı muha?'ir ve 

'
Meşhur Ber~ şaikr Bernka_r Şba_v 

, ço ze ı ır 

narŞav ın Bl adam ..olmakla 
Latifesi maruftur. Görüş 

ve düşünüşlerinde hiç kimseye 
benzememek iddiasındadır. Bernar 
Şav geçenlerde Amerikaya gitmiş 
ve konferanslar vermişti. Beyaz 
sakallı bir adam olmakla beraber 
daima spor yaphğı için çok dinç 
duran ve görünen bu zat, vaktile 
Amerikada patlak veren esaret 
harbini pek iyi takip eylediğini, 
vukuatı gihü gününe gazetelerde 
okduğunu söylemiştir. Bernar 
Şav'ın bu sözlerini işiten bir 
Amerikalı1 ayni zamanda şairin 

tercümei halini de biliyormuş. 
Dokum tarihini hahrlamış ve 

. kendisine bir mektup yazarak 
sormuş: 

- Amerikanın dahili esaret 
muharebesi başladığı zaman siz 
beş yaşında idiniz, Eserler böyle 
kaydediyorlar, Beş yaşında iken 
nasıl gazete okuyabiliyordunuz? 

Amerikalının mektubuna, şairin 
katiplerinden Madam Blanş Peç 
şu cevabı vermiştir: 

"M. Bernar Şav'm müsaade
sile size, beş yaşında yazıp oku
manın f ev kala de bir hadise olma
dığım kaydetmiye memurum. 

M. Bernar Şav ilk matbuayı 
ne zaman okuduğunu hatırlamı

yor. Fakat yemek, içmek gibi 
pek tabii bir surette okumaya da 
alışmış olduğunu zannediyor. Ma
lümunuz olmak üzere bildiriyo
l'Um, efendim.,, 

M. Bernar Şav, kendisine so
rulan ve kendisinin mübalağalı 
bir iddiasına işaret eden hatasmı 
bile alayla karşılamaktan kendi-
ni alamamışbr. 

* 
Meksika hükumeti, Holivutta 

yapılan Amerikan filimlerine 

1 
Bir Sinema 1 karşı memleketinin 

kapılarını kapa
//ıtlla/ı mıştır. Çünkü bu 

filimlerde, cenubi Amerika hü
kümetlerile Meksika, mütemadi 
surette dahili muharebeler içinde 
yuvarlanır olarak ve Mek
sika halkı elyevm kullanılmıyan 
geniş kenarlı ve sivri tepeli şap
kalar giyer bir surette gösteril
mekte ve her hadisede tabanca
larını çekip biribirlerine ateş eder 
insanlar olarak resimleri tespit 
olunmaktadır. 

Meksika hükümeti, işte bu ha
reket tarzını ve bu filim imalatını 
protesto etmek içindirki Holivut 
filimlerini kendi topraklarına sok
mamak 4<arannı vermiştir. Fakat 
Meksikada gösterilen bütün fi
limler Amerikan filimleri oldu
ğundan ve bunlar da Holivutta 
yapıldıklarından Meksika ahalisi 
bir müddet için sinema zevkin
den mahrum kalacağa benziyor. 

ispanyada, bir müddet evvel 
garip bir vak'a oldu. Bir 

Bir Ana kadın, çok sevdiği 
kızını uyku uyur
ken tabanca ile 
öldürdü. Bu cina-

Kızım 

Öldürdü ------· yetin hakiki sebebini bulmak 

• -~ ---------- --
g ·tere • 

1 • 
gın e 

damı Nasıl aza mıştı? 
Para ile imanın hangi insanda 

. ~u1unduğunu Qilmek kolaylıkla 
mümkün değildir. Çünkü nice 
zenginler görülmüştür ki hiç bek
lenmiyen bir zamanda fiyaskolan 
meydana çıkmıştır. Geçenlerde, 
F ransanın küçük bir şehrinde 
ölen ihtiyar f ngiJiz de işte bu 
nevidendir. Bu aelamın adı Con 
EHermandı. Vasiyetnamesi açıldığı 
zaman, onun, en zengin İngiliz 
olduğu anlaşıldı. Çünkü Con El
lerman varislerine tam 20 
milyon İngiliz lirası bı
rakmıştır. 

Fakat muta vazı köıe
sinde, ya yaş yavaş, bir 
yağ kandili gibi IÖ

nen bu insan, gürültü 
ve şöhreti hiç sevmezdi. 
Aklın almıyacağı kadar 
muazzam bir servet sahi
bi olmasına r.ağmen, man
tık ve muhakemesini hiç 
kaybetmemişti. O, bu 
mevki ve varlığı fikirle
rindeki sebata, ahlakının 
tevazuuna borçlu idi, 

Yoksa tali ve tesadüf 
hiçbir zaman yardım et
miş denecek şekilde onun 
elinden tutmamıştı. 

Babası küçük Hullde 
küçük bir tacirdi. Ayni za· 
manda Almanyanm kon
solosu vazifesini görüyor-
du, Bir müddet kıt kanaat 
HuU' de babasının yanında yaıa· 

dıktan sonra faaliyetine daha geniş 
bir saha olacağını zannettiği Lon
draya geldi, yerleşti. Haftalarca iş 
aradı. Nihayet Cite denilen ıeh
rin merkezi İf muhitinde bir tica
rethaneye girdi. Muhasebede ken• 
disine ufak bir vazife verildi. 
Bu suretle genç Ellerman iş ha
yatına ilk adımını atmış bulunu
yordu. 

Az sonra, bu müessesede gör· 
düğü tecrübeyi kendi hesabına 
kullanmak istedi. Ona _benzer bir 
başka iş kurdu, muvaffak olmıya 
başladı. Çok çalışkandı. İktısadı 
severdi. ·Cüreti de vardı, yirmi 
yedi yaşında oldukça yuvarlak 
bir sermaye sahibi oldu. 

O sıralarda ki 1889 senesi 
idi. Leyland Line isminde biiyük 
bir denizcilik şirketi kurulmuştu. 
Ellerman denizcilik işlerinden 
Lirşey anlamamakla beraber bü
tün servetini bu şirkete yahrc:lı. 
yeni şirket, kısa zamanda deh
şetli muvaffak oldu. Hatta bu 
muavffakiyette Ellerman'ın bü
yük ijir faaliyet hissesi vardı. 

1901 senesinde bu kumpanya 
kendisine talip çıkan bir Ameri-

hep bu imzayı atardı. Hildegarl 
sosyalist fırkasına kayıtlı idi. 
Bütün ömrü politika toplantıla
rında, siyasi kulüplerde geçiyordu. 
Birkaç defa onunla evlenmek 
isteyen talipler çıkmış, her defa-
sında annesı mani olmuştu. . 

kan şirketine devredildiği zaman 
Ellerman'm hissesine 25 milyon 
frank kir düştü. 

Bu suretle eski küçük muha
sebe memuru, asıl istidadı olan 
sahaya girmiş demekti. Bir takım 
seyrüsefer lrumpanyalarile alaka 
peyda etmiye başladı, Böylece 

Hull Line, City Line ve daha bir 
takım seyrüsefer kumpanyalarını 
sahn aldı. Bütün bunları birleş
tirdi, Ellerman Line ismini verdi. 

Boer muharebm zamanında 
Ellerman kumpanyası, bütün ge
milerini hükümetin emrine koydu. 
Harpten tonra, bu hizmete mü
kafat olarak kıral ona Baron 
unvanını verdi. 

• 1914 te muharebe başladığı 
zaman Sir Con Ellerman'ın kum-

panyası, 

filosunun 
ediyordu. 

büyük lngiliz tica 
dörtte birini teşkil 

Bütün bu teşkilatın ifade et
tiği kıymet 2,5 milyardan fazla 
idi. Maamafih Sir Ellerman bütün 
servetini deniz üzerine dökme
mişti. Aynca, kontrolu altında 
birçok sanayi ve fabrikalar, bina 
şirketleri vardı. Ölümünden ev
vel, elinde bulunan 1150 evi top 
yekun sabJığa çıkarmış ve bü

u!,ik bir para VUl'lllUftu. ,, 

Fakat onun mütema

diyen tekrar edegeldiği 
bir söz vardı : 

- Ben, derdi, ken

dim için değil, devlet için 
çalışıyorum. Filvaki Sir 

Con Ellennan, varidah
nın yüzde albsını her 

sene İngiliz hazinesine 
vergi olarak verirdi. 

Oğullarının bugün mi

ras vergisi olarak verme
ıeri lizımgelen miktar 

ise, Sir Ellermanın umu
mi servetinin üçte biri
dir. 

O, bu parayı, ölünce

ye kadar nakit halinde 

muhafaza etmiştir. 

Çünkü vasiyetnamesi 
açıldığı zaman, servetinin menkul 
ve gayri menkul kısımlarına el 
sürülmemesini istediğini, bunu dü
fiinerekten miras vergisini daha 
ıağlığmda hazırladığını söylemit
tir. 

Onun bu uzak görüılüğüd6r 
ki ona, eski mutavazı hayatını hiç 
bir suretle terkettirmemiştir. 

Polatlı' da Ziraat Bankası 

Pulatlı :ziraat banka•• v11 memurları. Yukarda ille huğtlag 
malrsalünü g.tiren Rifat Ağa •• 

Pulatlı ( Hususi ) - Ziral!lt Bankasının buradaki şubesi halka, 
köylüye ve çiftçiye azami yardımı yapmakta, bilyük sühulet gös
termektedir. Bilhassa buğday alımında köylüye gösterilen sühulet 
ıayanıtakdirdir. Bu sene Polatlıya ilk mahsulü getiren Sakarya 
köyünden Rıfat ağadır. Rıfat ağa bu sene ( 1600 ) dlnllm yer 
ekmiştir. Rıfat ağanın bütün ekini Ziraat Bankası tarafından ve 
okkası beş buçuk kuruştan satın alınmıştır. 

Pamuk Sanayiimiz 
Memleket lhtiyacın~i<arşılamak Üzere 

Bundan bir müddet evvel Al
manyadan mühim bazı firmalar 
hükumetimize mürac~at ederek 

Karl Mektup/Mı 

Maaş Cüzdanını 
Çıkaramz.lJan 
Bir Dul 

Zevcim gümrük muhafaza 
memuru İbrahim Efendi 22 şubat 
331 de vefat etti. Mustafapaşa · 
Gümrük İdare memurluğu buraca 
evrakını yaptı. Karaağaç müdü
riyetine gönderdi. iki buçuk sene
dir bir türlü neticesini alamadım. 
Sefil ve perişan bir haldeyim. 
Açlık ve sefalet yüzünden yedi 
yaşındaki bir çocuğumu da kay
bettim. 

Cümhuriyetimizin yüksek ada
letine sığınarak maaş cüzdanı
mın bir an evvel verilmesi için 
alikadarlara emir verilmesini rica 
ederim. 

Edime .Mustafapa~a gümrük mu
hafaza memuru 1brahim Ef. 

ailesi • ' aciye 

Çin TUrkislam Hakkında 
Bir Temenni 

Çin Türklerine manen yardım 
edilmesi meselesini gazetenizde 
okuyunca benim gibi birçok va
tandaşlarımız da se'Vinmiştir. 

Çin Türklerinin istiklaJ uğrun
da yaptıkları son mücadelenin 
muvaffakiyetle neticelenmesini 
candan dilerim. 

Çin Türkistanında yerleşmiş 
bulunan Kemal Kayanın istiklal 
cilere yaptığı hizmetleri sevinerek 
gazetelerde okuyoruz. Gönül is
ter ki böyle zamanlarda orada 
daha birkaç Kemal Kaya bulun-
sun. Dr, H. Fıkrct 

Su Ve Yol ihtiyacı 
Bir müddettenberi Eskişehir 

halkı, bilhassa aşağı mahalle de
nilen yerde oturanlar susuzluktan 
muztar vaziyete düşmüşlerdir. 
Buralarda içilecek tek bir su ve 
çeşme yoktur. Bundan başka 
şehrin yolları da çok fenadır. 
Caddeler ve sokaklar sulanma
maktadır. Belediyemizin himme
tini rica ediyoruz. 

