
Bir Serseri Kur$UD, , Din
yayı Ateşe- Verebilir 

~~~~~~~~~----

-Y u g o s la vy anın italya Hududuna 
Asker Yığması, Tehlike işaretidir 

Vf yana da Asılan Mah
ku~lar Bağırıyorlar : 

111 Yaıasın Almanya, 
Yatasın Hitler 1 ,, 

Londra, 2 (Huıuıl) - lıtikball 
'aima iyi ıörmek istiyen en ümit· 
il diplomatlar bile, Avuıturyanın 
ltugtinkn vaziyeti yllzllnden dtln· 
ranın ba11na bDyOk bir harp fe
falteti çıkabilecetinl teılim ediyor• 
lar. Blltb liyaıl ,.hıiyetJer AY· 
•) 

ltalgıırun e11 ,ole pflentllll t•gg•r•cileri •'•-'• flt1zi••tit11le 

l'Upanın en tehlikeli ıDnler yaıa• 1 kuvvet tahflt etmif, hudut geçit• 
dağını soylUyorlar. )erini de kapatmııtır. 

Avrupanın buıllnkU bul tasını Almaaya tarafından A vuıtur-
fll tekilde çizmek mUmkllndllr: yayı ilhak etmek makıadile yapı• 

1 - ltalya, ıimalde Avustur· lacak en kilçllk bir harekette, bu 
ta hududuna elli bin kişilik bir (Devamı 12 inci •ayfada \ ... 
Maarif V ekileti Yeni j 

Mektepler Açacak 
"ikmal Mektepleri,, ismini Alan Bu 
Müesseselerin. Kadroları Hazırlanıyor 

Ankara, 2 ( Huıuıl )- Maarif 
V elc:Aleti, Li•e ve Ortamektep 
bulunmayan •ilAyet ve kazalarda 
gençlere IJkmektepler kuvvetinde 
hlr tabıil verebilmek için .. ikmal 
Ortamektebi ,, ismi altında yeni 
mektepler tesisine karar vermiı
tir. Bu mektepler halckmda bir 
talimatname ~ırlanmaktadır. 
Yakında Maarif idarelerine ve 
alikadarlara tebliğ edilecektir. 

ikmal Ortamekteplerine ilk· 
nıektebi bitiren talebeler alına· 
caktır. Bu mekteplerin tahsil 
DıUddeti bir sene olacaktır. ikmal 
Ortamekteplerinden mezun olan· 
lar, arzu ederlerse Ortamektep· 
lere devam edebileceklerdir. 

Fakat bu mekteplerin tesisin· 
deki fayda, daha ziyade ilkmek• 
tep tfthıili ile iktifaya mecbur olan 
~. uzak vilayetlere ıiderk lise)'.• 
d.\'am edecek mali kudrette 
~luuaayaa taı.a..ı. umuai ma· 

Meari/ V•lcill Abiclin B•g 

l6ıllathlı ıenitıetmektir. ikmal 
orta mektepleriain adedi laeaUz 

( n..amı 1(1 i11cıi nyt•o ) 

•• ,.,,., 2 ( Mltiad) - CllllAar 
lt•ill M•r.,.ı HlruleJ16•rpn ••Afat 
vazlgefi çele •ill'lep111. 6iiliin 
irnitl•r b•il•iıtir. a.ıoelcll M. 
Hitler tlerul 6ir t•B••r•g• atlı
.. ,.1ı Mare,.ı Hiraden6•r6Ufl ••
İudap NU•lc ,.,...,.. •it.lıtir. 

Peri•, 2 ( H•.,,.ı) - Si.an naa· 
u/lltle, Mar•,.l Hi1ttlerı6,,,. •• ,. 
sılılai 1111zl••tini11, çek 11•/uı•etli 
siı•-' tteflcefer llolrır11c•6• il•ri 
.ırüligor. 
(Lfıtfın betiııci uyfamızı oeviriDiz. 

Fazla tafıillt bulacakıınız.] 

Son Posta 
Bugün 

16 
S~yfadır 

-K;;;-iiidı~(k;,--·-
Bir Cinayet 
işlendi 
Malatya '(Huausi)-Yukarı Banazl· 

de Bekir ~tlu Ahmet isminde biriai, 
komıularaodan Mimiş iımlnde bir 
kızı kaçırmıf, bir mllddet sonra 
da nikihlanarak evlenmiılerdir. 
Fak at kızın aıncaaı Efe Muıtaf a, 
bu kızı kendi oğluna almak ka• 
rarında oldujundan bu evlenmlye 
bir tUrlU tahammül edememiıtir. 
Efe Muıtafa iki gün evvel kendi 
oğlu Mehmet ile amcaamın oğlu 
Mehmed• tabancalar vermiş ve 
Bekir otlu Ahmedin evine gön• 
der mittir. Bekir oğlu Ahmet, 
evinin avluaunda komıu kadınla· 
rile konuıurken iki Mehmet 
tabancaı.nnı atetlemiıler, çıkan 
kuıpalar Alamffi yartlamtt vı 
kML.&a.-. Fat .. yı ilcllrmiftlr. 

n • 
Bedava Bir Kuvvetlenme Usulil •• 

-
Plijlarda Vücutları Yak-
mak ZararlıMı,FaydalıMı 
Artık Güneı Şuaının Da Gıda Gibi 
Yenildiği bir Devirde Y aııyoruz 
Gıdadaki (Yitamia) in roll 

ketfeclilelideöeri laerkeı kunet• 
len,mek için vitalllln almaya upa· 
flP duruyor. Halbuki -ıon ı&n-
1.,de l.tanbula ,.akan ııcaldar 
icabettiği miktarda 11da almıya 
bile enıel oluyor. Sıcafa karşı ' 
Y•Jlne tedbir olarak lıtan' ' 
halkı plajlara döldllllyor. 

Birkaç Hne eYvel bu mevsim
de plAjlarda Yllcudü karanacaya 
kadar yakmak pek rajbette bir 
moda idi. Bir milddet ao1ara 
beynel•ilel blytlk ıpor fUlpiyoa• 
larmclan bazalannı, menajerleri 
Yleutlarım yakmaktu m•etti
ler. Glllef banyolan Yleucle za· 
rarlı .auyonnuı diye.. 

Bu ._. bWauaa paçler ara• Plijü ha .. .a••ı •i••r•lc 
( l>ffa• 15 laci aayflHla ) 1c .... tıen•'-r 

Yoi 
Sıhhiye 
kesten 

Vekil etinin 
Evvel Bizi 

Tebliği 
Memnun 

Her
Eder 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti dün ıazetelere çok acı 
bir liun ile yazılmıt bir teblii 
ıinderdi Ye dedi ki: 

29 Temmuz tarihli Son PoMa 
gazetesinde, Istanbulda tam iki 
yüz cUzamh haı\amn aerbeat do· 
lqtajı hakkmcla hiçbir eaaıa isti· 
nat etmeyerek netredilen havacliı 
tamamen aıılıaz ve uydurmadır, 
verilen bu malümatın yalan ol
duğu ilin olunur. 

Biz bu tebliği aldıktan ıonra 
evvelce yazdığımız yazıyı bir 
daha ıözden geçirdik ve ıördiik 
ki bu aahada tarafımızdan her 

hanıi bir iddia dermeyan edllmlt 
değildir. 

M ... le: 
"Bir clzamlının matbaalara 

dolqmaıı, clzamlalarin aerbeıt 
bırakılarak atede beride dolar 
taklaranı ı6ylemeai ve bir tahml• 
ne nazaran l.tanbulda 200 kadar 
ctlzamlı bulunclujunun iddia edil
mekte olmuı,, idi. 

Biz, bu iddiaya inanmq d .. 
iildik, o derece defildik ki, ej• 
dojru IH mllthit bir tehlike halle 
araıında dolqıyor, demlftlk. 
Fazla oluak SıJahat itleri Mlldl
riyetini bulup .ormUf, oaun lisa• 
nandan halkı tatmin etmittik. 

( Duamı 15 iacl •ayfacla ) 

Hala Patırdı Meselesi! 1
--------

Sana bir defa daha tenbila ediyorum, öyle ikide bir UU'ıp 
dur••; aaat aekizde• •nal Hllalducla ... Çik•_. ra1&1d 
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(Halkın Sesi] 

lşzk Olmzyan 
Yerlerden 
Alınan Para 

Belediye fener bulunmıyan ıo
kaklardaki evlerde oturanlardan 
bugünokadar, hiç hakkı olma
dığı halde tenvirlyo resmi almıı. 
Du lıuausta görüftiiğümüz kim· 
eeler şunları eöylüyorla.r: 

Necati Bey (}{aragümriik Dıraman 
caddesi 92) - Bupn gazetede oku
dum. Şimdiye kadar hiç lamba yilzü 
görmlyen yerlerden de Belediye ıtık 
re•mi almıı. Halbuki Belediye vergi 
Ye resimleri kanunu buna müsaade 
etmiyorınuJ. Tenviriye resmi denince 
de, hatıra ilk evvel bu gelir. Haki
katen zulmet içinde kalan ıokak
lnrdaki evlerden tcmviriye rumi ie
temek hak11zhk olur. Eğer Belediyeci 
alınmaması !hımgelen para timdiye 
kadar tahsil edilmişıeı bunu tahıil 
edenlerin ceza törmelerl lanmdır. 

* Şefik B. (Beyazit Tavşant~şı 19) -
Aydın)atılmıyan ve temizlenmiyeu 
ıokaklardan rhlm ahnmamalıdır. 
Belediye elekhik ve bavaga:ıı limbaaı 
Ue aydınlatmadığı birçok yerlerden 
ıenelerdenberl tenvirlye ve tanzifiye 
resmi ahyormuf. Şimdi bittabi bu 
paralar ıahiplerine iade edilecektir. 
Şu lıtanbulun çok tuhaf bir talli 
vardır. Şirketler bavagazı, elektrik, 
•u saatleri kiralanm tlındiye kadar 
fazla almıılar. Telefon tirketi de fazla 
muhabere Qcreti almıt- Haydi bunlar 
imtiyazlı ecnebi firketlerdlr. Hep 
kendi menfaatlerini glbetirler diyellm: 
Fakat fu bizim belediyeye ne olmuı 
bilmem ki? •• .. 

Murat B. (Y edikule Gazhane 24 ) -
Afyon Meb'usu Ali 8. Nafıa Veklle
tioe gelelideoberl hep fazla alınan 
feyler geri verilmlye batlandı. Sonra 
zavallı İstanbullulardan tirketler lıak
lan olmadığı halde ne kadar da çok 
para almıtlar. Şimdi fazla para alan 
mile11eıeler arasına fstanbul Beledi
yesi de giriyor. Bence belediye halk 
müeueıesidir. BQtçcıt de dardır. Eter 
şimdiye kadar aldığı paraları iade 
etmek icap edeuc bütçe.i adamakıllı 
aarnhr. Hak sahipleri verdiklerfol 
belediyeye helil etsinler. Belediye de 
bundan •onra bu fekilde para almasın. 