Eski~chir: S. Helik 

Bir Tekzip Ve Bir Takdir 
Dilsizler Cemiyeti Reisi Sü

leyman Sırrı Beyin " dilsiz 
mekteplerinde bir şey öğretilme
den şehadetname alan,, dilsizler 
hakkındaki yazısını görünce hay
ret ettim. Oğlum Fahrettin dilsiz 
ve sağır olduğu halde okuyup 
yazmayı öğreten ve oymacılık, 

marangozluk san'atini veren İzmir 
dilsiz mektebine bu gibi çocuk 
velileri minnetlerini daima göster
miye mecburdur. Bunu vazife bi
lerek Süleyman Sırrı Beyden İz
mire kadar teşriflerini ve kendi 
yazılarını kendilerinin tekzip et
mesini rica ederim. 

lzmirde Aksekili Kara katip zade 
:\1. 'l'e'>iik 

Kız Lisesi isteniyor 
Konya ve civannda kızlarımı

zın tahsillerini ikmal için bir lise 
mevcut değildir. Bunun için va
ziyeti müsait bulunan kız mual
lim mektebine bir sınıf ilavesile 
bu mühim ihtiyaç masraf edil
meden telafi edilemez mi? Muh
terem Maarif Vekilimizin himme
tini dilerim. 

Konya 'I'alebe velilerinden: Aziz 
maalesef mümkün olmuyor. Öl
dürülen kızın adı Karmendir. 
Fakat İspanyol siyaset aleminde 
maruf bir simadır ve kuvvetli bir 
yazıcıdır. Siyasi mücadelede adı 
Hildegart 'tır. Yazılarının altına 

Çünkü, lazım almak isteyen 
adamlardan hiçbirinin samimi 
olmadığına kanidi. Onun için 
kızının evlenme teşebbüslerini 
daima önlemişti. Sonra bir gün, 
bu cinayet oldu, kadın, kızı 
ölürken üzerine dört kurşun attı, 
sonra hakime şu cevabı verdi : 

- O, o~adar güzeldi ki ! .. 

şu tekliflerde bulunmu~la,rdı: !ür
kiyenin bütün pamuk ıstıhsalatını 
Almanlar alacak ve fakat buııa 
mukabil Türkiyenin muhtaç ol-
duğu bütün kaput bezlerini Al-

manlar vereceklerdi. Teklif kabul 
edilmemişti. Son günlerde yapılan 
tetkikat Türkiyede pamuk sana
yiinin şayanı dikkat bir derecede 
inkişaf ettiği tespit edilmiştir. 
Halen Türkiyede 162,000 ig var
dır. Bu miktann bir iki sene 
içinde yarım milyona çıkacaiı 

tahmin edilmektedir. Bu birkaç 
sene içinde Türkiyenin bütün 
kaput bezi ihtiyacatını dahilden 
tedarik etmek imkanları hasıl 
olacakbr. 
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Panıak kardeşi Ceylana aes
lendi. Bak 
dan b. , bak Ceylan, duvar· 
k: . ır lw,ruk sarkıyor. Acaba 

lllaia lwyr.ujudur dersin ? .. 
- Ataiı çek te fÖrelim. 

• 

Pamuk, kuyruğu çekti. çekti. 
Kuyruk uzadıkça uzadı. Fakat ki
min olduğu anlaşılmadı. Ceylan 
myanamadı, - " Bu benim bildi
ğim lmyruldann hepsinden tmın 
sana yardım edeyim. 

iki kardeş berabere k v • 

Birdenbire kocaman t he '?'nııu çektiler, bütün hız}arile çektiler .. 
rildi M v d a ta hır at üstlerine geldi Pamuk yere dev-
b _ · eger uvardan sarkan kuyruk klWO ... -. ... _ bir• • • • Pamuk 

a11nyordu: "'~ ıpmaş .. 

C Eyvah a~ bwuuma çarpb •• 
eylb gülumsedi : 

-===- .::._ Şllkret ki bumunu ısırmadı ... 

~üçük Çinli Çocu
gu Valinin K•zını 
N lsıl Kurtardı ? 

Ching Si f ki b' ç· ı· ÇQcuğud ng a r il' m ı-
-. ur. Fıkarabktan artık 
laay':J::r· 8i_rrün valinin kızuıı 
kı ana kaçırdığını, valinin, 'ferz: !.>!ıl~a biiyük bir hediye 
dutı ~ duydu. Kaçıran hay
da. arı herkes biliyordu. Bonlann 

~· rı tepesinde büyfik bir kale
trı va!dı, kw oraya sakla""l

rdı. F abt askerler bu kaleye 
Yaklaşamıyorlardı. 

C!ıiag Sing birpn aunesine 
kaz~ kurtanaıya ıideceğİDİ SÖJ"' 
ledı. Aanea pJdii: 

-Ha,tl ondu. km br
taracilğma. Cm':: balak am da. bari .,....... 
Dedi. c-. Siag phire gitti. u 
ltir z.amaacla sepeti balıkla clol-
4-da. ŞeWr keDanndan yiiriiye-
rek eYilte clhiyordu. Nehrin 
lıenarmcla balak bltmlya çalqan 
bir ihtiyar ı&'dL Şpetinde ancak 
bir babk wanL. bitiyar yorgun 
ft kecler6 .....,ordu. 

Bu dakıbda güneş parlıyor, 
kuşlar şakıyor, Clüng Sing nq'eli 
Priinüyordu. ihtiyarın kederlen
mesine dayanamada, avladığı bahk
lann ya.._ ona verdi. ihtiyar: 

- Ben fakir bir adamım, 
bunlara bqalık sana verecek 
lair fCJİla JOk.. dedi. cm.. Sias ,_ omalanaı 

mlkti. K.adin bqabk- oa.rak ço
mja bir ipekli pmlek Terdi. 
Çocuk ıömlesi ele sepetine koy
du. om. Sing yolmia devam 
etti. Bir az atede balık avlarken 
ağını yırtmış bir çocuğa rast 
geldi. Çocuk boynunu bükmüş 
ağına bakıyOl'du. 

Ba dakikada peş parlıyor, 
kuşlar takıyor, Chinü Sing neş 'e
li göriiaiiyordu. Çocuiua keder
len•eri• dayaaamada. Çpğuo 
ajma yamada. Cocuk da karplk 
olarak ..a bir kutu içinde bir 
toz Yerdi: 

- Bu zelairli hir tozdur, ele-
di, bunu ,ere cli\eraen ka11ı· 
.- haasi dipMn geline bo;uhar, 
eledi. Bunu dayım yapar. Kimse 
bilmeL 

CMar Sing bunu ceketiain 
cebine koydu, evine dindü. An
nesi balıklan verdiği için onu 
azarladı. Ve dıpn a koğdu. 

Ching Sing istifini bozmadı, 
ipi, ipek gömlegi, küçük kanar
yasını, tozu aldı, valinin kızım 
kurtarmak üzere yola düzilldü. 

HaydutJann kalesine gelince 
bir uker ne istediğini 1ordu: 

- Benim bir kuşum Yardı. 
Bu kuşla ben hile yapanm. Bu 
inat elle ıeJir, berkesin dileğini 
bir defada o llyler, •e bu dilek 

Oyun 
Ve 

Oyuncak 
--- -
Tüy Oyunu 

Bu oyunu birçok arbdaşla 
beraber oynayabilirsiaiz. iki san
dalyeyi bin"birinden fasılalı karşı 
kaqıya koyunuz. Bir parça sicimi 
iki w saadaJyeııin yukan çobupna 
baglaynuz. Bir gazeteyi ortnuı
dan bu sicimin üzerioe geçiriniz 
Böy?ece bir siper meydana getir .. 
miş olursunuz:. Oyuııculann yansı 
gazetenin bir tarafına, diğer ya
nsı, öteki tarafına geçer. Her 
oyuncunun eline kağıttan } apıl
llUf bir yelpaze verilir. Bundan 
başka bir de tavuk tüyüne ihtiyaç 
var. B'ır brafm oyuncuları tüyü 
karşı tarafa iifüriirler, karfl taraf .. 
taki oyuncular eDerindeki yelpa
zelerle bu tüyü geldiği tarafa 
iterler. Eğer tüyü. karşdayıp geri 
çeviremezler, tüy yere düşerse 
bir puvan kaıbederler, öteki 
taraf kn·nrr. la tllJfi ,...e d&
siinnemektir. TliJI ea çok dlf&
re taraf maçı kaybeder. 

Bir Zeki Oyutıu 

Arkadapnıza sonmuz, sırt 
isti yere yatacaksın. Almna da 
boş bir kibrit kutusu koyacaksın, 
bu •aziyette, kibrit kutusunu 
düjÜnaedea ayağuu tutabilir mi
sin? Birçok arkadaŞ1DJZ bunu 
tecrübe ederler, şüphesiz muvaf
fak olamazlar. Siz evvelce hazır
lanmış unla suyun ezilmesile 
yapıhnış bir bulamaçtan bir mik
tar kutunun altma süreı; ve alm
nıza yap1tbnrsınız, böylece kutu
yu düşürmeden ayağınıu tutar-
sınız.. Bu bpkt Kristof Kolombun 
yumurtasına benzer. 

=======::....:==:::::==-:::==-:==~-===-~~-=-= 

hemen meydana ge&r, dedi. Ka
lede bu hileyi görmek isteyen 
kimse varsa geln, clilelderini 
meydana j!'etireyim. 

A.kerde etlence olur diye, 
kale içinde ae kadar haydut • ..,... 
sa Gfatl çaiırdı. Chinı Sinr 
kuşu uçurdu, urganı da kızın saldı 
olduğu kalenin yukansma baflatb, 
şimdi bu tozu yere d6kecefim, 
inat dile ptecek, dedi, yalnız bu 
tozu kalenin yukanS&ndan dök
meliyim, dedi. 

Urgandan sıyrılarak kalenin 
yukansma çıktı, tozu yere d6k
tü, toz dökülünce haydutların 
hepsi öldü. Ching Sinı kızın 
üzerine ipekli g6mlegi giydirdi, 
bablısm• ıetircti. 

Bundan sonra aldıktan hedi-
ye ile uaneaile beraber rahat 
rahat yataddar. 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Çocukla~ Köpeklerini 
Neye Bulamıyorlar? 

Ati ile Mehmet ormana gez
miye çıktılar. Ormanda biraz 
ilerledikten sonra köpeklerini kay
bettiler. Kapeği çajirdılar, çağır
dılar, fakat ses duyulmadı. Ali 
eyvah, hiçbir tarafta yok, dedi. 
Fakat köpek onlara pek yakındı, 
gördüğü bir tavşanla, sincabı 
yakalamıya çalışıyordu. Bu ıe· 
ıw · ı :ı fi' as ı 

heple sesmı çıkarmadı. Ejer 
resme dikkatle bakanmuz, ki-
pekle, tavşam; sincabı görebilir
siniz. Resmi istediğiniz tarafa 
çevirebilininiz. Bulduğunuz resim
leri kalemle çiziniz ve resmi bize 
gönderiniz. Bilmeceyi doğru haf .. 
}edenlerde yüz kişiye muhtelif 
güzel hediyeler verilecektir, 

"'25 ii!§! ?!T 5 o.._ 

Çocukların Yazılan 

llkmektepler Sergisi 
Münasebetile 

Göz nuru dökerek yorulmUf(ar, 
lıhamın tahbna kurulmuşlar, 
San' at oklariJe vurulmuşlu: 
Yolunuz telimet yolu çocuklar 1 .. 

• 
Hüner incUeri saçarken yer yer, 

Kabiliyetiniz sellere benzer, 
Gençleri bor giren başlan ezer . 
Sizsiniz Türklüğün kolu çocuklarİ 

* Meml~-:1 ~rdiıe tutuşan gözler. 
Sizdekı ıstıkbal vadini özler. 
Garezkir kafalar ıehirli sözler 
Kesildi ey thnit tuttu çoeukla; ! .. 

Mustafa 1 layret . Hur~a 

Geçen Bilmecemi~ Doğru Halledenle; 
13 Te•mn tarihli alahamı• aq

rolunan bilmeceyi doğru yapanlardan 
bediy~ alacaklann isimlerini aşatıya 
yazıyoruz . 

Hediye alacaldardaa iataabutda 
bulunan karilerimizia Pazartui Per
,em be ıünleri ötledea ıoara kiuat 
idarehanemW. plerek bedi) elerini 
almalan liumdır. 