İki Genç 
Bir Çocuğu Berbat Etmek 

Suçundan Yakalandılar 
Gedikpaşada kaaap çıraklığl 

yapan 21 yaşında Hüseyin oğlu 
Mehmet Ali ile Ali Rıza oğlu 
Hüseyin isminde iki genç, Agop 
isminde on yaşında bir çocuğu 
berbat ettikleri iddiasile polis ta
rafından dün adliyeye verilmişler· 
dlr. iddia edildiğine göre, Mehmet 
Ali Agobu kandırarak Gedikpaşa 
aptesanelerine sokmuş ve orada 
Agobun bağırması llzerine bir 
cürmümeşhut yapılmıştır. Agop 
muayene için Tıbbıadli mUesseıe-
sine gönderilmiş, suçlular da Bi
rinci mllstentikliğe verilmiştir. 
Milatentik Ramazan Bey bunlar
dan Mehmet Aliyi tevkif etmistir. 
Diğeri hakkındaki tahkikat eer
best olarak yapılacaktır. 

Bonoları Düşmek 
sinden Kurtarmak 

Tehlike 
Lizım ! 

Gayrimübadillere yapılan bono tevzlah iti bir 
hayli ilerlemiıtir. istihkak sahiplerinden hemen dört· 
te tıçn bonolannı almıt vu:iyetindedlrler. 

Fakat buna rağmen tikayetler eksik detı1dir. 

idare heyeti azasından Ali Azmi Bey . tunlan öy
Jemlştir: 

.. Birkaç milyon değerinde bulunan Zonguldak 
ve Ereğlidekl madenler ile Makaroll çiftliği gibi 

Günün Tarihi 

Sıra Kadıköy 
Su Şirketinde .. 
Kadıköy Su Şirketi tarifealnl 

tetkik edecek olan komisyon dQn 
latanbul Nafıa şirket ve müeueaeıleri 
Komiseri Civanılr Beyin riyasetinde 
toplanrnıı, amele ilcretlerj üzerinde 
tetkikat yapılmaaı karırlaotırılmııtır. 
Bu tetkikattan ıonr4l tenzil meaelesJ 
ırörüıillecektir. 

Milli iktisat Cemiyetine 
Yardım lcin 

Bu fikiyetlerin sebebi do bono dağllmasma rağmen, 
müzayedeye pek az mal çıkarılmakta olmasıdır. 
Böylelikle, dağıtılan bono ile, müzayedey~ çıkarılan 
emlak kıymeb arasında bir tevazün temin edile

mediği için son günlerde biraz yükselmiş bulunan 
bonolar.m tekrar kıymetten düşmek tehlikesinden 
korkuluyor. Bu hususta gayrimübadiller cemiyeti 

yüksek kıymetteki emlakin ve lstanbuldaki firari 
emlakinin bUyUk kısımlarının artık müzayedeye çı• 
karılmaları sırası gelmiştir. Hiç şllphe yok ki; bun- . 

Milli İktıaa ve Tasarruf Cemiyeti, 
yerli malJarımızın memlekette vi 
hariçte tanınması için beş seneden
beri hayırlı ve çok değerli hizmetler 
başardı. Fakat cemiyet bu işi yapar• 
ken para fedakôrlığmda lulunmak 
mechurlyeUnde de kalıyordu. Bu pa• 
rayı ise pek mahdut yerlerden teda .. 
rik vaziyetinde bulunuyordu. Habeı 
aldığımıza göre Milli lktııat ve Ta .. 
aarruf cemiyeti, kendialnin yerli ıa• 
neyle dnha genit yardımda bulunabil .. 
meıi için fabrika sahiplerinin yar• 
dımlarını lstemiye karar vermiştir. 
Fabrika ımhiplerJ cemiyete ne kadaı 
yardım yapabileceklerini yakında bil· 
direceklerdir. Şimdilik teıviki 68nRyl 
kanunundan istifade eden birinci 
ıınıf müeBSeıseler için 100-200, ikinci 
sınıflar için de 50-100 lira teabi 
edilmiştir. 

Bir Aylık Vergi 
Temmuzda fstanbuldan 
1,225,000 Lira Toplandı 

latanbul tahsil mUdtirlüğU her 
ay vasati bir hesapla İssanbullu· 
lardan ( 700 ) bin lira kadar bir 
para tahsil ederdi. Temmuz ayında 
tam 1,225,000 Jiralık bir vergi 
tahsil edilmiştir. Tahsil müdürlü
ğünün ekseri memurlan ayan ilk 
günleri yeni vergilerin tahakkuka 
için hariçte çahştıklan halde bile 
bu kadar çok vergi tahsil edilmiş 
olması yeni tcıkilatın işi adam 
akıllı kavradığına bir delil sayıl
maktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Beyautta Ha~ sokağında 
oturan Mehmet iımlntle binsi, 
yerli mallar sergisinde Bomonti 
pavyonundan iki bira bardağı 

çalmak ıuçile yakalanmışbr. 
1'- Galatada bir tüttin depo

sunda çaUfan Ahmet isminde 
birisi merdivenden düşerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

>f Galatada Necati Bey cad
desinde bir rekabet ylir.linden çı
kan kavga neticesinde kunduracı 
Mahmut bir demir ile kunduracı 
Aliyi yaralamışbr. 

lf. Kamik, Cemal •• lspiro 
isminde üç kafadar Beyazıt camii 
avlusunda kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. 

Bir Tevkif Kararı 
Birkaç gün evvel KüçUkpa

zarda bir dinamit patlamııtı. Bu 
kazanın suçlusu olarak Salabattin 
isminde birisi yakalanmı~, tevkif 
edilmiştir. 

Sirkeci - Rami Arasında 
Rami köyüne otobüs servisi 

ihdası için belediyeye yapılan 
müracaat kabul edilmiştir. Sirkeci 
Ue Rami arasında dünden itibaren 
otobUı servisi başlamıştır. 

lar mliznyedeye konulduğu tal<dirde bonolar hakiki 
kıymetine yaklaşacak, gayrimUbadiller de ihtiyaç 

ıaikasile ellerindeki bonoları yok bahasına atmak 
mecburiyetinden kurtarılnnş olacaklardır.,, 

Beşiktaşta. 
Bir Facia 
Bir Adamcağız Tramvayın 

Alhnda Sürüklendi 
Dun şehrimizde yine bir kar.a 

olmuş, Hasan isminde biri, B~ 
tiktaşta tramvay depoau önünde 
karşıdan karııya geçmek isterken 
bir tramvay alhnda kalarak ağır 
ıurette yaralanmıştır. Yaptığımır. 

tahkikata nar.aran hadise ıayle 
cereyan etmiştir : 

Dnn 1&at on buçukta Beşiktaı 
pazarından karpuz alan Hasan 
isminde biri, yürüye yürüye Bc
ıiktaş deposu önüne gelmiş, karıı 
tnrafa geçmek istemiıtir. Hasan 
bu aırada EminönUnden gelmekte 
olan vatman Fahrinin idaresindeki 
EminönQ • Bebek tramvayının 

geçmesını beklemiştir. işte b 
sırada zavallı adam dalgın bir 
vaziyette tramvayın arkasından 

karşı tarafa koşarken, Ortaköy
den gelen 1202 No. lı vatman 
Ekremin arabaıile karşılaşmıştır. 

Tramvay bu ani vaziyet karşı• 

sında duramamıı ve Hasanı altına 
alarak 9 metre kadar ıUrllkle
miştir. Vatman Ekrem Ef. araba
sını ancak 9 metre ilerde durdu
rabilmiş, tekerlekler arasında 
parça parça olduğunu muhakkak 
addettiği Hasanı, ağır yarala 
olarak bulmuştur. Dünkll kaza 
bir mucİ%e eıeri olarak Hasanın 
hayatını bağıılamııtır. Ha1an, 
tramvay arabası altına girdikten 
sonra başından ve elbis sinden 
çana takılı kalmış, vUcudü teker
lekler arasına girip parçalanmak
tan ancak bu suretle kurtulmuş
tur. Hasan hastaneye kaldırılmış
tır. Tahkikata derhal başlanmıştır. 
Vatman Ekrem Ef. nezaret altın
dadır. 

GUmrUk Yeklll 
Ş.:hrimizde bulunan GOmrilk ve 

inhisarlar Vekili Rana Bey, tetkik 
ve teftiflerine devam etmektedir. 

Bir Mücrim 
Yunan Hükumeti Tara
fından iadesi f steniliyor 

Yunan hükumeti Yunanist nda 
adi suç işliyerek lstanbuia kaçan 
Y orgi isminda bir adamın Yuna· 
nistana iadesi için hükômetimize 
müracaat ctmi§tir. Adliye Veka
leti Y orgi efendinin cürmllniln 
mahiyetini teshil etmek için ev· 
rakım lıtanbul Milddeiumumiliğine 
göndermiştir. Dün Aaliye ÜçUncfi 
Ceza mahkemesinde bunun muha
kemesine devam edildi. Y orgi 
efendinin bulunamadığı anlaşıldı
ğı için davaya bakılamadı. Ara· 
nılması ıçın polise müzekkere 
yazılmasına karar verildi. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Evvelsi gün, yolcu salonu 
memurlnn tarafından mühim bir 
kaçakçıbk meydana çıkanlnnşbr: 

ltalyan bandıralı bir vapurla 
Hayfadan ıehrimize gelen Şayeste 
Hanım isminde bir yolcunun Cf• 
yası arasında ...araştırma yapıldığı 

zaman, yasbklar içerisine saklan
mış bir vaziyette 60 kilo ağırlı· 
ğmda k,ymetli ipekli kumaş mey
dana çıkarılmıştar., 

Bulunan kumaşlar arasında 
kıymet itibarile pek fazla olanlar 

vardır. Şayeste Hanım hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

Jf- Dün de, Romanya vapuru 
yolcularından lzakUızarl Efendiye 
ait bir yorgamn içerisinde 4 kiloya 
yakın kaçak ipekli kumaş bulun
muş tahkikata başlanmıştır. 

lv:aaş VerUdi 
Vilayet muhasebeciliği dün 

bfitün memurların Ağuıtos ayhk· 
tarını ve Temmuz ücretlerini 
dağıtmııtır. Belediye ile evkaf 
memurlarının maaşları bir hafta 
kadar sonra verilecektir. 

Recep Bey fırka Toplan· 
tısına Riyaset Etti 

Cümburiyet Halk Fırkası Umumi 
idare Heyeti dfin Öğleden sonra, 
Fırka Vilayet Merkezinde Umumi 
Kitip Recep Beyin riyaaetinde top• 
lanmıştır. 

Ticaret Odasında 
Ticaret Odası MecJiıl dün aylılr 

lçtimaını yapmıftır. 