Yalnız taşradaki karllerimizin he
diyeleri posta ile adreslerine gönderilir. 

atrer kulu oruncak •J•cakl•r: 
Ku:ıl1oprKk 6 Hıl' I likml k •cp ta l ı he

ııindeu ~.ahı r, Kuıgııııcuk Hıca ı ı•fnnıl i 
~okttk 18 ~Pvim ll ukkı, Bı ~~zıt l) ırı1.·ı 
lıkmektf'p ·:i l Feıhunde ~uri, lstan. 
bul 4:-c üuciı ilkrnektt>p taleot-smde ~e· 
vim l Ll\uını ve Beylt•r. 

Birer muh~ıra deherı aı .. 
caldar~ 

Adana lcadiye mahallesi 21 Nıuıet 
Bahattin, R"lmköy t mci lık.uauktep 

1 
288 • .'erima?, Nı?"nta~ı lö inci mt!k!ı•p 
lt1met lbralııın . h. ı k ltıreli suvan' ıu .. 
·· aJ L " · •..t Uft • cu "~ ırntıbı .\li Hıza B .. y ı . d 

·3 .. llk . . .\~ ı rga 
• ıım ıı llll'ktcp tal •b . i s r S . . e esm<en 193 
• aı ıye . • llnn, l ~taııbul kır Ortamektebi 
t~lı ·he~:ııde~ !i82 ~lelfıhat, Kola lıkm~k· 
tc p .tal;:beıtınden 4,.,,fj Naz f. ls tanbul 
4~ un~ıı ltkın k -
\ 1 

'

• c tep ı .• o :\et·cf.•t l• ıkn· 
J 1 'IUtl ' - • t·m~t-lıır l' ıs ılar .. &ıt-si ( ~iili ı !ii-
tu ıı ısokak ~ulw rt'tı,ı !l Nuııni il v 
k ıı \ d 11111 ....; 11 . d . 

• · ' l\'llS ı-. . : ıtye ı l!'l'~ I Yll• 

ıı.ıudcı n •ı · uıakz ıd" ll &f ı B .. \ kız ı 
h ıı' " ' d .. , l -ıtaı.bul Il.ımıuı ıittıu lı i • ıın ma· 
hnlleıu 'l oı•bıı ı·ı ..ıı k k 10 B .mol ı t'f•·ı di 
kı1.1 :\le• ı . ~ lm·uıı lıahısarlur ) nprak 
ı uı tiu şuhesı ıı ıemu • 11 ?ılulı ıtin Uey 
o~lıı i\~drtıt, 'j , s • ık ıy•• l lı lanıu r caddesi 
5 .N~o~hıtt, '1\·k ır •lıtğ 'i a~ yu~ cemiyeti 
memurlanudan ~l . lı ı.e.•, ~ lı 1\:rl'kki 
lıMest ıatcb~iuJ .. u l:ıwel nizını llı&uım 
vt1 He1h:r. 

{ Muı ., .. > 
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Balıkesir Şampiyonluğu Beykoz Takımı 
• • • Adapazarına 
lçınÇetınMaçlar Yapılıyor Gidiyor 

931 ı•mpİ!JOllU Agt1•lıksporl•l•rın biriıtci l•lcıml•r• 
Balıkesir, (Hususi) - Balıke- l pılacağuıa dair mıntakanın kara-

air şampiyonluğu için 932 mınta- nnı halk derin bir heyecan içinde 
ka J&pİyonu Balıkesir İdman bir- beklemektedir - ~ N. U 
liği ile çarpııarak çetin rakiple- · • 
rini sahadan çekilmiye mecbur 

Adapazarı (Hususi) - Ağustos 
ayı başında Beykoz sporcularının 
Adapazarına gelmeleri ve Yeni
hilil ile maç yapmaları tekarrür 
etmiştir. Revanş maçı müteakip 
hafta içinde lstanbulda yapıla
caktır. 

28 temmuzda Ada idman yur
du ile Y enibilil lik maçının ye
niden yapılmasuıa futbol heyeti 
karar vermİftİr. Gençlerbirliği ile 
idman yurdu maçı da bu pazar 
pnü ve Sakarya - Y enihilal maçı 
bu cuma günü yapdacakbr. 

ittihat Spor GölcUge Bir 
Gezinti Yaptl 

İzmit (Hususi) - Şehrimiz it
tihat Spor kulübü cuma günü 
Gölcük plijlanna kadar giderek 
güzel ve eğlenceli bir gün geçir
mişlerdir. Sporcular akşam şeh

rimize dönmüşlerdir. 

Temmuz- 27 

Balıkesir İdman Birliği İle 
• 
idman Yurdunun Maçı 
Balıkesir (Hususi) - Bu cuma 

Balıkesir en heyecanlı spor gün
lerinden birini yaşadı. Bahkesirin 
ezeli iki rakibi olan idman bir
liği ile f dman yurdu çarpıfblar. 
Saha daha erkenden dolmuş, bu 
heyecanlı maçı bekliyorlardı. Ev
veli ikinci takımlar oynadı. Neti
ceyi birlikliler eyi ve güzel bir 
oyundan ıonra 3 - 1 gibi bir 
farkla galip geldi. Sonra birinci 
takımlar oynadı. Yurt kulübüne 
yeni giren üç oyuncu ile takviye 
edilmiş olarak kuvvetli bir şekil-
de sahaya çıkmıştı. Balıkesir şam
piyonu da ondan aıağı kalmı
yordu. 

ilk parti her iki tarafın canla 
başla çalqmasma rağmen O - O 
bitti. İkinci haftaymin ilk dakika
larında Yurdun devamlı akınlan 
semeresini verdi. ilk gollerini 

kaydettiler. Birliğin değerli akın
cıları Şevki ve İbrahim kombine
zonu çok çalışıyorsa da Balıkesiriıı 
en kuvvetli müdafaasına sahip 
olan Yurdun Mahmut, Münip Bey• 
lerin önünde bir fey yapamı• 
yorlardı. 

Nihayet frikikten atılan bir 
tütle beraberlik temin edildi. 
Bundan sonra oyun miltevaziu 
akınlarla devam etti. Oyunun 
neticesine 1 dakika kala hakem 
Birliğe bir penalb Yerdi. Yurttan 
Münip eyi bir filtle galibiyet 
golünü atarak 2-1 oyunu bitirdi. 

idman Yurdu 30 ağustosta 
lstanbula bir aeyahat tertip et· 
miştir. Bu tasavvur karar haline 
geçmiş bulunmaktadır. Orada bir 
iki maç yapılarak d6n6lecektir. 

Uf ak bir anlaşma neticelen
diii takdirde idman Yurdu istan
bul turnesinden evvel Ayvalığa 
gidecek ve ondan sonra lstanbula 
ıeçecektir. 

ettiği halde hakemin manasız 

kararile muhakkak galibiyetleri 
ellerinden alınan 931 Ş. Ayvalık 
Gençlik kaynağının spor kolu aynı 
takımla ikinci defa olarak Edre-
mit sahasında binlerce seyirci 
önünde karşılaşblar. lzmirli Ha
mit Arslan Beyin idaresinde ya
pılan bu maçta Ayvalıklılar dü
rüst oyunlarile memleket sporunu 

Avrupa Kadınlarının Sporlara 
Düşkünlükleri Nedendir 

idman Birliğinin Akhisar - Ma 
nisa seyahati tasavvuru nihai 
safhadadır. - R. G. 

lzmit Llk Maçları Devam 
Ediyor 

İzmit (Hususi) - Lik maçla· 
rına kalabalık seyirciler önünde 
bu hafta da devam edilmiştir. 
?:Su maçlar çok samimi olmuş ve 
tam bir centilmenlikle nihayet 
bulmuştur. 

bihakkın temsil ederek halkın 
coşkun alkıılarile selimlanmışlar

dır. Ayvalığın bir Fener müsel
lesini andıran hücum hatbnın 

ahenktar oyunu karşısında kuv
vetli şutlarile (W) sistemi oyunlarile 
ıöhret bulan Birlik takımı oyunun 
ahengini bozacak derecede G. 
S.nin eski (Y) oyununn tatbike 
başlamışlardır. 

Birinci maç Karamürsel ve 
Hereke takımları arasında olmuş 
ve 1-5 sayı ile Herekeli oyuncu• 
lar kazanmıştır. Maç baştan niha
yete kadar Herekeli sporcuların 
hakimiyeti altında geçmiştir. 

ikinci maç Kandara - İzmit 
idman yurdu arasında yapılmış 
0-5 sayı ile İzmitliler kazanmıştır. 

Karamürsel ve Kandıra gibi 
küçük kuabalann lik maçlarına 
iştirak etmeleri yenilmelerine rağ .. 
men büyük bir varlıktır. 

Fenerbahçe Eşya Piyangosunda 
Kazananlar 

933 Senesi Şampiyonluğunu 

bir türlü paylaşamıyan bu ezeli 
rakibi iki takım bir buçuk saat
lık bir mücadelede biribirini ye
nememiş ve 15 dakika temditten 
sonra da yine Gol çıkaramama

mışlardır. İkinci 15 dakikaya 
( 10) oyuncu ile devam eden 
Ayvalıklılar güzel ve teknik 
bir oyunla bu çetin maçı 

aıfır sıfıra bitirmişlerdir. 

Üçüncü maçın hangi sahada ya-

Şu son üç senedir Avrupa kadınları arasında 

spor hevesi adeta bir hastalık haline gelmiştir. bu
nun sebebi de, sporun sıhhata faydasından zi
yade vücutların kuvvetten düşmeden zayıfla

masını temin etmesidir. Avrupa kadınlerı yemekle
rinden kısarak zayıflamanın çehre taravetini boz
duğunu uzun tecrübelerden sonra gördükJeri için 

hem vticudu inceltecek hem de çehreyi bozmıya
cak yeğine çarenin spor olduğuna kanaat huıl 

etmişlerdir. Bilhassa yeni modelleri rahat ve güzel ge
yebil mek için kann ve kalça zayıflığını te'min eden 

kürek çekme ekzersizleri, denizi, gölü olmıyan yer-
lerde yukrdaki resimde görüldllğü gibi sabit kayık· 
larda yapılmaktadır. 

F enerbahçe spor klübü umu
mi katipliğinden: 

Eşya piyangomuza ait ikra• 
miye listeleri çıkmıştır. Zeki Ri
za mağazasiyle Milyon kişelerin
de meccanen tevzi edilmektedir. 

Kazananların ikramiyelerini 
mezkur mağazadan almaları rica 
olnur. 

Yarın Büyükderede Ya
. pılacak Yüzmeler 

lstanbul Mıntakuı Denizcilik Heyetinden : 
Büyükdere Lido'da yapılacak yüzme seçme müsabakası programı 

fUClur: 
Saat 
11 
11,5 
11,20 
11,30 
ll,40 
11,55 
12,-

J,OO 
1,20 
1,50 
2,20 
2,40 
2,50 
3,00 
3,30 
3,40 
.. ,ıs 
.. ,30 

Mesafe 
100 M. 
200 M. 
400 M. 
100 M. 
200 M. 
100 M. 
100 M. 

- Bir 

Nevi • 
Serbest erkekler 
Kurbağlama hanımlar 
Serbest erkekler 
Serbest hanımlar 
Kurbağlama erkekler 
Sırt üstü hanımlar 
Sırt üstü erkekler 

saat istirahat -
Tramplenden atlama hanımlar 
Tramplenden atlama erkekler 

100X200X 100 Türk bayrak yarışı erkekler 
200 M. Serbest hanımlar 
200 M. Serbest erkekler 
400 M. Serbest hanımlar 

Yüksekten atlama erkekler 
100X200X 100 Türk bayrak yarışı hanımlar 
1500 M. Serbest erkekler 
4 X 200 Serbest bayrak yarışı erkekler 

Su topu 

İzmit 
Sporcuları 

Barıştılar 
İzmit (Hususi) - Geçen hafta 

yakbkJarı lik maçında J&yanı esef 
hareketlere sebebiyet veren idman 
Yurdu ve ittihat spor kulüpleri, 
emniyet müdürümüz Feyzi Beyin 
kıymetli müdahalesi ile barıştırıl
mıştır. Bundan sonra bu iki kulüp 
birbirlerile kardeş gibi geçinecek, 
samımı maçlar yapacaklardır. 
Hatta aralarında bir müsamere 
vermeleri, YaJovaya seyahat tertip 
etmeleri bile düşünülmüştür. 