Bu toplantıda, mutat meselelet 
görüşülmüı, " Yumurta ihraç nizam• 
namesi tetkik edilmittfr. Kat'i teklini 
alan ni:r.arnname Türk Oflıinc 1rön• 
derilecektir. 

r f Ur 
!a rlf Vekaletinin daveti üzerin• 

i~tanbul Maarif MüdürQ Haydar Bey 
bugün Ankaraya gidecektir. 

Avrupaga 
130 Talebe 
Gönderilecek 

Bu sene tahsil için Avrupaya 
yeniden 130 talebe gönderile• 
cektir. 

Bunlardan 20 si orman işlet• 
meai stajı ve ormancılık şubele• 
rinde ihtisas tahsili için Ziraat 
Vekaleti tarafından, 10 nu makin 
kimya, demir ve mensucat sanayii 
için Sumer bank tarafındnn gön• 
derilecektir. Ayrıca, Maarif Ve· 
kaleli de lise mezunları arasında 
açllacak bir müsabaka imtihanını 
kazananlar arasından 100 talebeyi 
muhtelif ihtisas şubelerinde tahsil 
etmek _üzere Fransa, Almanya ve 
Belçikaya gönderecektir. 

~ Marsilyada yllksek ticaret 
ve ikbsat tahsiline gönderilecek 
talebelerin imtihanı dun Ticaret 
odasında yapılmıştır. imtihanlara 
6 k~i iştirak etmiştir. 

1L-_S_o_n_R_o_st_a_'n_ın_R_e_s_im_lı_· ll_ik___;ay;:_e_s_i_: ___ -=-______ R_a_z ...... a_r_O_la_R __ a_sa_n_B_. _D_ig_o_r_KJ_ı_· ._· _I 
Jtllı,~ il 
~ \ 

Avrupa Yine Kana Boyandı .• - Uaıetoler -
L-

1
- t t. \ Hasan B.: - lmkinı yuk aziz.im •. Ben daha h~nil:ı caaınıı •okakta bulmadım l Tahrir MildUrü - Hasan Bey .. Heme• timdi tayyareye atla, doif• Avrupaya 1U1HKe e 

Son hidlMI·: hakkı•cla blae acele malimat raoctew I 
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Hergün '\ RtJsimli Makale a israf Düşmandan Daha Kötüdür! a ır Sözün Kısası 

Zararlı Hayvanlar 
Ve 
Zararlı insanlar -

Ziraat Vekaleti köylünün tar· 
lasına, ağacma, ekinine musallat 
olan zararlı hayvanlara ve haşa· 
tala karşı mücadeleye girişti. 
T ariaları yangın yerine döndüren 
Yaban domuzlarını öldürtüyor, 
elana, armut, portakal, incir, fın· 
dık gibi ihracat meyvelerini ke
miren kurtları imha ettiri\ or. 
Bu mücadelenin ilk neticesin~ ait 
dün gazetelerde çıkan izahat, 
bu uğurda çok iyi çalışıldığını 
iösteriyor. Bir yıl içinde 150 
binden fazla muzır hayvan itlaf 
edilmiş, yüz binlerce metre mu· 
rabhaı arazi tarla farelerinden 
t~rnizlenmiş, yine yekıinu yiiz 
bınleri afan meyva ağaçları mu· 
zır kurtlardan kurtarılmış. 

Eski devir adamlarının akılla· 
rına bile gelmeyen bu çok fay· 
dalı İf, Ziraat Vekaleti için if
tihar edilecek bir hamledir. 

Söylemeye hacet yoktur ki bir 
rnem!eketi zengin eden vasıtalar
dan biri de «İhracab>tır. İncirimiz 
kurtlu olursa, elmalarımız bö
celdi olursR müşteri bulamayız. 
Hele tarlalanmıza, bahçe ve 
bostanlanmıza muzır hayvanlar 
Ve ku,lar musallat olduğu müd· 
detçe iıtihsalit, günün birinde 
hlçe iner. 

Bu sebepledir ki Ziraat Veka· 
leti, bütün kusurlu olabilecek 
hareketlerini affettirecek kadar . 
kuvvetli çok mükemmel ve mit" 
Vaffak bir mücadeleye girişmiı 
bulunuyor. Vekaleti tebrik ederiz. 

Yalnız iluacatımızın arttırıl· 
tnası için başka bir mücadele 
daha lazııw İki ayaklı muzır bay· 
\'anlara ~ar" da lktısat Vekale· 
tinin şiddetli bir mücadele açması 
zaruridir. 

Zaman zaman iıitiyoruz ki 
Avrup ve Amerika piyasalarına, 
bqka memleketlerde yetitcn 
bozuk dlizen mallar, Türk malı 
diye sürülür. Bundan maksat 
"Türk,, firmasının kuvvetinden 
istifade etmek değildir. Bilakis 
böyle çeşnisi ve mahiyeti bozuk 
rnallar sürmek suretile " Türk ,, 
firmasına ecnebi müşteriler nez· 
dinde suikaıt yapmak ve ihraca
tımızın azalmasına sebep olmaktır. 

Kabul edelim ki bu suikast, 
rnemleket dahilindeki muzır hay· 
\'anla~ ın ve haşeratın fenalığından 
çok daha feci-lir. 
. Ecnebi piyasalar da " Tilrk ,, 
fırmasınm şerefine yapılan bu 
tecavüzün köki\nden kannması 
lllutlaka lazımdır. Hariçteki tica• 
ret ınümess.illerimizin başlıca va• 
ıifeleri bu olmalıdır. 

Viganadan 
Son Haberler 
Emniyeti Umumiye VePolis 

Müdürleri Azledildiler 
Avuaturya ladiselcrine ait haber· 

lerl birinci sayfamızdan batlıyarak 
oluaduGuz. Burada el. son dakilHda 
relen telgraflan b .. I k . - aca ıınız. 

Viyana, 2 (A.A.) _ Emniyeti 
Umumiye Mildürü M. Steinbaeusl 
ve poliı müf ettitl Gotzaın 
vaıif clerinden azledilmişlerdir. 
Maaıları da muvakkaten üçte 
iki nisbetinde azaltılmııt.r. 

Hudut Vazlreti 

Her hesapsız ış h-ıyatırnızda ve her hesapsız har~ket keseınizde rahneler aç~r. Sonra biz bu uhneleri kapatmak için 
çok ufrafwak mecburiyetinde kafınz. Kasaya kılit vurmak fayda etmez. Marıfet odur ki kasayı delik detik etmemeliyiz. 
Kafamıza ıunu yazalım : l.raf, dltmanJan daha kötüdir ! 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Şiddetli Yağmurlar Bazı 
Yerlerde Zarar Verdi 

Kayseri de iki Nahiyeyi Su Bastı 
Çorum ( Hu.susi ) - iki gün ile dolan ıokaklar belediye tara-

evvel } ağan sağnaku yağmurlar fından temizlenmeye i>aflanılmı~hr. 
neticesinde şehre seller inmİJ, Kayseri, 1 (A.A.) ~ Dün ge-
bütün bir gece ev!ere girmek ve ce hava birdenbire bozulmuş, 
çıkmak mümkün olamamıştır. pddetli ve sürekli bir yağmur 
Belediyenin büyük bir itina ile yajmı.ıtır. Tala• nahiyesinde, Re· 
yaptırdığı park seller alt nda kal- şad"ye ve Akçakaya köylerinde 
mış birçok duvarlar yıkılmıJbr. çok şiddetli dolu°'1n tevlit et· 
Bir' fayton arabasının iki mqte- tiği sel fazla zarar husule ge• 
risi ile beraber sele kapaldığı tirmittir. Talas nahiyesinin Har· 
söylenmektedir. man mahallesinde 11 O eve su 

Samıun ( Hususi ) - Evvelki girerek eşya ve erzakı tamamen 
gece ylldırımlı bir havadan sonra mahvetmqtir. 57 evde 250 nüfus 
bqlıyan ve ıabaha kadar de~am ia,ıeye muhtaç vaziyettedir. Sekiz 
eden şiddetli yağmurlar netıce· ev ve Uç garajı ıel yıkmıştır. 
sinde sokaklarda seller hasıl 70 bağ ve bahçe harap ol· 
olmuş, askeri hastane kar~ıaın.da muştur. Üç at, üç inek ve dört 
bir evi ıu basmışhr. Ev ıtfaıye koyun telef olmuştur. Beş tarlada 
vesaiti ile boşaltılmış, sel rusubu buğday ve arpa yığınları iıe 

---Gürültü ile Mücadele --
Maliye Vekili 

Şehrimizdeki Tetkikatını 
Bitirdi Ve Dün Ankaraya 

Gitti 
Bir kaç gjinclenaeri tehri~b

de bulunan Maliye Vekili Fuat B. 
şehrimizde yeni mali kanunların 
tatbiki etrafındaki tetkikatını 
bitirmiş ve dün Ankaraya 
gitmiştir. . . . 

Şe-hrimizde!d y~~ı A malt teşkı· 
)atın eski mali te-şkılata nazuan 
dah.- faydalı olcluğu anlaJılOU.Jbr .. 

Fransız maliye mütehassısı da 
diinclen itibaren şehrimizde tetki· 
kat yapmaya bajlamıştır. Bu tet• 

Belediye Encümeni havayici 
zaruriye aataıı dükkanların aaat 
8 de dij"cH:Utiıa saat yedide ka· 
panmalarım kararlaştırmıştır. Bu 
karar yakında tatbik edilecektir. 

G&Ultl ile de mücadele edi· 
lerek, yaylı, yay11:ı ytik ve binek 
arabaları bir "ne urfında te· 
kerleklerine Iaatik koyduracak
lardu-. Nakil vasıtaları lüzumlu 
lüzumsuz düdük ve çan çalmıya· 

caklardır. 
.-... .. 1 •••• 1 • t 1 •••• 

1 
•••• 1 1 • 1 •• 1 

kikaf uzun müddet devam ede

cektir. 

yaramaz derecede ıu içinde ka}.. 
rnıştır. İki ahşap köprü yıkılmış ve 
bwkaç köprü loımen harap ol
muştur. Sel Kayseri, Talas 'H 

Zincirdere yollarını tahrip etmittir. 
Reşadiye ve Akçakaya köyle· 

rinde de 4 evi su götftrmüştür. 
34 ev ve tki değirmen su altında 
kalmış ve bütün erzak ve eşya 
mahvolmuştur. 5 dana, t ökftz r 3 
keyun 2 merkep ve bir inek 
telef ve 80 parfa bağ ve bah~e 
harap olrnu,tur. 

21 evde 100 nüfus ia,ey• 
muhtaç bir vaziyette kalmıfhr. 
Bütün köy yeUan ve telefu hat· 
luı hasara ujraımtbr. 

Hiçbir yerde insanca zayiat 
yoktur. 