Geçen hafta Hereke - Kandıra 
kulüpleri arasında yapılan maçı 
2-3 sayı ile Herekeliler kazanmış
lardır. 

Tekirdağlılarla Çorluluların Hususi Maçı 

Çorlu ve Tekirdağ takımları bir ar•da 
Çorlu, (Hususi) - Cuma günü ı İkinci haftaym T ekirdağb 

Tekirdağ Yılmaz kulübü sporcu- gençler canla başla çalıştıklan 
larile Çorlu Gençler birliği ara- halde gol yapmıya muvaffak ola-
sında Çorluda Basripaşa spor madılar, 22 nci dakikada Çorlu 
sahasında çok kalabalık bir se- takımının sağ açığı Şadan Be,r 
yirci karşısıı dı bir maç yapılmıştır. ikinci golü yaptı. 

Birinci haftaym 1-0 Tekirdağ Oyun0-2Çodulularm galibiyetile 
aleyhine bitti. neticelendi. - M. Ş. 



Bakmasa Daha Eyi 

- Hanımefendi! •• 
........... ı .. 

4._; Hanımefendi ne olur bir defa 
P balon! ••• 

O - •• A .. A•O d 
Kıymetli ....,. ___ _ 

..... ""-,.... 1 

• Ev yanmaşb, ev sahibi kadın 
iinı&r hlingilr aifıyordu: 

la - ~b, diyordu, ilen kocamın 
Ymetli resmini bile kurtarama .. 

dım •• 

- Ölen kocanızın resmi bir 
Andık içinde falan mı idi? .. 

- Hayır kömürlükte dunı
Jordu. 

Daktilolar 
Daktilo tefine dedi ki: 
- Benden evvelki daktil 

za saat on ikiden ı·k· konu-
• · . ıye adar 
ızm verırmişsiniz! 

Beni · · b. d . nıçın ır e gelmiye icbar 
edıyorsunuz? 

b - Eski daktilom, benimle be
ra er Yemek yerdi. 

Mükemmel koca 
~ke~ gazete okuyordu: 

d.. Kadır Kadri Kudreti Bey 
un vefat etmiştir. On senedir 

evinden dışan çıkmamıfb.,, 
Kar111 beğendi: 

k - Oh.. İtte mükemmel bir 
ocaJ •• 

Erkek okumıya devam etti: 
.. T~m on sene evvel iki aya

iını bırden bir tramvay kaza•n
_!!- kaybetmitti.,, 

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

- Ben hayatta Huia bir ri • , .. , ...... 
- Tabii, tablL. Bir 1'111 tle .. 

Walerce rG• J ... yacakua 

Demltler Ki 
Bekta~i~e demişler ki na· 

mazı mı seversin orucu mu1 
Orucu severim. <'iinkü hiç 
olmazsa ~enir demi~!~ 

l..izın birine demişler ki 
bu ıene mısır fJlmı) acak. 
Üyleyse açlıktan ölmemiz 
yaklaştı demış!! 

Kaplumbagaya demisler, 
ki nereye ;;ıdi) oreun~ Hiı·aza 

demil'I. Bu gıclişle mi, demiş

ler.. Uidemezsem de yolunda 
bulunurum yal demiş, 

Horoza demişler ki en 
güzel nerede otenin? kendi 
çöplüğümde demiıı. 

Ahmaga ılemişler ki hıyar 

yer misin? 1 :gri ise hiç ver
meyinf! demiş. 

Davulcuya demişler ki en 
iyi adam kimdir? Bahşişi ';ok 
veren demiş. 

Hoca) a dem.ifiler .ki ziya
fete gider misin'? Bana böyle 
ince sııaJler sormayın demiş. 
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Demltler Ki 
Yetmişlik bir dul karıya 

demişler ki kocaya gider 
mieinr Nıkah altında olmek 
ıevapbr demi~. 

Kurbağaya demitler ki 
sesin pf'k <:İrkin. Ben herkes 
için değil, kendim için otüyo
rum demiş. 

Vüceye demitler ki kaç 
J&IJınd~ınf .Heaüz çocukluk 
devrindeyim demis. 

Aşçıya demişler ki hangi 
b&J vanlan fazla sevenin! Dil
lerile bana yardım ettikleri 
için kediled teyeria demif. 

'l'embele delDİfler ki u çok 
yabyorıunf Karpuz da yata 
yata büyür demlf. 

Ayıya delDİflerki k~ tir· 
kü bilirsin? Dokuz demi, . 
Likin dokuzu da armudun 
üzerine!. 

K öıeye demitler ki niçin 
tıiyııiiz kaldın? Anneme ben• 
~eııu~ k için demif. 

'J ılkiye demişler ki pazara 
gider ı:ıisirı~ Doğrusu okadar 
kabadayılı;;ım ) ok demiş. 

- Kazlar da erkeklere M kadar bezniyorl•, Hep
ıinin gözleri bende._ 

D.ılenciye deoıişler ki yü
zün pek kara. Torbam dolu 
ya, siz ona bakın demif. 

Çapkın 
Her yerde hoşa gider, 
1\adın çapkıo olursa .. 
Peşindedir erkekler; • 
!\adın , Hpkın olursa .• 

) ıirürken Jıep kırıtır, 
J nu nr <"ıtır pıtır; 
J\m e ~ 

pkın t na. 

~aııki bu bir bilme e, 
Belli olur li e; 
ı ıldırtrr go1. edınce, 
J\aclın çapkın olursa, 

< irkin deg l güzeldir, 
Herkes i ın emeldır, 
Düo) alara bedeldir 
)\adın 99pkuı olur-.. 

Fglen ~den hi .Ptkmı ; 
Jf,y yıkar gönül yıkmaz .• 
Qikutır baştan rkmaz, 
Xadm aplqn dlursa ....... 

reçeller 
Arbdapm Suphinin 

ai~m. Beni odasına 
()danın d6rt etrafı reçel 
aozlarile dolu idi. 

evine 
aldı. 

kava• 

- Matallab Supbi, dedim, 
bu ne bolluk? •• Kaç çeşit reçel 
yapmıpın? 

- Otuz dart çeşit .•• 
- Buna da nereden merak 

sarardın? 
- Hiç aorma, bir gün bir 

kitap almlfbm. "Yüz türlü reçel 
kitabı" okudum. Fakat yazık ki 
daha otuz dlr4I seçemedim. 

Yaz ttb'IM• yapamamam, 
okuclu;una anlamıyor Diyecekle
rinden 81kahyorum. 

•hkeme 
Reis güzel kadı

ııa IOl'du: 
Evlenirken 

siz hiç kocanızın 

budala oldugunuo 

farkında degil mi

idiniz. 
- Ha~ ır, hikim 

efendi! 

- Anladım, aiz Hftfinlan 1evi
yorıunmf .. 

- Hayır bil•kiı eamerlerL 
- Ya!.. Demlndenberi arkad.fa-

ma ~6:ı dikmiı bakıyordun. detiJ
mi?.. Ablikaa, faplmaL. 

Efek kafası 
Kiylü latanbula geldi. Bir 

sarraf dllkkimnuı önlinden geçi
yordu. Sarrafın çekme~de ki 
ecnebi ~ralarına, birkaç un 
liraya dikkatli dikkatli baktı: 

- Ne bakıyorsun bemıerimf. 
- Merak ettim siz bu dnk-

kinda ne sataraanızl.. 
Sarraf k6ylünlin saflılığiyle alay 

etmek iatedi: 
- Eşşek kafasa satanz .• 
- Eh, itler iyi gidiyor de-

mektir. Dikkinda bir taneden 
baıka ettek kafasa kalmamıı. 

Aptal 
Eglenceli bir l'IC)' dir, 
kadın aptal olursa .. 
J 1 ele hele giiriın bir; 
Kadın aptal olursa!. 

(1cl deseniz, aah der .• 
(1 t dcs oiz, Jallah der., 

(>la ep W& vifi ~
Bacfm aptal DhınL. 

A kı arar goklerde, 
A kıJ yok uokil serde; 
Bqını grrer derde, 
Kadın aptal oluna!. 

Kara der, Ak de~z; 
Savu ur W desemı .• 
Ouler vak vak desem 
){adın aptal olursa!. 

.& it te güçtür vay va3 
~yemez ula, hay hay .• 
Kandırmak degil kolay •• 
J\achn aptal oluna!. 

Tevekkeli deill 
Herkesi tamdığuu llylemek 

merala vardı. Kimin ada ıeçae: 
- Ha, tamnm! 
Kimi ıöne: 
- Eski bir tanıdıktır ••• 
Derdf. Bir gOn beraber yGriir-

ken... Besim Ômer Pqaya tesa
düf ettik: 

- Tanll' mısm? .. 
Diye sordum: 
- BilDaem ki!.. 
- Tuhaf şey mqlıor ebe 

doktoru Besim Ômer Pata. 
- Tevekkeli değil sim.. ya

bancı gelmedi. Beni o clojUıt
muıtu. O zamandan tamm11 ola
cağım! 

intikam 
- Yazık, kope

ğin kuyrugunu ni
ye kestin? 

- Bir intikam 
hissile 

- intikam his
ıile mi. 

- Yalan söylü
yor, bilim efendi 
evlendiğimiz saman 
da farkında idi. Yayan fidealer pefleri-.. ,e

tltemeat. .. 
Fakat ..ıar etomobllKleıe ,eti

tlrlv-

- Evet, kayna
nam eve geldigi 
za~an eevindiğuı.i 
belb etmek için 
kuyrujwıu sallıyor
cl11. Ben de kelti•. 

Çok 

- Azizim lııen 
lereyim mi?.: 

- SöyleL 
- Bundan •nn Nna hiç birfir 

.CSylemiyecetimL 

1 • 
T-·---~~ r 
t-- ..... , 

Bu yiizük plltindir. 
- Hayır tenekedir?. 
- Plintindir!.,. 
- Tenekedir •• 
- Nasıl olur efendim bea 

kuyumcuyum plintini bilirim. 
- Boı yere iddia etmeyin.. 

Ben de teyzemi bilirim, bu yiizi
ğü o getirdi, tenekedir. 

Baba ile otuı 
Çocuk bostandaki elma ağa

cına çıkmış, elma kopanyordu 
bahçıvan görüp koştu: 

- ln oradan aşağı bakayım •• 
Senin bu yaptıklanm babana 
söyliyeceğim, baban nerededir? 

- Uzakta değil o da bostanın 
6b0r ucunda ki armut ağacında 
armut topluyor. 

karakolda 
Polis komiseri yakalanan yan

kesiciye aordu: 
- Yine burayamı geldin?. 
- Evet komiser efendi, ben 

yokken telefonla anyan oldumu 
acaba? 

Yer meselesi 
Çok güzel bir kadın tramva .. 

ya bindi. Her taraf dolu idL 
Ayakta kalmlfb. Oturan1ardaa 
senç, ya~lf'klı bir erkete dönd&, 
plllmaecli güzel ylzi bir kat da. 
ha snzeı olmQfha: 

- Affedeniniz, dedi yerimi 
Iİze versem!.. 

Orkeatr• tefi - Sen aı,. .__ 
7oraun? 

Muzikaa - Muild ..._ çok 
ıir ediyor. 0......1' ten6 ediy 
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Kalçaları inceltmenin Çaresi 

Ellerinizi kalçantza koyup ayakla• 
nnızı birleştiriniz. Sol ayağınızı qa• 
ğıdan başlıyarak sat bacarınızın 
üzerinde aşatıdan 
yukarıya çıkarınız, 

ta ki diziniz söt
aünüzle ayni hiza
ya gelsin. Bu va
ziyetle sıçrayınız. 

Bu defa ba-
c:ak ları nızı 
değiştiriniz. ,_ __ "'· 

Sağ ayağı

nızı sol ba
cağınızı o ü
zerinde yü
rüterek sıç
rayaoız. 