Kıymetli Bir Vazo 
Amerikaya Satılırken 

1 stinlat Edildi 
Balıkeairde bir köylü tarafından 

toprak kazılırken bulunan ve lyonya 
lurahna ii.t olduj'u aJıaı;lan blr 
vazo Boston mtfzesine satılmak 

üzere iken haber ahnmıt 

ve hUkUmet tarafından müsadere 
edihniştir. Bu vazoyu müzeler 
id'aresine haber vermeden satmak 
isteyen antikacı An don Efendin in 
antikacılık ruhsatnamesi geri 
alınmıştır. 

--Roma, 2 (A.A.) -. Avuıturra 
\raziyetinln eyileşmeaı dolayııde 
luıdutta tahşit edilmiş olan 1tal
Yan kıt'alarının geri alınacağı { 
ihsas olunmaktadır. iSTER iNAN JSTER iNANMA! 

Bir Tevkif 
Paris, t ( A. A. ) - Alman 

lstıhbarat bfiros nun Viyana mü
lllessili Heimvehrenler tarafından 
t~\'kif edilmiş ve evinde tahar· 
tıyat yapılmıştır. 
k Muhabir bilahare ıerbest hıra• 
Vlmıştır. Alman hükfımetinin 
b fyana httkümeti nezdinde bu 
L •pta teıebblisatta bulunması 
••kleniliyor. · 

'Be~l' l (A.A.) - Amerikaya hicret etmit olan 
p tr s isminde bir Alman, bundan on bir sene evvel 
öl üş v el ı milyon cf olarlık bir servet bırakmıftır. Mü· 
teveff nın arzu u veçhile vaa'yetnamesi on ııene s.on.ra 
a lm ş ve f mdi Berrade yaJiyaa bir kızkardeşı ıle 
bfri Essen'de ve ıl'Ereri Vuıovada oturan iki erkek 

1STER !NAN 

kardeşi bu muazzam mirastan haberdar olmu9lardır. 
Bunların her birine 48 milyon mark isabet etmek· 

tedir. Çünkü mezkur meblağ: on sene içinde mürekkep 
faizle müthit •urette artmııtır.,, 

Hayretimi:ıi kat llat taflr&n bu haberi, sade bildir
mekle iktifa ediyoruz. 

/STER iNANMA! 

Kökü 
Kurumayan 
Bir Ağaç! 

•--------- A. E 
Dün ak~am matbaanın telefonu 

çaldı, ben açbm, karıımda lstan• 
bulun en büyük anonim tirket· 
ferinden birinin mümessili. Ben• 
den soruyor: 

- Rıdvan isminde bir gaze• 
teci tanır mııınız? 

Düşünüyorum, şu kırk yıllık 
yokuştan inip çıkanları, diiftlp 
kalkanları birer birer tanırım, 
cevap veriyorum: 

- Hayır, diyorum. Bizde bu 
ismi taşıyan bir arkadaı yoktur, 
öbürlerinde olduğunu da zannet· 
mem! 

- Evet, onlara da sormuştum, 
ayni cevabı almıştım." 

Müracaatin sebebini öğren• 
miye çalıımadım, tahmin edebi· 
lirsiniz, bu ismi tqıyan bir zat 
kendtsine gazeteci süsünü vermi,, 
bu müesseseye müracaat etmiş, 
fakat kendi hesabına maalesef 
diyelim, karşısında düşünceli 
bir memur bulmuş, ılmdl 
ağlehiihtimaf polis komiıerine 
hetap vermekle meşguldür. 

. * . 
Gazetelerde, kendilerine füzuli 

bir me.Jektafhk izafe edenlerin 
hikiyelerini 11k sık okurum. Bu, 
ya kendİ.Iİne bir mecmuanın sa• 
hiW, yahut ta ilh memura aıfa. 
tıaı vermif Dir dolandarıcıdır. 
Hayali bir abone kaydetmeye, 
yahut ta ilin almıya çalııır. Blrka~ 
liranan pqindedir. O da ieçin· 
meain şeklini bu yolda bulmuttur. 
Kanunun eline diitünceye kadar 
dişe kalka yuvarlanıp gidecektir. 

F abt doirosunu ister misiniz 
b.. kabahati aldatandan ziyade 
aldananda bulurum. Yalnız alda• 
nan sadece, halk mı ya, başta 
bizzat gazetecilerin bulunduğunu 
söylersem şaşmayınız. 

* Bir hayli zaman oluyor, o 
vaktiB en nühr.ılu bir razetesinde 
föyle bir illa görmfttt6m: 

Remzi Bey MUesseseleri ... 
"Yakın Şarkın mUteahhitlik va 

komisyonculukla uğraşan en 
büyük ticarethanesidir .11 

" Gazetelere ifan kabul eder, 
abone yazar, her nevi İf 

takip eder 11 

Bu ilAnı derceden gazetenin 
sahibinin ismi de Remzi idi. Ta· 
bil aralarında hiç_blr mllnasebet 
yoktu, fakat okuyan ne bilecek? 
Bu ilim bu gazetede görünce, 
o nüfuz sahibi zatin mevzubahı 
okluğunu ıanacak, verilen adrese 
gidecek ve kapana dü,ecekti. 

Nasıl oldu da gazete idare
haneiİ bu iLi.nı kabul etti, el'an 
şaıarım, aylarca, ta ikaz edildik· 
leri gi\ne kadar, böylece deYam 
edip gitti. 

* Bu nevi bir dolandırıcıhk 
vak'a11 neticesinde ittihaz edilen 
Adli bir karar üzerine bir gaze
tenin artık atide bu vak'aların 
tekerrür etmiyeceğine inandığım 
oliudum, bot ümit. Dünyada aaf
dil insanın kalmamasma ihtimal 
verilemiyeceğine göre dolandarı
cılann faaliyet sahnesinden çe
kilmeleri beklenemez, te•adüftın 
karşımııa küçök çapta olanını 
çlkarınasmt temenni etmekten 
b8fka yapacak şey yoktur . 

Komünistlik Tahrikatı· 
Polis şehrimizin Eyllp, Balat, 

Şehremini, Taksim mıntakalarmda 
komünistlik tahrikatı yapmak iı· 
tiyen ve beyanname dağıtmıya 
teşebbüs eden birkaç kiıi yaka· 
hrmıttır. 

Haber verildiğine göre yaka
lananlardan bir kısımlarının evleoo 
rinde taharriyat yapdnut ve be· 
yannameler 'bulunmufllll'. Bu bu· 
ıulltald tahkikabn b-sln ikmal 
ve suçluların Adliyeye tevdii 
muhtemeldir. 



Memleket Manzara$ı 
• 

Biga 
Aöglüleri 
Ve Mahsulat 

Biga, (Hususi) - Burada aı• 
caklarm fevkalade şiddetli olma· 
ıma rağmen köylüler, mutat olan 
çalışmalarına devam etmektedir
ler. Artık oraklar biçilip tama· 
men bitmiş, herkes harmana baı
lamıştır. Bir kısım :halk da hala 
demet çekmekle meşguldür. 

Harman işle rile hummalı bir 
ıurette çalışmakta olan köylü, 
diğer taraftan da bostanlarını 

kırmakta ve Karabiga sahillerine 
Misakça çayınm denize kavuştuğu 
yerde yanaşan motörlerle İstan· 
bula sevkeylernektedir. 

1stanbulda fiat oldukça yük· 
ıek olduğundan Bigaya pek • az 
karpuz gelmekte ve bir kiloluk 
karpuzlar yüz paradan aşağı 
düşmemektedir. Kavun ·ise he
men hemen yok gibidir. Geçen 
ıene pek mebzul olduğundan 
arabası bir buçuk liraya kadar 
inen karpuzlar bu sene okadar 
ucuziamiyacağa benziyor. Çünkü, 
vaktind~ rahmet düımediği için 
mahıul nisbeten az gibi ıörün· 
mektedir. Şehrimizin karpuz ovaaı 
olan meşhur Karıı çiftliğinde ve 
Tahir fOvasmda bu sene pek 
okadar bol karpuz mahsulü 
yoktur. 

Mevcut karpuzların cinsi, hep 
Tekirdağ gülle karpuzlarıdır. Bura 
karpuzcuları bunun tohumunu 
her sene değiştirmektedir. Çünkü 
Biga toprakları daha kuvvetli 
olmakla tohum değişmezse ka· 
bukları kalınlatarak letafetini 
kaybetmekte imiş. 

Karpuzu olmıyan bazı köylü· 
ler de şu sıra şehre armut taıı
makJa m~şguldür. Halk, sıcaklar 
yüzünden tamamen karpuza rağ
bet göatermektedir. Armudun 
yiizüne bakan yoktur. Onun için 
en tatlı armudun kilosu yliz pa· 
raya düşmiiştür. 

Bu mevsimde yetişen kepekli 
yaz eJmaJarı ve bardak erikleri 
de pek bUyUktur. Bunların da 
kilosu yUz paraya satılmaktadır. 
Her ve kadar saman az çıkmakta 
ise de buğday ve arpaların tane
leri çok iyidir. 

Vasati derecede hububat 
mahsulü bire 011 nisbetinde fe· 
yizli ve bereketlidir. Bire on beş, 
yirmi veren ) er) er vardır. Piyasa 
durgundur. Alıcı yoktur. Geçen 
seneden elde biraz stok mal 
vardır. - H. Ş. -----

Konyada Bir Konferans 
Konya J ( A.A ) - Anado-

luda dil derlemesi hakkında te-
tebbliatta bulunan Ankara Gazi 
lise.si muallimlerinden filolog dok
tor Mahmut Şükrü Bey dün akşam 
Halkevinde kalabalık dinleyici 
huzurunda Ülkünün haziran nüs
hasında neşrettiği dil bilgisi ve 
dil düzelmesi mevzuu dahilinde 
çok alaka uyandıran bir konfe
rans ver mi,. tir. 

Trabyon h rntal<ası idman 
Kongresi 

Trabzon 1 ( A.A ) - Trabzon 
idman mıntakası kongresi yakın· 
da toplanacaktır. ıst ıfa eden 
heyet muvakkaten işe bakmak· 
tadır. 

Trabzonda Tayyareye Yardım 
Trabzon 1 ( A.A) - Trabzon 

memurları ayda beş kuruş ver
mek suretile Tayyare Cemıyetine 
aza kayıt olunmuşlardır. Müesse
aat,, esnaf ve halk ta aza yazıl· 
maktadır. 

Erzurum Mezbahası 
Erzurum 1 ( A.A) - Mezba

hanın toptan ihalesine imkan bu· 
lumadığından perakende olarak 
yapılması kararlaştırılmıştır. Ya
kında inşaata başlanacaktır. 

SON POSTA ,. ......... __ ,.. ________________________________ ..... _... ... , 
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MEMLEKET HABERLERi 

Malatyada Meyvacılık inkişaf Ediyor 
Meyva Cinsleri Islah Ediliyor 

Malatya, (Hu· bir istikbale doğ· 
ıuıi ) Her ru J gitmektedir. 