Bir zaman gelir ki ince vücu
dünüzün yavaş yavaş yağlanmak· 
ta olduğunu görürsüniiz. Zayıfla
mak için birçok çarelere baş 
vurursunuz. Kimisi size meyva 
tozu, kimisi süt tozu tavsiye 
eder. Zayıflamak için yalnız di
yet kafi değildir, hem de zarar· 
lıdır. Kalorinizi temin edecek 
gıdayı alrnıya mecbursunuz. Vü
dünüzdeki fazla etleri, yağlan 

eritmenin başlıca çaresi idmandır. 
Kalçaların genişlemesi kadın 

vücudünü çirkin gösteren bir 
amildir. Elbiseyi g·üzcl gösteren 

Bir aaadalyanla v• 
ya mAUJUD yaaıaıi• 
dunap aai ellaıııl bu· 
raya dayayınııı. s.t 
bacaitnıın nu•d• 
~6eterilcUii tekilde 
uutımıı, aıU11aklln olu 
•tiT'atle kapayıp tek
rar açı111z. Dalına ni 
ayağtaıaa lethıat edl· 
ala, eo!u açınııı. 811 
harekaU 011 defa tak· 

rar ediniz. 

. Yüz üstü yere yatıp 
kolJarımzı önünüze doğra 
uzatınız. Sağ ayağmııı ye
re sürerek, sol ayağınızı 

havaya kaldırınız. Sol aya
ğı.m:ı yere sürerek aağ 

ayağınızı kaldırınız. Bu 
hareketi de on defa tek
rar ediniz. 

ince bir vikuttr. Vücudünüzde'Ki 
fazla yağları eritmek için evvela 
kalçalara idmanla başlamalısınız. 

Evvela rahat döşeklerde, yu
muşak yastıklarla süslenmiş di
vanlarda, yumuşak koltuklarda 
oturmaktan ictinap ediniz. Kalça 
şişmanlığının en birinci sebebi 
oturmaktır. 

Saniyen şumuşak yerlerde 
oturmaktır. Uçüncüsü de fazla 
yemektir. Bu üç sebebi ortadan 
kaldırırsanız, o zaman tavsiye 
edeceğimiz idmanlardan fayda 
görürsünüz. 

' Paris Radyosunun Haberleri ı 
2 T emrnuz 933 : Bu sene ince renkten birisinden caket yapılmak

elbiselerin üzerine kadife caket tadır.Yazda en çok kullanılan renk· 
ve şapkalar salgın halindedir. ler siyah, beyazdır. Siyah beyaz 
Caketlerin rengi elbisenin rengine ayrı ayrı, senenin en çok giyilen 
·ut bir renktendir. Siyah krep renkleridir. Bu mevsimin en son 
elbise ile turkuvaz, safir, rubi modası da geniş dantelli keten 
kad feden caket ve şapkalar elbiselerdir. Bu elbiselerin üzerinde 
giyilmektedir. üç köşe şeklinde mendiller bağlan· 

r 

Bu senenin muvaffak olmuş maktadır. Kazak şapkaları, tüylü 
modalarmdan biri de organtin el- şapkalar da elan devam etmek· 
bise modasıdır. Bu elbiselerle geniş tedir. Şapkaların üzerine kuşlar 
kenarlı organtin şapkalar, küçük da konmaktadır. Şapkalara kul
ve bere şekilleri de kullamlmak- landan tüyler daha ziyade tavus 
tadır. Bundan başka iki renkten kuşu, leylek, ostrich'dir. Şapka· 
müteşekkil ·elbiseler, taammüm la.rda bu sene kurdela kulla
etmiştir.Bu elbiselerle kullanılan iki nılmaktadir. 

-----== 

Çocuklara Hintyağı İçirmeli· Mi? 
Cocukla

rmı eski usul 
ile biiyüten 
anneler yal· 
DiZ bir şey 

bilirler. Ço
cuk biraz ra
hatsız görün· 
dü mli, he-

. men hintyağ.ı 

Hintyağı, 
nasıl k•ıUa

nacağını bil
meyen anne· 
ler elinde 
faydalı de
ğil, tehlikeli bile olabilir. Bir-

çok doktorlar, çocuklukta baş
lıyan inkıbazlann ekseriya bu 
fazla kullanılan hintyağ yüzünden 
geJdiğini bilirler. 

Bazı anneler çocuğu sıhhatte 
tutmak için haftada bir defa 
çocuğa hintyağı verirler. Hali 
tabiide bir çocuğun ne hintyağma, 
ne de hiçbir ilaca ihtiyacı yoktur. 

Eğer çocuk inkıbazsa, dışarı 

çıkmamışsa muhakkak midesi 
dolu demek değildir. Çoc\ığun 
bir gün, iki giln dıc;ar: çıkmaması 

inkıbazdan da olabilir. İnkıbazın 
sebebi de yediği yemeklerin 
'ekiidir. Eğer çocuk muntazam 
dtıan çıkmıyorsa, inkıbaz ıse 
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YeniSaçTuvaletleri 
Yaz aylannda saçlar. başa 

ağırlık verir. Bu sene plajlarda, 
saçlarını tamamen kestirenler 
çoktur. Btı kısa saç modası 
şehirlerde de tatbik edjlmekte
dir. Modelde gördüğünüz tuva• 
lette saçlar arkadan tamamen 
kesilmiş, yalnız yanlarda bukle
lenmiştir. Bu tuvalet bilhassa 
genç kadınlar arasında taam
müm etmektedir. 

Gelin Elbisesi 

Bu elbise Barbara·om gelin 
clbise.4'idir. Kollan bilhasa nazarı 
dikkatı celbetmiştir. Elbisenin 
kesiliş şekli de ıayif bir vücudu 
güzel göstermek için fevkalade 
bir kupa maliktir. 

============= 7ahab yarım reçel ka~ığı, gece 
de yarım reçel kaşığı zeytinyağ 
içiriniz. Fakat buna da binihaye 
devam dmeyiniz, sonra çocuğun 
barsaklar1 alışır, bunu içmeksizin 
dışarı çıkmaz. Muayyen bir zaman 
barsaklar düzelinceye kadar de
vam edini7. 

Hintyağım ancak çocuğun 
midesi ve barsakları dolu olduğu 
r.aman temizlemek içi ı vermeli· 
clir. Çocuk hirşey yuttuğu zaman 
\'.ıkartmak iı.;in kat'iyen hintyağ 
vermemeli. Böyle bir hadise 
olduğu zaman soğuk bir patates 
veya kızarmış ekmek yediriniz. 

El 
işi 

Kroşe iğnesilt. 

bu tavuk resmini 
koJayhkla örebi· 
lirsiniz. Bu bcyar 
tavuk üç kısma 
bölünmüştür. Vü
cudü, başı, kuyru
ju. Vücudü bcuc
lette iğnesile, 

başı düz iğne, 
seyrek iğne ile 
örülmüştür. 

Tavuğun vü
cudü bir kese 
gibi örülür, içe· 
riıi tawğu şi

şirecek şekil

de pamuk ve
ya yün ile dol
durulur. Vü
cudüu ne su- ~.,.......; 

- = 

p .... · 

Bu Seneki 
Çanta 
Modası 

Yukarıdan aşa

ğı birinci : Tim
sah derisinden , 
içerisinde bir gü-
J,DÜŞ pudralığı , 
k:olonya şişesi , 
aynası, vardır. 
Omuza geçirmek 
için ayrıca bir 
de uzun meşmı 

vardır. 

Yukarıdan aşağı ikin
ci; Beyaz güderiden el 
çantası. Üst kapağına 
geçen parça kırmızıdır. 
Ortasındaki düğme be-
yazdır. Bu parça yeşil, 

mavi, gümüşi de ko
nulabilir. 

.. -....,. 

Temmuz t7 

Kroşeden 
Masa 
Süsü 

retle işleneceği (7) 
numaralı şekilde 
gösterilmiştir. Tavu
ğun kuyruğunun ne 
suretle işleneceği 

6 numaralı şekilde, 
başın ne suretle iı· 
leneceği de (5) nu

marah şekilde 
gös te ril miı tir. 
Tlvuğun başını 
ve kuyruj-unu 
aynca işleyip 
tavuğa birleş
tirirsiniz. T avu· 
ğun yalnız ibik-

leri kırmızı, 
vücudü ve 
kuyruğu be
yazdır. 

Yukanclan a.şaiı üçüncü; Beyaz deriden düz çanta, kapağının ke
narında ki yuvarlak siyah hakiktendir.. 

Aaşağıda: Siyah deriden dört haneli çanta. Ru çantalar aey:ıhat 
için kuUamhr. Her renkten yaptırılabilir. 



Yıldız Olmak 
isteyenlere 
Birkaç Tavsiye 

Sinema lmmpanya!vındu"" 
llohada geldi. Yıldız ~ 
•••aada bulunaa .ı• kdilllfti 
laaz. taniyeleıde buhDiaald&a. 
K.,a,. clinkMrmaD - • 
'-ıa bu ta'flipnamecle 18 
_....._ vardar: GIDiiD yirmi 
d&t IUtincle de çah.-k .... 
.. .,... ..... ...... mtma· ,... 

Yılda o1maak içia lraliliJetiniz 
,..... Holiwda ~ ·..ı-,tm.; 
Yapacapm~--

... !i._ için ........ 
PÇiftirilecejini zamııetme~ 
. TniiJe mektubu pı;-eyi

- ÇWıa linema lmmpanyalan 
la_YliJe aektapluma lüç ehem
~ Yermezler. 
La_ Bir sinema stndyosunda en 
-~tik bir vazife il~ en hlyGk 
llir vazife arasında hiçbir fark 
~ktar · Ehemmiyet itibarile he)>"'. 
il birdir • 

._.:onvuta ıelecek olan pnç -·= ~'I -...mah"" ~ .....,_ -..U sardı• 
lt&cfro~n:eriali ,._.zler ve 
ae ajrarlar. fellketi-

.. ;ı~clız o~ak için glıelhıt bB 
:::::: V azıfe dijşkünft olmak 

-ı.~ bir iti ytlz defa yapbra-
-:U--· Eter yıldız olmak 
~ itten bıkm•m•mz Ye 
,.;:·••nıı zaruretiai unutma-

evmekVe 
Çok Korka z 

• - Bir kad•p 
....... ft"ll· ni Söylüyor 

Yı ni Yıldızların 
ilk Filim/eri 

Yem ,.watara • lirinferin
dea birlli ele Gayl Patrik ile 
erkek jıl~ardan Randolf Skot 
IDeNIİIDİD ea b&Jik filmini çevir
miiler n adden maYaffak ol
•Uflardır ••Memha ,.ı..,, amm
CleM w ilim .. kkincla enetee 

1Mı ,tada .. 
MjııM.IBJı,. ld yalalldt; 

Yeni Bir Komik 
Yeni komiklerden Babi b. 

&im daha çevirmek &zere P 
munt firketile alb senelik lair - 'i"

kavele imzalamafbr. 



1S Yazanı 6ne lfı..., 

Bizde D klorun 1 
Hastanın Fikri Galiptir,, 

HaçJ1lar, Mileahltler, Fedatıe:r Arasında 

== -
sı .., - Arabi Rumi 

'•MllÜ. 13U 14 • T••-· 



ı~ a-'aı.. SON POST>. 
::...c~~1~·======================================-========~~==:::;;-~==~;z:::;=:::::p===;:r::::;::::=:z::;:==============~================~ ,_ 

• • •• ITTIBAT VE TBBAKKI 
Her lıakkı malı/uzdur. - Na•ıl doltl• ? .• 

························-.. ·- Naaıl Yaşadı? .. 
ikinci Kısım No. 96 Naşıl Ôltlf? .• 

22Y aşlarındaki Genç Paşa, T alitVeCe
nıal Beylere Müstehziyane Bakıyordu 

Bazıları, Ahmet Rıza Beyin 
tek başına avdet ederek, tek b~
'1na alkışlanmak istediğini söylı
Yorlar. Bazıları da, meşrutiyetin 
ciddiyetine henüz inanamadığı 
için bir müddet neticeye intizar 
eylem.ek istediğini iddia adiyor· 
lar ·· Ve bazıları dahi: 

- Ne olur, ne olmaz.. Ap
~!llhamit, belki hudutları biı:den· 
k ıre çevirir.. Bütün ceµıiyet er-
i~ ya~lıyarak Selinik Kör

fezıne ve Marmara denizine d3k· 
~rebiJir. Şayet böyle ini bir şey 
0 ~' hariçte hiç olmazsa c~k::ti yeniden doğuracak bır 

) ~t bulunsun. · 
~yorlardı. Biraz retuş edilmek 

faltile, en doğru cevap ta; bu, 
IOn cevaptı. · 

~ zevatın Avrupadan avdeti, 
Yenıden bir takım tahminlere yol 
•çnıııtı. Umumi düşünceler, bu 
zevatın da merkezi umumi ile ça-
:;-~akları merkezinde idi. Hal· 
&kı doktor Bahaeddin Şakir 
i yde~ . maa~, ~emiyette filen 
~ gıBerıtmenuşlerdi. Bahaeddin 
• • Y de Selinikte çalışmayı 
iatememı,, latanbulu'tercib etmişti. 
~t4:i,latanbulda bulunan, Talat, 

Cemal, Hafız Hakkı Be 
ler merkezi umumiye ta . di'!l .. . 1 d' yın e .. 
~1! er 1• Şu halde, latanbul t .. 
kilatını Bahaeddin Şakir Be eş 
tevdi etmek; ötekilerin Sela"n·~e 

d ti · · ıge av ~ erm~ ~e merkezi umumideki 
faal?'etlennı temin edecekti. 8ıı 
~enaıp, derhal tatbik edildi. Bir 
~ Ş~ Selinikte kalan Babaed· 

la akir Bey, vasi bir salahiyetle 
tanbula gönderildi. 

na Y~arıda arzetti~w·miz beyan· 
menın d" .. "l . 

ta ' uşunu ece ıkinci nok-
sına g l' C . Rız B e ınce; emıyet, Ahmet 

b k eyle Mehmet Ali Paşadan 
1 aş asını tanımıyor a w t b' erle b 1 ' gar a ır-
uz k'l un an kendi camiasından 
Ht ~ştırıy~rdu. Bunlar, kimlerdi? 
p ç şuphesız ki : Damat Mahmut 
Be~ın oğlu Prens Sabahattin 

Y e onun taraftarlan idi 
Cemiyet b 1 A . da ge . diki . ' un ann vrupa 

ve:· en hayata hiçbir kıymet 
yazıı.?.~r' hatta, beyannamenin 
~a nazaran adeta &unlan 

~taJc:ıhkla itham ediyorclU; ve 
k e! cemiyetin bu şekiltle harez:!' ~eni bir ( gayri memn1111) 

reaı dojııruyerdu. 
Halbuki cemiyet, la.püz. ltJJ 

r.k . Y,eni tabirin ne old~;q 
~ıyor; \re gayri memnun bır · 

Zlinırenin, bükümet idaresiııde fi~ 
-~~I vaziyetler ihdas edeb~e
:~ı keatiremiyord~. Filhakika 
"-~mıl Paşa mevkii iktidBnr get
llliş ve kabinesini fU zevattan 
Dıürekkep olarak t,pjl ~-

Kabine reisi - S41.dr~am KA· 
lbil Paşa . 

Şeyhislim - Cemaleddio Ef. 
Harbiye Nazın - Rec~p Paşa 
Hariciye Nazırı - Tevfik Pt
Adliye Nazın - Hasan Feh· 

illi Paşa • • 
Maliye Nazırı - Zıya . Paşa. 
Dahiliye Nazın - Reşıt Akif 

Paşa 
Bahriye Nazın - Arif Paşa 
Evkaf Nazın - Recai ude 

Mahmut Ekrem Bey 
Maarif Nazırı - Hakkı Bey 
Ticaret ve Nafıa Nazın -

Gabriyel Efendi 
Orman ve Maadin Nazın -

Mavrokordato Efendi 
Şarayı Devld Reisi - (Sabık 

Ornian ve Maadin Nazın) Tevfik 
p&fL 

Fakat.. hu kabine tetekktll 
edinceye ad. ela auked ...,, 
mi mw•ltlt•lan epeyce ~ 

1 
lita tesadüf etmişlerdi. Evveli Cemal Beylere bakıyordu. Yanm 
Kamil Pata bu zevab istihfaf saatten fazla bu suretle geçmiş; 
~~itti. ~~lid!, Zita Paşanın da ba iki inkılapçı, fena halde ainir-
ııtirak ettiği muzakerelerde takar- len-iıti Bu · 1-: ..... dan ıon-

1 
. 1. . . .... . uzun ın~ . 

rü~ ·.eden L amzet er;ın ıstesı~ ra Kamil paşanın huzuruna çık-
Kamıl Paşaya vermek ve cemı- bkl . hal h ı 

. . .. b arı zaman da aynı usu e 
yet namına kendısıle munase ata 1 . Onl .. . Kam ·ı 
'rişmek üzere Kimil paşanın ge mış.. ar auylemlf, .. . 1 

fonağma giden Cemal ve~ Talil ~aşa sadece dinle~f·· Söz ıb-
Beyler, adeta istiskale yakın tipce, bu koca Vezır ~aflDI pen-
bir muamele görmüşlerdi... Ken-. cereden tarafa çevirıııış.. Sadece 
dilerini intizar salonuna almışlar- çenesini oynatmakla iktifa el· 
dı. Bu salona muttasıl olan diğer mişti. 
salonun kapııı açıktı. Bu salonda, Apdülhamitten gördükleri 
henüz yirmi iki yaşlannda bu- parlak iltifatı ne Sait ve ne de 
lunan genç bir amiral -Kamil Kimil paıalarda bulamıyan inkı· 
paşamn oğlu Sait paşa- ellerini lipçılar, rencide olan gurur ve 
pantalonunun ceplerine sokmuş, azcmetlerinin teessürile avdet 
ıslık çalarak dolaşıyor.. Kapının ederlerken Cemal Bey, acı acı 
önünden gelip geçerken, ma.ğrur şikayete başlamıştı: 
ve müstehzi nazarlarla T alit ve ( Arkası var ) 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 
( Baftarafa 12 inci aayfada ) 

ekmeğinizi kaleminizden yediren 
ona müstait doğmanızdan değil 
midir? 

Kasaları kıran hırsızların icat 
ettikleri dehşetli usuller kabana 
sığamıyan zekilann eseridir. O 
adamlar ayni zekayı başka saha
larda kullansalardı muvaffak ola
mazlar mıydı? Muhakkak olurlar-
dı. F.akat oalar. .ceül·anm.- fena 
sahalarda kullanmak 9tidadile 
doğmuşlardır ve aksini yapmazlar. 
lngir12let ve Almanlar uzun sene-
ler emekler, giiç ve ?1asraf!ı 
tecrübelerle kimlerin zümy1t-~~: nin yok edilmesi lizım ge ıgını 

tesbit etmişlerdir. Bana kahrsa, 
bi7Jm için yapılacak yegrm; hare· 
ket onları taklit ve takiptir: . 

_ Onlar kimleri " sterilıze ,, 
ediyorlar? 

- İlerlemiş dejenereleri ve 
irsen malul olanlan ! 

Epi zamandır hastasmı bekle· 
ten doktora suallerimi sormuştum. 

Mütevazı operatör: 
- Sizinle konµştuk, yazma

sanız çok memnun olurum ! di· 
yordu. 

Kuvvei iknaiyesi kuvvetli olan 
üstatla fazla beraber bulunmak 
)aınn•._P ...,_ ~ netice
lenebilircli. Keadisiııe teşekkGr 
ve veda ettim. 

Şimdi, anuunu yerine getire
meclijimden dolayı da affım rica 
ederim. 

Fakat, bunda biraz da yazma· 
mıya kıyacağım sözler söylemekle 
benim gazetecilik damanmı tahrik 
eden muhterem doktor da mes'ul 
değil midir? )f )f 

l'Wıml!: 
jf 1 -

Sultanahmette Garip Bir Hadise 
( Baftarafı ı inci aayfacfa ) Hanım bu paralarının çocuklarına 

içinden çıkan dört tane albn lira verilmesine razı değildi: 
ktipeyi ona vel'di. Derken fer~- - HükUmette kalsın, sonra 
cesinin batka bir kenanndan hır kızlanm harcarlar, aman verme-
dem~t b&nknot ~kardı. yiniz diyordu. 

Mesele M>kak örtJ;tında halle- Nihayet otomobil geldi, Ka&n 
ttilece'k 2rLi Hefildl.' · Memurlar d 
kadım ml~z;e ,gattit4Ufer'. Kadın .J>indirildi ve gö~ erildi. 

orad'\J>a.PJulatinırk:aşq ~luiıiy,e So~a\lar~a önünüze çıkarak 
ve, her köşesinden az çok bir para --el açan. g~ç ihtiyar ve sakat 
çıkarmıya başladı, bunları mu~a~ i----•ar arallllda belki merhamete 
faza ec:tiJmek üzere merkeze tealim JmUU 

:ediyordu. Fakat k~ ~biteceği liyık olanlan vardır, Fakat bu 
sırada qduun ikin~ kııı da ~ şekilde görünenleri de mevcutfür. 
seldi, Ma..._afila ihtiyar F atınA itte size bir allmunel 

Korkunç Bir Rüya idi ... 
Reşit Galip Beyin Çocukları Başlarından 

Geçen Kazayı Anlatıyorlar 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

bağırırım. Bereket versin o esna
da Musiki Muallim mektebi tale
belerinden birkaç kifi sandaliı 
geçiyorlarmış, bizi göriince dü· 
meni çevirdiler, babam da ceke-
tini çıkararak denize atladı, 
kurtulduk. 

Hikaye bitmemifti, kUçOk 
hanım devam etti: 

- Daha bitmedi, ikinci bir 
kaza daha var, o ki işte en bG
yüğü: 

Biz yelkenliye bindik. Babam, 
dedi ki. - Çocuklar elbiaeleri-4 
kuruluncaya kadar denizde yel
kenli ile ge.ı.inelim ve elbipelerimiz 
karuywıca gideriz. 

Artık Modaya gidip geliyo,. 
duk. F ~at üçüncü ..döa~lbde 
rüzgar çıkb. Yelkenlimiz mcak 
gibi sallanmıya başladı. Nasvet de 
korktu: - Çok sallanıyoruz amca 
devrileceğiz, diyordu. Hakikaten 
yelkenli çok sallamyordu. Beyba-
bam yelkeni çevirmiye uğr&flrken 
naııl oldu bilmiyorum.. bir de 
baktım çok sevdiğim deniz suları 
ıimdi beni boğmak için üzerime 
hücum ediyor. Korkmıya başla-
dım. Etrafıma bakbm.. Leyli da 
yammda çırp1D1p dunıyor. 

Babamın sesini işittim: imdat, 
diye bağınn diy~rdu. 

Ve hepimiz imdat ! ! imdat, 
diye bağrışmıya başladık. Fakat 
ben artık yorulmuştum. "Yavaş 
ıavaş denizin dibine gidiyordum. 
işte bu zaman bir kayıkçı imdada 
yetişiyor ve beni kayığına alıyor. 
Ben karaya çıkıcaya kadar ken· 
dimi bilmemişim. 

Kendime geldiğim zaman ba
tımın döndüğünü, kulaklarımın 
mülhit uğultu.unu ye yeni qı• 
Jaaaa soJ kolumun &ClalDI ifit'tim. 

AWaJan anlabrkell ldlçlkler 
tasdik ederek dinliyorlardı. Si& 
bitince onlara d6ndük: 

- Ya siz ne dersiniz? 
Leyli: 
- Deniz suyu .bana limonata 

gibi geldi, yudum yudum içiyor
dum. Kendimi kaybetmek üzerey
dim. Fakat kayıkçılar yetiştiler, 
ip attılar. ip başımdan geçti, be
lime kadar indi, beni paket gibi 
çekip kayığa aldılar, diyordu. 

- Ya sen ldiçük hanım ne 
yapbn? 

ismet cevabını farla taBk etti: 
- Söylerim ·amma, çocuk 

sayfasına yazmak farlile, zira ben 
~etenizin hep o sayfasına 
bakanm. 

- Hay bayi 
- O hialde söyliytybn: Ben 

habaQUn boyı;ıuna sanldım, sonra 
Oq'lUZl.UJ@ ~~. fak.4.l P.aSIWa 
elim k&~ u~ ~p~~. 
berek~t ver• sandal tez )'CiİfP. 