ıene bir buçuk Almanyada tah-
milyon kilodan silini ikmal et-
fazla meyva ihraç mı%> oaln mü 
et m ekte olan o·· tehasııs mer 
Malatyada mey· Lfıtfi Bey An-
Yacılığm inkişafı 
hususunda hü- karaya tayi-
kiimet bUyUk ve ninden evvel mey-
tayanııiikran bir va cinslerinin 
alaka göstermek- ıslahı hususun-
tedir. Malat9anın meyva balaçelerile meshur Necde kö11ünılen bir manzara da çok faydalı 

Malatyanın meyva ihracatı hizmetler yapmıthr. Ömer Liitfi 
vesa itsizlik, fenni ambalaj usul- Beyi iıtihlif eden ve Fransada 
)erinin noksanlığı, scğ.ık hava tahıilini bitirmiş bulunan ismet 
tertibatını haiz vagcnlar bulun· Boy de ıelefinin başla<lığı işleri 
mamaıı dolayisile ancak bir tamamlamıya uğraşmaktadır. lı-
mevsime ve pek mahdut bir sa- met Bey sade Malatyada değil, 
haya münhasır kalmaktadır. Niğde ve Amasyada da meyva-

Malatyada konserve fabrikası ların ıslahı işile alakadar olmak· 
da yoktur. Bu sebeplerle mahsu- tadır. HUkiimetin gösterdiği bu 
Hin en mühim kısmı dahilde istih· bUyUk alaka karıııında Malatya 
lik edilmekte ve ihraç edileme· meyvaları hiç tüphesiz layık 
mektedlr. olduA"u rağbet ve servete ka vu• 

Bir aralık inhisar idaresi likör ıacak, ihraç imkinları da bulu· 
imalatı için Malatyadan nıeyva nacaktır. 
almayı ve yahut Malatyada bir 
likör fabrikası tesis etmeyi dil· 
şünmüş, tetkik etmiş, muhaben• 
ler yapmış, fakat her ikiıi de 
tahakkuk etmemi.ttir. 

Çorluda Belediye 
Faaliyeti 

Çorlu, ( Hususi ) - Burası 
ufak, fakat havası iyi, suyu bol 
tirin bir kasabadır. Burası umran 

ve terakkiye çok müsait olmakla 
beraber hernedense şimdiye ka· 
dar mühmel bırakılm~ ştır. Fakat 
ıon zamanlarda belediyede canlı 
bir faaliyet başlamıştır. 6 - 7 ay 
evveline kadar sokaklarında kö· 
pekten geçilmeyen Çorluda timdi 
köpeklerden eser yoktur. 

Kaymakam Bey belediyeyi 
bizzat idare etmekte ve bundan 
pek bliyilk faydalar hasıl olmak· 
tadır. Kasabanın otuz ıenedenberi 
çöp arabası görmeyen en kenar 
mahalleleri bile temizlenmiştir. 

Yiyecek, içecek satan dükkanlar· 
la berberler, oteller de beledi 
inzıbat altına alınmıştır. Teftişleri 
kaymakam Bey bizzat yapmakta· 
dır. Memurlar saatimesai haricin· 
de bile çalışmakta, bugünlin 
iıini yarına bırakmamakta, bil· 
hassa köylüyU "Bugün git yarın 
gel,, derdinden kurtarmış bulun
maktadırlar. 

Diyarıbekirde Mezbaha Ve 
Tanzifat Resmi 

Diyarıbehir (Husuıi) - Bele· 
diye Mecliıi fevkalade içtimaında 
Mezbaha resminin adet üzerine 
değil, kilo Uzerine alınmasını ka· 
rarlaştırmış ve koyun, keçi, kuzu 
etinin kilosundan 3, manda, ökUz 
inek ve emsali kiloıundaıı 2 ku
ruş alınmasını tesbit etmiştir. 

Tanzifat ve tenvirat resminin de 
kıymeti 50 lirayı geçmiyen evler• 
den yarı yarıya alınması karar
Jaştırılmıştır. 

Tekirdağında Halk Olcuma Yurdu 
T ekirdağı, (Hususi) - Halkın 

okuma ihtiyacını tatmin etmek 
mak~ a -' l e 2 ıene evvel.' açılan halk 
okuma yurdu bu sene biraz da
ha genişletilmekle beraber mevcut 
kitapları da çoğaltılmıştır. Yevmi 
gazeteler ve edebi mecmualar da 
muntazaman gelmektedir. Halkın, 
bilhasa memleket gençliğinin o
kuma ihtiyacına cevap verep bu 
okuma odasından herkesin lıti

fadesi temin edilecektir. 

Malatgonın nıeıhur kaysı/arı 

Maameıfih bütün bunlara rağ· 
men Malatyada meyvacılık iyi 

Meyva yetiştirme, bakım, am
baJij ve nakil itleri de haJledl
lince meyvacılık Malatyada başlıca 
ıervet membaı olacaktır. 

Gençleri Bartın da 

Bartın (Hususi) - Ereğli Genç· 
ler Birliğine mensup 41 genç, bir 
motörle Bartına gelmişlerdir. 

Ani olan bu ziyaret için ha· 
zırlık yapılmamııtır. Buna rağmen 
misafirlerimizi iskelede belediye 
reisimiz Kadri Beyle gençlerimiz
den bir kısmı kartılamıılardır. 
Ereğlili gençler, kendileri tarafın· 
dan idare edilen bando muzika 
ile ıehre girmişler, Fırkaya in· 
mişlerdir. 

Ereili gençleri, futbolcuları· 
mızla bir maç yapmayı arzu et· 
mitler, fakat Gençler Birliğinin 
spor kolu, henüz hazırlıklarını 
bitirmediği için buna evvela im· 
kan görülememiıse de, sonra 
futbolcularımızdan bir takım 
teşkil olunarak, Ereğlili mlsa· 
firluimizin arzularına muva
fakat edilmit ve iki takım Göl· 
bucağındaki futbol aahaaında 
karıılaşmııtır. 

Ereğli Gençler Birliği takımı: 
Hüseyin, Abdurrahman, Baha, 

Ahmet, Suat, Ziya, MiıeJ, Ke· 
nan, Hasan, Muzaffer, Hüıeyin 
beylerden, Bartın Gençler birliği 
takımı da Abdullah, Hakkı, Ihsan, 
izzet, Nihat, Suphi, Suavi, Ahmet, 
Sunuhi, Cafer, Nurettin, beyler
den teşekkill etmiıtir. 

Hakemlli• dit tabibi Refik 

Bey seçilmit ve oyuna başlanmıı· 
hr. 

Maç ıonuna kadar çok ıamlmi 
bir şekilde geçmif, en küçük bir 
kırgınlık olmadan 6 - 1 Bartın 
Gençler Birliğinin gallbiyetile 
bitmlttir. 

Akşam, Gençler Birliği tara-
fından Memleket Mahfelinin bah· 
çesinde misafirlerimiz 9ereflne 
150 kitilik bir çay ziyafeti 
verilll)ittir. Çaylar içilirken, Sa
mancıoğlu Kemal Bey bir nutuk 
söylemiı, Ereğli Gençler Birliği 
namına diı tabibi Refik Bey mu· 
kabele etmiıtir. 

Miaafirlerimiz, Barlından ayrıl
mışlar ve kalabalık bir a-ençtik kUt· 
lesi tarafından uğurlanmışlardır. 

Muğla Gençleri Fethiyedı 
Fethiye 1 ( A.A ) - Muğla 

Halkevi gençleri dün Karagedlk 
mevkiinde bulunan krom madeni 
fabrikuını ziyaret etmitler ve 
fabrika memur ve müstahdemini 
tarafından kartılanmışlar ve izaz 
edilmişlerdir. 

Halkevl gençleri fabrikayı 
geımiıler ve geç vakıt Fethiyeye 
dönmtitlerdir. ı 

Bu gece Fethiye gençlerHe 
Muğla gençleri Ege kulübUnde 
toplanarak görüşeceklerdir. 

Ağustos 

Tarihi Fıkra 

Yarın, 
Ekseriya 
Bilinmez! 

] 

Avcı Sultan Mehmedin Sadra• 
zamlarından Kara Murat Paşa, 
ağzı bozuk adamlardan biri idi. 
Çabuk kızardı ve kızınca da ağır 
sözler, küfürler savururdu. Yeni• 
çeri neferliğinden f mparatoluğun 
en yüksek mevkiine çıkan bu 
cahil adam, bir müneccimin sözü· 
ne inanarak tam kırk sene o mev
kide kalacağına kanaat besliyor· 
du. Bundan dolayı da gururu 
fazlalaşmıştı, dünyayı küçük görür 
olmuştu. 

işte bu devletli, Arnavut Meh
met Paşa adlı bir veziri hiç sev• 
mezdi, onu verimsiz memuriyet• 
lerde dolaştırıyordu, bir aralık 

Hama mutasarrıflığına yollamıştı. 
Arnavut Mehmet Paşa, şuradan 

buraya atılmanın sonu cellada 
verilmek olacağını dütünmüş ol· 
malı ki Hamada kendisi için bir 
mezar yaptırmış ve öldUkten sonra 
oraya gömülmesini vasiyet etmiı. 
Ahlaksızlardan biri bunu Kara 
Murat Paşaya söyleyince kinli ve 
insafsız vezir ıöyle bir aöz savu• 
rur: O mezara ben yakında bir 
domuz gömdürürilm 1 •• 

Onun domuzdan maksadı 
Şüphe eyok ki Arnavut Mehmet 
Paıa idi ve içinden onu öldürt• 
mek te geçiyordu. Fakat bu fik· 
rini ortaya koyamadan azlolundu, 
hacca ıitmek üzere lstanbuldan 
uzaklaıtırıldı, Hamaya telince de 
haatalandı, öldü ve Mehmet Pa• 
ıanın haıırladığı mezara göınüldUI 

Möayö Dolfüa te muhRsı?'la• 

nna, muhaliflerine sık sık ölüm 
mlijdeliyordu. Gazetelerde okun• 
duğuna göre ölümünden bir gUn 
evvel birini astırmıfh, öldürUl
dUğU gUn de iki muhalifin ida• 
mına hUküm almak Uzere idi. 
Bu vaziyette ölilvermesi cidden 
hayrete değer tesadüflerdendir. 

Zavallı insanlık. Kendi ~:ns.e· 
rlni yemeyen hayvanlardan ne 
vakit ibret alacaksın?. 

M.T 

Bigada 
Bir Bayram Dönüıü Elim 

Bir Kaza Oldu 
Biga, (Huıusi) - Şehrimiz 

köylerinden birinde, "Burçak Yol-
ma,, bayramından dönen köylil

ler arasında feci bir kaza ol• 
mu9tur. Her sene tekrar edilen 
bu bayramda, kadınlar öküz ara· 
balarına binerler, renk renk bez-
leri bir araya getirerek bir 
«çiftçi bayrağı yaparlar, milli 
ıarkılarla köye dönerlerken köy 
delikanlıları bu bayrağa doğru 
ıilih atarlar. 