Şi.ti R~t G~ip 8.9.yin ;ye-
ğenlerine dinmiiftülc 

- Sıra aizia k6çük 
NaaYeb 
-"Biz pzmek içia ~ 

gelmiftik. Kardeşim Ayşe ile 
bana deaiz dokunduğu için ~ 
dalda l&:al1111Şbk, ilk kazaya uzak. 
tan f&)ıit olduk, ikincisine ıelince, 
ıandaf devrilince evvelt kellanna 
tutunmaya ~şbk, ellerimiz kay-
dı, denize dilştiik, bilmem nasıl 
oldu, batmadık, yanımda amcam 

Ziraat Vekaletinden: 
. ~kara ser?m ~arülistihzan için kıyılmıı Dalak 'bi mevaddı 

uzvıyyeı bayvanıyeyı 40 derecelik bı'r h 11 al nd . -Lk ava cereyanı b a ve 
uepsıye .muvan olarak kurudacak bir cihaz alın --LL- Ka b 
zarf usulile 21 gü .. dd 1 •~~ pa 

n .. m~ . et e münakasaya konmuştur. Şartnamesi 
Vekalet Levazım Mudurıyetindedir Tal' l ı klif d ki • 
b d li ü d d. · ıp o an ar te e ece en 

1 
e ·t ~. Y .~ e . ye 1 buçuk nisbetinde teminat muvakkate mektup-
~ e ır~ te ıhale günü olan 15 Ağustos. 933 tarihine ~udif 
~ı gtlnu saat 15 de Vekllet mllb~aat k:o111iay!nuna .-&racaatı.R 
ilan olünur. ~._. f.f· 11 ""ff'>·, · -.. tn. .raoo,, 
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Gavur Mehmet 
Kara Y .. rek Çetesi 

Tefrik No. 71 

Birdenb·re 
Islık Sesi 

Sert =-ir 
• 
işitildi 

-Beni nerelere getirdin usta?. Burası Eşkıya 
ini midir, nedir ? . 

Davut, buna dayana da-
yana yürüyor. Fakat her beş 
adımda bir kere, bastonu tozlu 
yolda uzunca bir hat resmedecek 
şekilde sürüklüyordu. 

Meyhaneden, yüz hatve kadar 
uzaklaşmışlardı. O zaman, mey
hanenin yan tarafındaki sık çalı
lıklar içinden iki kişi usullacık 
ayağa kalktı. Bunlar da, o tozlu 
yolda yürümiye başladı. Hem gi
diyorlar, hem de arasıra eğilerek 
yerdeki izleri tetkik ediyorlardı. 

Önde gidenler mütemadiyen 
yokuşlara tırmanıyorlar .. Bir takım 
dolambaçlı yollara sapıyorlar. 

ara sıra durup dinleniyorlardı ... 
Takip edenlerden biri, diğerinin 
ku ağına eğildi. Usullacık: 

- Hüsnü Efendi!.. Dönüp do
laş ıp, hep o yola geliyoruz .. 

- Tabii değil mi, ya.. Nere
lerden geçildiği belli olmasın di
ye... Lakin, bak.. Buradan itiba
ren tekrar ilerlemiye başlamış
lar. Etrafa dikkat et, aman Ali. 
zannederim ki taş ocaklarına 
yaklaşıyoruz. 

izleri takip eden serteftiş 
Hüsnü Efendi ile tebdil memur
larından Aman Ali, bu suretle 
konuşarak ilerlemekte devam 
ederlerken, önündekiler de sert 
kayalardan mürekkep bir yola 
girmişlerdi. Elli adım kadar ile
riden, birdenbire sert bir ıslık 
sesi işitildi. Hırvat Dimo, ayni 
seste bir ıslıkla buna mukabele 
etti. O zaman, Hüsnü Efendi, 
Aman Alinin kulağına eğildi: 

- İşittin mi?. 
- Evet efendim. İşittim. 
- Arbk burada durup bek-

leyeceğiz. Daha ileri gidemeyiz. 
- Niçin? 
- Anlaşılıyor iri heriflerin 

nöbetçileri var. Baksana.. Onları 

görür görmez ıslık ç.w.lar. 
- Doğru. 

İki zabıta memuru derhal ol
dukları yerde yüzüstü uzanmışlar, 
etrafı dinlemiye başlamışlardı. 

Davut, ikide birde sendeliyor; 
Düşücek gibi oluyor; Bağdasar 
ahbarm koluna sarılarak şikayet 

ediyordu: 
- Aman usta.. Beni nerelere 

getirdin.· Hendeğe mi gidiyoruz. 
Çukuramı düşüyoruz. Ben kork
mıya başladım. Bir az daha böy
Je giderse, ben bu işten vazge
çeceğim. 

Geveze Ermeni de cevap 
veriyordu: 

- Korkma canım .. Sarıl ko
luma sıkı sıkı... Artık, geldik 
demektir. Hdklısın. Taş ocakla
nna girdiğimiz ıçın, burada 
yol çetindir. Herifler, ne yap· 
sınlar tek, el geçmiyelim diye, 
tezgahlarım böyle sarp yerlı:!rc 
kurmuşlar. Benim canım yok mu? 
fş olduğu zamanlar, bu yollarda 
her gece ben de böyle gider 
gelirim. 

- Gider gelirsin ama, göz
lerin açık olduğu halde ... 

- Yook, öyle söyleme.. Bu 
adamlarm, emniyeti kıttır. Öyle 
kolay kolay yolu herkese öğret
mezler. Yakın zamanlara kadar, 
ben de göz.lerim bağlı gider 
gelirdim. 

- Nasıl olur canım.. sen de 
bunların ortakları değil misin. 

- Hayır .. ben onlara ücretle 
çalışırım. 

Bağdasar abbar, belki daha 
birçok gevezelikler edecekti. 
Fakat şimdi öteki hırvatla bera- . 
ber önde giden Dimo birdenbire 
döndü. Kuyumcuya sordu. 

- Bu adamın üstünde silah 
var mı? .. Ona bakmadık. 

Bağdasar ahbar, Davut'a 
sordu: 

- Silahın var mı?. 
Davut safiyetle cevap verdi: 
- Ekmek ve hıyar kesmek 

için küçük bir çakım var.. ister
senız arayınız. 

Davut'un bu cevabını, kuyum
cu Dimo'ya tercüme ettikten son
ra birkaç dakika sükut ile geçti. 
Yol, gittikçe çetinleşiyor; uzak
tan, karmakarışık muhavereler 
ve şarkı sesleri işitiliyordu. 

Davut sordu: 

- Galiba, yaklaştık. 

- E, bir şey kalmadı Vakıa 
mağaralara biraz daha var ama .. 
biz, doğruca kaptanın kulübesine 
gideceğiz. 

Davut yine safiyane telaş 

gösterdi: 

- Mağaralar dedin, usta .. 
aman. allahaşkına beni öyle kor
kunç yerlere götürmeyin. Vaz
geçtim, bu işten. 

- Yok canım.. zaten seni 
mağaralara götürmezler.. oraya 
asıl işçilerden başka, kimseyi 
yaklaştırmazlar. Dikkat et .. önün
de küçük bir dere var. Şöyle 
atlayıver. hah... işte kaptanın 
kulübesine de geldik. 

( Arkaıı var ) 

Münakasa Tehiri 
Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye 

Hastanesinden : 
Bedeli keşfi (9233) lira kırk iki kuruş olan Manisa Emrazı 

Akliye hastanesinin kapalı zarf usulile münakasada bulunan kalö
rifer tesisatı için talipler tarafından verilen fiat haddi layıkında 
görülmediğinden 2917 /933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on albda ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 
Talip olanların Manisa sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne 
ve şeraiti anlamak için de her gün Manisa Emruı Akliye hastanesi 
Baştababetine müracaatları ilan olunur. 

İstemem efendim istemem 
Ben kayığa binmem, maazallah 
ya devrilirse! 

( MEKTEP iŞLERi ) 

Bedava 
Leyli 
Olmak isi egen/er 

Bu sene ilkmektebi bitirenler
den çoğu lise veya ortamektep
lerden birine bedava yab talebesi 
ola.rak girmek arzusundadır .. 

Yatı mekteplerine bedava na
sıl girilir? Bunun için ne yapmak 
lazımdır? Hükümet her sene yatı 
mekteplerine muayyen mikdarda 
bedava talebe alır. Bu sene de 
bir mikdar talebe alacakhr. Bu 
mekteplere bedava olarak gire
bilmek için evveJa Maarifin aça
cağı müsabakaya girip muvaf
fak olmak lazımdır. Bu müsaba
kaların şeraiti henüz. ilan edilme-
miştir. Ağustos ortasında ilan 
edilecektir. O vakite kadar ne 
söylense tahminden ibarettir. 

Bedava leyli müsabakasına gir
mek için şimdiden mi.iracaat te 
erkendir. Vekalet resmen ağustos 
ortalarma kadar istida verilme
mesini ilan etmiştir. Şimdiden 
yapılacak müracaatlar dikkate 
almmıyacaktır. 

Müsabakalarda muvaffak olmak 
isteyen ve bu suretle bedava 
leyli yazılmak isteyenler şimdiden 
hazırlanmalıdırlar_ Çü kü taburwı 
adedi çok olacaktır. Bunlar ara-

sında muvaffak olmak biraz güç.tür, 
müsabakalarda kazananlar, ü
kiimetin göstereceği mektebe 
gitmeye mecburdurlar. Bunu da 
gözönünde bulundurmak lazımdır. 

İstanbulda Darüşşafaka mek
tebi de bu sene bir mikdar 
bedava leyli talebe alacaktır. 
Buraya girebilmek için çocuğun 
ilkmektep dördüncü sınıfına geç
miş bulunması, anasız, babasız 
veya hiç olmazsa babasız olması 
şartbr. Bu şartları haiz olmıyanlar 
kabul edilmiyeceklerdir. 

Bunlardan gayri askeri liseler 
ile, San'at mektebi, Deniz mek
tebi gibi bedava leyli kabul eden 
mektepler vardır ki, bunlar hak
kında bu sütunda peyderpey 
izahat verilecektir. .. 

Odemi.ş.te Ismet .Be~ e : 
Düşünceniz iyidir. Hususi mu

allimden ders alarak kendinizi 
hanrlayınu. Gelecek sene orta
mektep bakalorya imtihanlanna 
girerek imtihan verirsiniz. 

Maamafih şahadetnameye ne 
ihtiyacınız var. Bir insan için 
hakiki şahadetname kendi bilgi-
sidir. Bu yaştan sonra bütün 
tahsil derecelerini geçip üniversite 
şahadetnamesi alamazsınız. Oku
yunuz, kendinizi yetiştiriniz, 
F ransızcanızı ilerletiniz. Fakat 
şahadetname almak için değil, 
adam olmak ıçın. 

Mektapçl 

Nazırlar Meclisi Kararını Verdi 

Almanlar Hastaları 
Kısır Yapıyorlar ! 

Yarı Deli, Sarsak, Kör, Sağır, Sar'ah Olanlar 
Çocuk Yapa mazi ar 

Alman Doktorları Faaliyete Geçiyorlar 
Berlin 26 ( A. A.) - Havas 

Ajansından: Ayın 14 ünde yapı
lan nazırlar toplantısında dün 
neşredilmiş olan kısırlatmak ka
nunu kabul edilmiştir. 

Kanuna göre belahat ( Aptal
lık ), Schizophrenıe, sar'a, daür
raksi ( sarsaklık ), cinneti müte-
rekkiye, körlük, sağırlık ve vücut 
sakatlığı hastalıklarile malul olan 
erkek ve kadınların hastalıkları 
irsi veyahut ağır bir şekilde ise 
kısır edileceklerdir. 

Kanun birçok kimselerin ken• 
diliklerinden kısır olmayı istiye
ceklerini tahmin ettiğinden, bu 
hastalıklardan birisile malul olan· 
larm bu vadide müracaatta bu
lunabileceklerini tasrih etmekte-
dir. Mahkeme bu taleplere veri
lecek cevapları tesbit edecektir. 
Bu " irsiyet ,, mahkemesi, reis 
olarak bir hakim ile irsi fizyoloji 
kanunları mütahassısı ve tahlif 
edilmiş bir doktordan müteşek
kil olacaJ.rtır. 