Yine geçenlerde yapılan bu 
dönüş bayramında köy delikan
lılarından birinin ıllAhından çı• 
kan kurıun, ökUz arabasında 
bulunan Danışment köylU 25 yaş• 
larında Hacı Ali kızı Zelihanın 
başına isabet etmiş ve zavallıyı 
derhal öldürmlittür. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
kurşunun ayni köyden Halil oğlu 
HUseyinin tabancasına alt oldu· 
ğu anlaşılmıt ve kendisi derhal 
tevkif edilmiıtir. 

Bir TecavUzUn Neticesi 
Biga (Huıuıi) - Sazoba k5· 

yUndeo Hasan oğlu izzet, kom· 
ıusu Selim oğlu EyUbUn gecele• 
yin evine girerek karısına sarkın• 
tılık etmek lstemiı, fak at muvaf• 
fak olamamıştır. Hadiseyi habeı 
alan EyUp, ertesi gllnU izzeti ka~ 
nmdan ağır surette yaralamıştır. 
Eyilp yıtkalanmıf, lzııt haataney• 
kaldırılmıştır. 



Siga•11t Alemi· . 
lngilterenin 
Müdafaa 
Siyaseti 

İngiltere hükümetl, BOyük Beri• 
tanya adaaımn ve mültemlekelerlnln 
~~dafaası maksadile hava kuvvet
kerıni arttırmıya ne zamandanberi 
B arar vermişti. Baıvekil muavini M. 

aldvin, hükumetin bu kararını bir 
l>toje halinde Avam Kamarasına rea
lllerı bildirdi ve Kamaranın büyük bir 
ekaeriyetle tasvibini aldı. Bu proje 
~ucibince İngilterenin tayyare adedi, 
0nüınüzdeki bet aene içinde bugünkCi 
tkekünunun takriben iki misline çı· 

acak. 
Bir devletin müdafaa vasıtalarını 

takviye etmesine • hele bugün ailih• 
•ıılanma meseleai mualJikta bulu
llurken - kim ne diyebilir. Fakat bu 
meselede, üzerinde ehemmiyetle du· 
~bileceğimiz aiyaai noktalar vardır. 
L · .Batdvin yeni hava projesinin ka-
tılünü müdafaa ederken dedJ ki: 

lll • 
- Ingilterenin hududu eskiai ııibl 

Duvr aahillerinde değil, Ren nehrin
ded' ır.,, 

Bu aöıün ifade etmek istediği fey 
hedir? 

Biz öyle anlıyoruz ki İngiltere, 
kendini güniln birinde müdafaaya 
çekilmek mecburiyetinde bırakacak 
olan tecavüzün Ren nehrinin ötesin· 
den, yani Almanyadan geleceği dil· 
ıtünce ve kanaatindedir. Nitekim ıu 
t ısa telgraf bu kanaatl daha açık 
ebarüz ettiriyor: 
. Brükael, 1 (A.A.) - M. Baldvin'in 

•ıngiJterenln mildafaaaını dütündilAü
bı üı zaman, artık Duvr sahillerini 
ietil, fakat Reni dütünüyoruz.11 tar· 
tındaki aö:ılerl, Belçikada büyük bir 
llıenınuniyet uyandırmıı, bütün gaze· 
~eler tarafmdan kaydedilmltlir. Mat-

Uat,, bu aözlerln air Con l Slmon'un 
IS gün evvel, Belçika arazisinin ta
~~nıiyetlnln, lngUterenin emniyeti 
Çın eaaah bir unıur olduğuna dair 

1
Lüyük bir metanetle yapbğı beyanata 
•uvvetlendlrdiğini yazmaktadır. Ga• 
•~teler, Belçlkanıo hiçbir vaklt, Lo
lc-ırnonun kefJll olan İngilterenin ıö
lÜnden tllphe etmedltlni ilive et• 
blektedirler.,, -----

Grev Bitti 
P'akat 200 Milyon Dolar Da 

Ha vaya Gitti 
San·Franaiako 1 ( A. A.) - Biltlln 

deniz gruplara iki buçuk aydan fazla ... 
t.ıren bir grevden sonra tekrar ite 

~~Jlamıttır. Bu anv 8 kitinin öHlmüne, 
l •~çok kimselerln yaralanmaaına ve 
lıı YUz milyon dolar zarar vo ziyana 
bıa) olmuttur. 

?vlilli v• edebi tefrika 
69 ÇÖL 

Sevinmiye meydanım kal· 
inadı Nazan, bu oğlanın haşana 
hir şey gelecek. Almna yazdı bu 
onun, dedi. 

Annesinin içine doğmuştu. 
Biz.im görUp aezmediğimiz '1 alın 
yazısını,, o, oğlunun yüzüne ba• 
karken, sanki okuyor ve ıeklini 
mahiyetini anhyamadığı bir korku 
ile içi titriyordu. 

* Müdire Aziz'in kanbur ve 
garip tabiatli oğlu hakkında bir 
iki hafta içinde, bir çok şeyler 
öğrenmiştim. Bunlar bilhassa an
nesinden ve şundan bundan duy· 
duklarımdan ziyade kendi hisle· 
tinıin ıezdiği şeyJedi. 

Kavruk, çocuk yüzlü, kambur 
tczacımız Anadoluya silah kaçı· 
;•Yordu. Babasının eski arkadaş· 
arından bir kaçı, ve bilhassa 
~aşlıca bir binbaşı ile sık sık 
l u~uşup görüşllyor, bazen gece· 
trı mektebe dönmediği oluyordu. 

Harbi Umumi •enelerinde Al· 

ı . 
Almangada 
Ziraat lşçileri 
Artıyor 

BerJin, ı (A.A.)- ~933 uneeılode 
muhtelif meslekler erbabının mlkta• 
rını tayin Jçin yapılan nilfuı tahrl· 
rinden anlaşıldığına ıöre, elll aene• 
denberl ilk defa olarak 1anayide 
çalıtan amelenin miktarı tenakus 
etmittir. Bununla beraber zlraatte 
çalıtan amelenin miktarında da tena• 
kus vardır. Fakat ziraatte çalııan 
amelenin miktarı fazladır. Bu hal, 
1882 tarihindenberi hiç vaki olma• 
mıştır. İtsizltırin miktarının eh~mmİ• 
yelli surette tenakuıu dolayıııle sa• 
nayide çahşanların miktarı bugün 
ihtimal yeniden ziraatte çahıanların 
miktarına faik olacaktır. 

ÜcretJe çalııanların miktarı takri• 
ben 250 bin kişi artmıı, memurların 
miktarı ise yüz bin raddesinde ekıil
miştir. 

Almanya Sigara Sanayii 
Berlin, 1 (A. A.) - Birçok b~y~k 

aigara fabrikaları, aigara sanaydmn 
küçük ve orta müeueıelerint\ yardım 
etmek üzere birletmiıler ve bu 
müeueselerin emrine bir milyon 
mark yermişlerdir. 

Almanyada HUcum Ordular1 
Berlin, 1 ( A.A. ) - Milli sosyalist 

hücum kıtaları Erkimharbiye Reisi 
M. Lutze netrettiği bir emriyevmide 
hücum kıtalarmın mezuniyetinin bit· 
tiki ve milis hizmetlerinin baıladığını 
bildirmiştir. 

Dostluk 
Sovyet Rusya Ve Litvan· 
yanın Siyasi Münasebetleri 

Moıkova, 1 (A.A) - Litvanya Ha
riciye Naı:ırı M. Lozoretisio. Moa
kovayı ziyareti münaaebetile lzveatla 
ı-azetesi töyle diyor: 

" Sovyet cümhuriyetlerl ittihadının 
aosyaliat teşkilatı, M. Lozoreta'in mu· 
vua)atını muhabbetle ıellmlar. Sov
yet Rusya ile Litvanya araıında on 
dört aeneden beri mevcut o)an dost
luk münasebetleri, hiçbir zaman ufak 
bir ihtilaf ile haleldar olmuş değildir.,, 

lnglltere ParlAmentosu 
Londra 1 ( A. A. ) - Parlamento, 

dün ötleden aonra 30 teırinievvele 
kadar tatil edilmiştir. 
MUthlt Bir Orman Yangını 

Nelson (lngillz Kolombiyaıı), 1 -
Nelson ile Birletlk Amerika hudutları 
arasında uzanan arazideki orman 
yangınlarını söndürmek için yüzlere• 
gönüllü çahımaktadır. 

GİBİ 
manyada zehirli gaz tecrl\heleri 
ve keşifleri ile uğraşan bir kimya 
profesörüne muavinlik etmiş, 
adamın emniyetini kazanmıı ve 
çok zamanlar beraber çalışmak 
fırsatlarını bulmuştu. O vakitten 
beri, tatbiki kabil olamıyacak bir 
takım şeylerle uğraşıyordu. Bu 
tecrübelerin kurbanları da, yakut 
gözlU tavşanları idi. Babasından 
annesinden aldığı terbiye ile 
yurda çok bağla bir insandı. Sa
kathğı yüzünden askerliğe yara
mayışı onu, belli etmemeye çahş
bğa halde çok sarsmıştı. Bunun 
acısını çıkarmak ister gibi de 
arasına katıJamıyacağı harbe ölüm 
ıilahları yeti9tirmeye uğraşıyor, 
istiklal uğruna birçok vaııtasızlık
lar içinde döğüşenlerin ışıne 
yaramıyacak, tatbiki pek çok 
paraya bağh öldürücü harp 
zehirleri, gazlarla yeni icatlar 

bulmaya çalışıyordu. 
Fen adamı idi. Halbuki alaycı, 

kayıtsız eibi görllnmiye çalıştığı 

.;;;.;:;......;~====-============-----
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Mareşal 
Vaziyeti 

Hinden burgun 
Çok Ağırlaştı 

-·-··--· -·-'* ..... _....... ...... 
Fransız Gazeteleri, Yine Korkulu Ve 
Endişeli Mütalealar Yürütüyorlar 

Mar111al il• M. Hitlerln daha on b•ı gün •rJu.t 61r arad• 
alınmıı son re$iml•ri 

Berlin 1 ( A. A. ) - Havaa ajanıı vazifesinden ayrılacakl olurH, M. 
muhabirinden: Hitler, otomatik bir tekilde Rly&1eti-

M. Hindenburg, Nödek ıatoaunda cllmhur veklletini deruhte edecektir. 
aakin bir uyku ile uyumaktadır. Parla, 1 ( A. A. ) - Gazetelerin, 

Bu 87 yatındaki ihtiyarın bayatını yine nazarıdikkati Almanyaya müte-
daha ziyade uzatmak için artık ümit Yecclhtir. Maretal Hindenburgun 
beslenmemekhıdir. aıhhatl hakkındaki endiıell haberler, 

Berlln 1 (A. A.) - Reami memba· Alman Reiılcümhurlutu makamında 
lardan alınan haberleri göre, Reiai mlltarünileyhe kimin halef olacağı 
cUmhur Hfndenburgun aıhhati dOn meaeleaini yeniden ortaya atmaktadır. 
akıam daha ağırlatmıı değildi. Fakat ıur&1m1 kaydetmek icap eder 

Reiaicilmhurun halefi aeçileno ki gazeteler, bu buıuata biraz ihtiyatlı 
kadar vekalet meulesini, feahcıdJlme- lisan kullanmaktadırlar. 
mit olan Kanunu E.aainin 51 inci Bunun da ıebebl, her ne de olıa 

maddesi ıu auretle tesbit etmektedir: buırlln makamında bulunan ihtiyar 
0 fmperatorluk reisi yerine, bir mareıale karıı bealeoileo hGrmet 

mani :zuhurunda imperatoluk Başvekili hi11idlr. 
geçer. Bu mani, oldukça uzun bir Pöti Jurnal diyor ki: 
zaman devam edecek oluraa, bir " Bu müşkül mesele bilhaua feci 
imperatorluk kanunu ile vekalet olan ahYal ve terait içinde mev:ıubaha 
meselesi haJJedilir. olmaktadır. Her yerde ıu aua) irat 

Riyaaet makamı inhilal ettiği ediliyor: 
zaman da, yeniden intihap yapılıncıya - İhtiyar Hlnderburgun halefi kim 
kadar bu auretle hareke.t edilir.,, olacak? Herşeye rağmen tlmdlye 

Şu hale naz.aran, Kanunu Esasi kadar Hitlerln fevkinde bir adam bu· 
mucibince, Reisicümhur Maretal lunuyordu. Eğer Hitler, Hindenburga 
Hlndenburg, sıhhi sebeplerden dolayı halef olacak oluraa vaziyet ne ola-

halde de yine bir içli çocuktu. 
Omuzlarını iki yandan fırlatıp, 
sırtmı tümsekleten, boynunu kııan 
derde için için ağladığı dakikalar 
olduğunu hissetmiştim. Belli etmi
yordu ama, bunu ben daha ilk 
günden anlamıştım. 

Mütareke olunca, o da Alman
yadan " Akdeniz ,, vapuru ile 
dönmüştü. Bunu bir gün fÖ} le 

öğrendimdi ben. 
Pamuk almağa eczaneye git· 

miıtim. Şişeler, ateşler, renk renk 
eczalarla uğraııyordu. Odanın 
içinde pis bir koku vardı. Bana 
evvela bir şey ıöylemedi. YüzU 
gergin ve kıpkırmızı idi. Sağ eli 
yanmışta. Canı herhalde çok acı
yordu. Dişlerini sıktığı gözükü
yordu. Bu çetit yaralar için kendi 
yaptığı yağlı bir merhemi vardı, 
aol elife bunu yanan avucuna 
sürmeğe çabalıyordu. Hemen ya· 

nına gittim. Bir ıey demeden Hacı 
sürdüm. Küçük yavrularımdan 
birine yapar gibi, bir yandan da 
kıpkızıl eti UfJiyordum. Gözlerimi 
ona kaldndığım zaman o ylizünü 
pencereye çevirdi, denize baktı : 

- Almanyadan Akdeniz va· 
puru ile dönmüştüm. Orada yeşil 
gözlü bir kadın vardı. Halimi 
bir an unutsaydım, ona yakından 

bakmak istiyecektim. Bu içime 
dert kalmıştı. Bugün sizi o ka• 
dına o kadar çok benzetiyorum 
ki, yüzünüze aptal bakışım on
dandı. Sakın garip bulmayan, za
ten o kadın öldü, zavallı, dedi. 

- Olabilir inaan insana ben· 
zer, diye cevap verdim. Boğa· 

zım kupkuru idi. Bu kelimeler 
ağzımdan bir tuhaf çıktı. 

- Öyle! insan insana benzer •• 
Hele sizle o kadın. Sanki ikiı· 
mitsiniz gibi. BugUn bunu <laha 
çok hi11ettim. Yalnız gözlerinizin 
rengi bir amma, onunkiler büs· 
bütlin başka idi. Ben öyle yeıil 
göz hiç görmedim. Ne kadar tesir 
yapmıı düşünün ki, bu kanbur• 
luğumla ona bakmaktan kendimi 
alamamışım[ Dedi. 

İlaç sürülüp bitmişti. istediğimi 
bulmuş, Kapıdan çıkıyordum: 

- Hemşire Nazan, siz buraya 
hangi ay gelmiştiniz? Diye sordu. 

- Hatırlamıyorum, T eşrinie· 
veldi amma, kaçı idi, bilmiyorum. 
dedim. 

O günlük bu kadarla kaldı. 
Bir iki akşam sonra, Müdire 

Azizin odasındaydım. Beni çağırt· 
maş, dertleşiyordu. lngilizler oğ· 
lun,f an şüphe etmiıler aratıyor• 
lardı. 

Gönül 

Okuyucularıma 
Cevaplarım! 

Mudanyada T. A. Dey: 
Oğlum, kısa bir zaman evvel 

sana veya ıenin gibi diifünen bir 
diğer okuyucuma cevap vermiş· 
tim. Bana sözlerimi tekrar ettir• 
mit olacaksın, fakat iyi dinle : 
Niıan bir tasavvurdan ibarettir. 
Herhangi bir akli tezammun et• 
mez, yarın neticesiz bozulabilir. 
Bu vaziyette bir genç kızın kar• 
şısındaki erkeği tamamen benlm· 
ıemesine imkin tasavvur edile· 
mez. Mektup yazmamakta, ve 
bilvasıta cevap yollamakta ta· 
mamen haklıdır. F arzediniz ki 
yarın nişan bozuldu ve gönderdiği 
mektuplar sizin elinizde kaldı, ne 
olacak? Kızın ihtiyatkarlığı sizi 
meyus değil, memnun etme idir. 
Ne yapacağınızı şaşırmaya lüzum 
yok, izdivacı tesri ediniL 

• T. Den Beyt'ı 

Zevcenizin dUrüstlüğtln• inan• 
mamakta haksızsınız, fakat şüphe 
tlfa bulmaz bir hastahkbr, içiniz· 
den kolay kolay çıkmıyacağına 
inanırım. Esasen bu böyle olmasa 
bile sabahtan akşama kadar tanı
dığınız erkeklerin kapınızın önün· 
de münasebatıiz bahiılere giriş· 
meleri insanı sinirlendirebilir. Fa· 
kat hiç bu meseleden behsetmi
yerek dolambaçh bir yoldan bizzat 
kaymvaldenizi bu evi değiştirme 
arzuıunu ihtiyara aevketmek 
mUmkUndUr. Biraz kurnazhk 
klfidlr. .. 

Suzan Hanıma: 
Kızım ilAoını koyamıyacağım, 

ya bu ilin senin imzam kullanan 
bir alaycı tarafından geldise ve 
sen aleyhimde bir dava ikame 
ederıen mahkeme huzurunda 
kendimi nasıl müdafaa ederim? 

HANIMTEYZE ............................................................. 
cak? BatY&kilet makamında Hltlere 
kim halef olacak? Bunlar vahim bir 
takım h&diıelerin teakup etmekte 
oldutu ıu zamanlarda babH mevzu 
edilecek bir bir yığın meaeledlr. 

Jurnal gazetesi de diyorki: 
.. Tamamile karmakarıtık olan 

bu vaziyet bize naaıl bir istikbal 
hazırlıyor? 

Almanya, hercUmerce, saltanatın 
iadesine veya Bolşevizmin yerleş
meaine iıal eden yolların telaki 
noktasına vaaıl olmuıtur. • 

- Zorla kendini yakalatacak. 
Şuradan bir kaç ay çıkmasa ol• 
maz mı sanki? O binbaşı Mem· 
duhu görsem, söyliyeceğimi bili· 
yorum. Böyle işlerde en baı şey 
ihtiyatlı olmakbr. Bunların aağla
rım sollarını gördükleri yok ki. 
iki gecedir, yine sabaha kartı 
dönüyor, ıimdl de nerelerdedir, 
Allah bilir, dedi. 

Bot yere telaşlanmıştı. Biraz 
sonra, o, geldl Memnundu. Alayh 
alaylı konuştu, durdu. Y &fından 
bUyük iJler görüyordu amma, 
bütün bunları mektepte yaptığı 
yaramazlıkları anlatan bir çocuk 
muzipliği ile söyliyordu. 

Bir aralık bana döndü: 
- Hemşire Nazan, Size ge· 

çen gün bahsettiğim kadının 
çocuğunu gördüm. Dedi. 

Dayanamayıp bir şey sormamı 
bekledi. 

Ben dişlerimle, kanata~ak 
gibi dudaklarımın içini ısırdım 
ve usulca, nefessiz kala kala: 

- Hangi kadın? Bana ben· 
zettiğiniz kadının mı? Yal dedim 
O artık Müdire Aziz'in akıam 
oturmalarına çağırdığı birka~ 

muallime hanım girdi. Lakırdı o 
kadar kaldı. Hocalar gelince, za• 
ten o hemen çekildi gitti. 

( Arkaaı .ıu) 



: l Dinga #8Jf seleri t 
Bir Numaralı 
/laik Düşmanının 
Yaptıkları 

İşlediği cürümlerden dolayı 
cani Dilin- Amerikan adliye•İ 

tarafından bir nu
ger in ölif· maralı halk düı· 
müne dair manı ilan edilen 

ve bu suretle herkes tarafından 
öldürülmesine cevaz verilen Dilin
ger nammdaki müthiş haydut, 
nihayet Amerikan polisinin kur
tunları altmda can verdi.Ajans tel· 
graflarmın da kısaca kaydettikleri 
gibi Dilinger haydutluğa müteal
lik bir sinema flimini seyretmiye 
gelmişti. Amerikan ( federal za
bıtası) vaziyetten haberdar olunca 
ıinemanın methalini tuttu. Halk, 
zabıta memurlarının hazırlığını 

görünce meraka kapılmış ve et· 
rafa toplanmıştı. Bu sırada sine• 
ma bitmiı, beraberinde iki kadın 
bulunan Dilinger de dışarı çık· 
mııtı. Çıkar çıkmaz, mevz\ alan 
zabıta memurlarının açtığı ateşe 
hedef oldu. Bir kurşun boynundan 
girdi, sol gözünlln eltırıdan çıktı. 