Mahkemenin tahkikat emrede
bilmek üzere hususi salahiyeti 
olacaktır. 

Mütehassıs doktor şehadet 
etmiye mecbur ve meslek esrarı 

kaydinden hariç tutulacaktır. 

Temyiz mahkemesi kat'i karar 
v~recektir. 

18 yaşından aşağı olan sağır· 
lar ailelerinin talebi üzerine, ken
di muvafakatleri olmasa bile kısır 
ya pbrıla bileceklerdir. 

Ameliyat masrafları devletin 
hastalıklar için koyduğu bütçeden 
ödenecektir. 

" Conti ,, ajansı bu hususta 
bir izahname neşretmektedir. 
Ajans, ''kısır yapmak,, ile 11Hadım 
etmek,, arasındaki farkı gözetmek 
icap ettiğini yazıyor. 

Kısır yapmak ameliyesi erkek 
ve kadın için, zararsız bir ameli· 
yedir. 

Conti Ajansı şunu ilave ediyor: 
Bu kanun ile Almanya, ırkm 

bedeni kıymetini yükseltmek ve 
tekamül ettirmek hususundaki 
iradesini göstermiş oluyor. Mesele 
bir tecrübeden ibaret değildir. 
Zira mecburi kısır yapmak mese-
lesi birçok devletler tarafından 
düşünülmüş ve bu hususta birçok 
tecrübeler yapılmışhr. 

Conti Ajansı, bir kanunusani 
1934 den evvel "sadiste,, katillerin 
hadım edilmesi hususunda bit 
kanun çıkarılacağını da bildiriyor. 

Darülfünun Mübayaat 
undan: • 

ısyo o 
1 - Guraba hastahanesi dahilinde ve civarındaki eski tütün 

deposunda yapılacak tadilat ve tamirat 7 gün müddetle ve pazar
lık suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - işbu tadilat ve tamirata talip müteahhitlerin 50,000 lira
lık tek bir binayı muvaffakıyetle ikmal ve teslim etmiş olmaları 
şarttır. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin Güzel Sanatlar akademisinde 
bulunan resmi mimari Bürosuna müracaatla ehliyetlerini gösterir 
evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkür Bürodan ihaleye iştirak 
edebileceklerine dair alacakları teskere ile Darülfünun Mübayaat 
Komisyonuna müracaat ederek 20 lira mukabilinde şartname lahika 
mukavele ve projelerile suretlerini alacaklardır. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,5 nisbetinde 
teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 
5/8/933 cumartesi günü saat 15 te Darülfünun Mübayaat Komis
yonuuda hazır bulunacaklardır. "3620,, 

• • • 
lstanbul ikinci icra 

Memurluğundan: 
Mukaddema Şişli Osmanbey Cabi sokak ( 5 ) No. lı apartımanda 

mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan 
Atıf Bey oğlu Hüs. mettin Beye 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idare
sinden 11 Mart 931 tarih ve 42863 numaralı senet mucibince 
istikraz eylediğiniz yüz elli liranın tesviye edilmemesi basebile 
meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumsü
yon ve faiz ve kumsüyon ve mesarif yekiınundan yüzde iki buçuk 
muam.de vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun te
mini :ıımmnda merhun bulunan bir roza iğne icra ve· iflas kanu
nunun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye 
müracaatta bulunan alacaklı mezkür Sandık idaresi tarafından ta
lep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim 
ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme 
emri zahnna mübaşirinin vermiş olduğu meşrubatta mezkür mahal
de ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muktazi
yenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi 
ilandan itibaren 933/957 dosya numarasile müddeti muayyenei mez
küre zarfında icranın durmasını mutazammin şifahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylcmcdiğiniz 
takdirde müdde~ mezkiırenin hitamını müteakip berveçhi talep 
merhun mücevhen..hnııın paraya çevrilmesi hususundaki muamelat• 
icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı malümunuz olmak 
ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (3632) 
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RADYOLİN, Avrupa macunlarına faiktir. 
Çünkü terki6i sıhhi, i1tmiz ve f•nnidir. Bir defa 
tecrü6e ediniz. 

bin nasihatten yektir ~ 
(5827) c::===============================:::::: 

Bir tecrübe 

HER EKE~.--... 
Döşemeliklerinde 

Yüzde 5 O tenzilat 
Hl!REKE'nin döıemelik ipekli kumatlannda kısa bir zaman için 
ylzde elliye kadar, muhtelif nispetlerde tenzilat yapılmıştır. 

istllade ediniz 
Yerli Mallar Pazarı 

· lstanbul: Bahçekapı t Beyoğlu: istiklal caddesi 

~---------------------· (5769) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
" 13887: Numaralı kararname ahkamı dairesinde takasla ve 

pazarlıkla 3,000 libre kola kazain satın alınacaktır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi götdükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere ~o 7 ,5 teminatlarını hamilen 12/8/933 cumartesi saat 14 te Ga
latada Alım Satım komisyonuna müracaatleri. "4602,, 

MÜHİM BİR 
Piyasada hiçbir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede 
mallarını ucuzlatan yegane mobilya mağazası. Bilhassa İngiliz 
garanti sarı kesme ve beyaz karyolalarmda büyük tenzilat yap
mıştır. İstanbul Rızapa,a yokuşu 66 No. Telefon : 23407. 

ASRİ MOBiLYA MEŞHERi 
AHMET FEVZi ~ (5078) 

Yanı ve Islah Encümeninden : 

AT YABIŞLABI 
Veli Efendide ko4u mahaJlinde saat 15 te batlar. 

2S-i-93'J den itibaren •Ilı h•H• Cumaları devam edecektir. 
Zengin babsimüşterek - mükemmel büfe ~ f.i569) 

lstanbul Belediyesi lıariıarı 1 
Şehir bandosu için lüzumu olan 1200 kilo sadeyağ, 400 kilo 

makarna, 50 kilo şehriye, 300 kilo zeytinyağ, 200 kilo zeytin 50 
kilo irmik, 300 kilo sabun, 4000 kilo koyun eti, 19 kalem muhtelif 
yaş sebze kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şartname almak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de teklif edecekleri fiatın %7 ,5 
nisbetinde teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektup-

. larını 3117 /933 pazartesi günü saat 15 e kadar daimi encümene 
\'ermelidirler. 113207,, 

İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

928-929 senesinden itibaren bugüne kadar Ali Deniz Ticaret 
ektebinden meıun MiiliZım Kaptan ve Çarkçılann iki güa zarfında 

..Miidiirfret Fen Şubesine müracaatları. «3630,, 

Deniz Yolları işletmesi 
AC~NTALARI: 

Karakiıy - l'iiptiibaşı Tel. '1~362 
1-'irkeci Mülıiirdar zade han 

Telefon: 22740 __________________________ , .. 
MERSİN POSTASI 

ANAFARTA 
vapuru 2817 /933 Cuma saat 
10 da İdare rıhtımından kal
kar. Ku,adası ve Gelibo
lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 

Çeşme programdan çıkarıl 
mı~tır. "3599,, ' , 

'SADIKZADE BiRADERLER' 
VAPURLARI 

Sakarya vapuru 
ISTA N BUL • I Z M 1 R 

SÜR'AT POSTASI 
Her hafta Cumartesi gllnü saat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, Pazar 
gllııU lzrnir'e ınüvasalat, Paıarteel 

hareketle Salı gUnn Istanbul'a avdet 
eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey-
menet Hanı altında acentahta mü
racaat. Telefon : 22134. 

"--------. (5832) 

ÇARESİ 
- Neşeli olmak için ne 

yapmalı? 

- TATLI MOSHil 
kulJan; 

- NEDl!N O? 
- Çünki can sıkıntısı, neşe· 

sizlik, sinir buhranları çok 
defa mide ve barsak dol
ıunluğundan ileri gelir 

TATLI 
- MOSHiL -

Deposu: Betlr Kemal 
Mahmut Cevat eczanesi 

Kutusu : 15 Krf. 

~--------~ (~082) 

PETROL NiZAM 
Saçlan kuvvetlen
dirir. Dökülmesi .. 
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 

(5507) 

............................................................. 
Son Posta Matbaası 

SUübi' Ali Ekre .. 

Netriyat Müdürü: Hdil Lufd 

2 

Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte tasımak için hem daha 
1 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yenr ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

'20 ve ~ tabletlik am~a ı~Jlar lçlltel• 
her yerde bulunur. 

M. TOBATLIYAN 
TARABY A YAZLIK OTELİ 

ve LOK .~NTASI 

' . 

(5120) 

Ta •abya M. Takatlıyan Oten ve Lok•ntaemm en asri konfor ve 
7emeklerile kiişade bulundwğunu muhterem mii-. terilerine arzeder. 
8oOazlçlnln en havadar ve cazip noktasında bulunan otelimiz lstanbulun 
her cihetten en güzel bir sayfiyesidiı Bilhassa lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsizliğini ispat külietiııden müstağnidir. Ziyaretlerile 
müessesemizi ,şimdiye kadaı taltif buyurmamış olan zavatı muhteremeniıı 
teşrifleri rica olunur. F•zla ikame . buyuracak aileler mUa•lt ••r•lte 
tabi tutulur. 

Yeşil Borsanın Meşhur 

ULUDAG MADEN SUYU 
Gayet lezzetli, gazli, fazla miktarda Bioarbonatlı meohur Avrupa 
maden sularına muadil olan ULUDAÖ MADEN SUYU mide, 
bağırsak, karaciğer, böbrek, kum ve şeker hastalıklanna karşı 

son derec~e nafi olduğu muhterem doktorlar1n tecrübelerile sabittir. 

Hazmi kolaylaştırır, def'i tabiiyi tanzim eder, safra söktürür ve 
idrarı çoğaltır. U mumi deposu: Sirkeci Rall H•n N. 14 

, Karaciğer- Mide- Barsak, Taş, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi için 

TUZLA IÇMELERi 
En son konforlu yeni otel - pansiyon • lokanta - pllJ 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, lJ.15, 15.10 da 
llaydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cumaı.,., ilaveten sabah 7 

vapurunun treni içme membalanna kadar gider gelirler. 

~-------------------~ (S668) .--

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Marsilyada Vaki " Arnaud ,, müesseıeıi mamulitmdan " 13887 ,, 

Numaralı kararname abkimı dairesinde umumi takasla ve pazarlık· 
la " 2501260 " litrelik "400 ,, adet Konyak Fıçı11 satın alınacakbr 
Taliplerin pazarhp iftirak edebilmek üzere " % 7,5 ,, teminat ak• 
çelerini hamilen 318/933 per~embe giinU saat 14 de Galatada Alım 
ve Satım Komisyonuna müracatlari. " 3568 ,, 

~ 6 ili 21 Eylul 1933 de devam edecek 

il iTALYA'da: BARi ŞARK BEYNELMiLEL PANAYIRINI 
ziyaret fırsatını kaçırmayınız. Şark ile Garp arasıodaki ticari münasebatınız 
iı;in <>n büyük rabıta veıileaidir. Ziyaret ederken temin edeceğiniz faideler 
mühimdir. lhracatçılar: Senelik BARI .. AZARI; mallarınızı teşhir için sizi 
davet ediyor. Bütiin seyahat izde büyük tenziliittan istifade edeceksiniz. 
Fazla tafsilat için Galat•d• anUb hanında ı No. da Clttona fü. ye 

müracaat olunması. ~ (57S4) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takasla ve pazarlıkla " 11 ,, çeşit "5,, beş santilitrelik altmış 

beş bin Likör şişesi satın alınacaktır. Taliplerin numune ve şartna
meleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 temi
natlarını hamilen 12/8/933 Cumartesi giinü saat 14 te Galatada 
Alım, satım komisyonuna müracaatları. "3601,, 

,..-.NORA RADiO~ 
N Müsabakalarda birinciliti kazanan NORA RADİO'nun 933 tipleri gelmittir. A. 
O Rekabet kabul etmez derecede ucuz fiatlarla satılmaktadır. D 

! Yegane satış mahalli: Galata' da KULELi mağazasıdır. A 
~NORA RADİO~~tıu,4JJI 