Bir diğeri de kalbinin tam altına 

isabet etti. Sinemadan çıkan 
Dilinger dışarmın manzarasını 

görerek birşeylerden şüphelenmiş 
ve elini cebine atarak tabancasını 
almiya teıebbUs etmişti. Fakat 
zabıta memurları daha atik dav· 
ranmıt ve canım cehenneme yol
lamıtlardı. Dilinger bir bankayı 
soymaktan suçlu adi bir hayduttu. 
Mahpus bulunduğu hapisaden kaç· 
miya muvaffak olunca cür'eti arttı. 
Bir müddet zabıtanın elinden 
kurtulmiya muvaffak oldu. Bu hal 
cUrUm iılemek huaundaki teşeb· 
bUalerine kuvvet verdi ve uzun 
uman Amerika zabıtaaım uğrq
brdı. Dilingerin haydutluğu eaoa
ıında muhtelif ethas ve müesae
ıelerden zorla aşırdığı paraların 
miktarı yarım milyon dolar ola
rak tahmin ediliyor. Öyle ise 
canı cehenneme. 

Nişan talimi, sinirli insanların 
asabiyetini gidermek nok

,,.ifv-,-.,-a-n-ta_l_i_m_i tuı~dan . şayam 
. 

/ 
tavsıye hır spor· 

vtJ sın r B b" 
muş. unu, ır 

lıastalılı Fransız doktoru 
iddia ediyor. Fakat her iddia 
nihayet iddia olmaktan öteye ge
çemezse de bu doktorun iddiası

nı birçok Fransız hanımı mahzı 
hakikat telakki etmiş. Başlamışlar 
nışan talimi yapmiya tiki sinirleri 
dlizelsin.IAsabiyetten kurtulsunlar. 
Şimdi, Pariste, bu nevi nişan me
raklısı hammlar arasında bir mü
ıa baka açılıyor. Kim (48) kurşunu 
boşuna harcamadan hedefe isabet 
ettirirse, ona dilnyamn en mahir 

atıcısı hanım ve sinirsiz kadın 
unvanı verilecekmiş. Kadın ve 

sinirsiz. Yan yana &elemiyecck 
işte iki kelime. 

* 
Fransız sahnesinde son bet 

altı seneden beri parlama• 

Aktrisliğin ya başlayan yıl· 
dızlarm başında 

~onu manas-
gelen Matmazel 

tır mıdır ? Maris W endling 

birdenbire tiyatroyu bırakarak bir 
manastıra kapanmışbr. Bu kara
nn tatbik edi!emiyen hırslardan 
mı yoksa bir betbaht aşktan mı 
doğduğu malfım değildir. Fakat 
daha iki sene evvel resmi tiyat· 
ronun bir yıldızı da ayni yol tut• 
tuğuna nazaran hadise dikkati 
celbetmişti. 

Dlnyada Olup Bitenler 
. 

Cinai Filimleri Menedin!z ! 
Amerikada Yapılan (100) Cinayetten Doks~n Dokuz Tanesinin FaiH 

Sinemadan Ders Aldığını Söylüyor. 

iyi 
Fena 

Dünyanın En 
En 

Amerikada protestan kiliseleri 
ittihadı cemiyeti 25,000 papasın 
imzası ile hükumete bir istida 
vererek: 

- «Sinemanın ahlak üzerinde 
yapacağı tesir dolayısile filim sa
nayiinin daha sıkı bir kontrol al
tına alınmasını talep etmiştir. 

Papas efendilerin menedilme• 
sini istedikleri mevzular: 

1 - Ale!itlak zabıta vak'aları, 
2 - izdivaçla neliceıtnmiyen 

aşk hikayeleri, 
3 - Hakiki bilgiye istinat 

etmiyen kurnazlıkla para kaza.u
labileceğini gösteren romanlar, 

4 - Sefahet ye eğlence 

sahneleridir. 
Papas Efendiler·n istidalarma 

raptettikleri b:r de istati.;,tik var~ 
dır. Bu istatistik ( 1932) senesince, 
Amerikada kat'i neticeye iktiran 
eden cinayet dnvalarmın bir ıis

tesini tafsil etmekted.r. Bu liste
den anlaşıldıgma göre memlekette 
vukı.tagelen JCO c.nayet vak'asm
dan 99unun faili gerek b;fvasıta ve 
gerek bilavasıta g&rdük.eri sinema 
f ,!imlerinden mülhem olmuşlar
dır. Maamafih papas efendiler 
sinemanın tamamen aleyhinde 
değildir. Filhakika: 

- Sinema nasıl, hu gibi aer
güzeşt filimleri dolayısile fena 
tesir yapıyorsa, mevzu değişince 

son derece ciddi bir mürebbi 
olabilir, demişlerdir. Bu aahada 
istedikleri: 

- Mektep tedrisabnda kitap 
kadar sinera:adan da istifade edil
me1i, bilhassa tarihin, coğrafya~ 

mn ve f~zğin fılim vasltasiJe okut· 
turulmasıdır, çünkll kanaatlerine 
göıe bir sene içinde okutturula· 
cak bir ciltlik tarihin, altı seans
lık bir sinemaya sıkııtmlması ve 
çocuğun kafasında daha iyi yer 
yapması mümkündiir. 

Yine papasların iddialarına 

göre: 

Filmin bu faydalı tarafı 
yalnız mekteplere hasredilmemeli, 
halkın istifadesine de açık bulun• 
durulmalıcLr. Bu maksatla iki bu
çuk saat sliren bir temsil esna• 
sında her sinema salonu mutlaka 
bir buçuk saat roman, yarım ıa· 
at dünya haberi, yarım saatte 
faydalı malumat göstermiye icbar 
edilmelidir. 

Kiliseler ittihadı cemiyetinin bu 
istidası h6kumette ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınmıı ve filim 
kontrolunun teşdidi için yeni teı· 
kilit yapılacağı cevabı verilmiştir, 
maamafih bu, bir tetkik iıi oldu· 
ğu için ancak gelecek sene yapı• 
lacaktır. Bu sene elden gelen ıey 
elyevm mevcut tetkik dairesinin 
daha ziyade ııkııtırılmasıdır. Bu 
sıklaştırılma neticesinde ıimdiden 
(50,000) metre uzunluğunda 25 
filim menedilmiştir. Menedilen 
filimlerin kıymeti milyonlarca 
Türk lirası tutmaktadır. 

lf 
Amerika gazetelerinin anlat· 

tıklarma nazaran kiliseler ittiha· 
da cemiyetini, esasen uzun müd
detten beri dilıünmekte olduğu 
bu teşehbUsll tesria sevkeden 
ıebep son ay içinde yapılan bir 

Mektebi 
Talebe 

Sinema Salonudur, 
De Or,..da Yetişir 

Fakat 

kurbanı da Eleonor iıminde genç 
bir hiı.metçi kızıdır. Bu çocuk 
bir akşam yemekten kalktıktan 
sonra babasına: 

- Baba, garaja in, otomobilin 
kapısını aç, şayanıhayret bir ıoy 
göreceksin, demiştir. 

- Nedir söyle 1 
- Hayır, git kendin gör! 
Adam garaja inmiş, otomobilin 

kapısını açmış ve kollannın ara• 
ıında ruhsuz bir kadın cesedinin 
düştüğiinü dehşetle görmüştnr. 

Çocuk mahkemeye sevkedil· 
diğl zaman: 

- Buglin sinemaya gitmiştim, 
geldiğim zaman gördüğüm vak' ayı 
taklit etmek istedim, sonunu be· 
ceremedim, kadın öldü, demİ§tİr. 
Tahkikat neticesinde hakikaten 
tıpkı bu ~ekilde bir mevzuu ihtiva 

cinayet olmuştur. Bu cinayetin eden bir filmin gösterilmekte 
faili (12) yaşında bir çocuktur, olduğu anlaşılmışbr. 

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

Tirede Kaçak Rakı 

Tire ( Husuıi ) - Uzun sene

lerden beri gizli bir teıkilatla rakı 

kaçakçılığı yapan demirci Klmil 

ve oğlu Mehmet, nihayet evelkl 

Kari Melılaplt111 

Biga Otobüslerin" 
den Şikayet 

Bigadan bir mektup aldık. 
Mektupta imza yoktur. Anlaşılı• 
yor ki imza sahibi ya korkmuştur 
da hüviyetini meydana vurmamış• 
hr; yahut iddiası doğru değildir. 

Maamafih biz, alakadarların vazi• 
yeti aydınlatmaları ricasile bil 
mektubun ana hatlarını kaydedi• 
yor uz: 

Şöyle ki: mektup sahibi, Biga• 
Karabiga kamyon nakliyatındaıı 
şikayetçidir. Çünkll arabaların 

eıki oldukları iddiasıudadır. Sık 
sık hozulduklarından tikayetçidir. 
Elektrik tesisatı bulunmamuın .. 
dan dolayı da vaziyeti tehlikeli 
görmektedir. Çünkli yolcular ka• 
ranlıkta seyahat etmektedirler. 

On kişiden fazla almıyan ara• 
balara yirmi kişi bindirilmektedir. 
Alman yanın lira flat ta fahiş 
bulunmaktadır. 

Mektup sahibi diyor ki: Halk, 
bu zevatın velinimetidir. ÇUnkU 
onun sayesinde para kazanıyorlar. 
Bu, böyle olduğu halde geçen 
gU!ı bu kamyon Borsadan koza 
nakline tahsiı edilmiı ve halk 
üstü açık bir kamyonda ve gfi .. 
neşin sıcağı altmda seyahate mec .. 
bur bırakılmışbr. 

Son Posta: Mektubu kaydet• 
dikten ve mülahazamızı da ilave 
eyJedikten sonra timdi sözün 
alaka darlara ait olduğunu söy• 
liyoruz. 

Gece Guruıtusunden Şikayet 
Galatada bir çorap fabrikası 

sabaha kadar faaliyetine devam 
etmektedir. Bu fabrika mahalle 
içersindedir. Halk fabrika gt\rDl
tUsünden uyuyamamaktadır. Böy· 
le mahalle içerisindeki fabrika
ların ya gece on ikiden sonra 
çalışmalanna müsaade edilme
meli, yahutta gllrültilyll harice 
aksettirmiyecek tertibai yaprr ı• 
lurı mecburiyeti konulmahd• Sa .. 
nayorum ki belediye nizamlarında 
bu hususta bazı maddeler de 
vardır. 

( 
Beşiktaı Haee.npaşa deresinde 

Hl numarada Enver 

] • 
Cevaplarımız 

l{arilerioizden Murat, taşra okuyu
cularınız<lan A. Osman, Ankaradan 
M. O. imza. ve iıııretlerile mektup 
gönderen ke.rilerimize: 

imzasız, adressiz veyahut bun• 
fardan biri eksik olan mektuplar 
neşredilmez ve cevap verilmez. 
ŞikliyetJerinin, temennilerinin inti· 
şarını arzu eden karilerimiz hüvi· 
yetlerini saklamamabdırlar efen• 
dlm. 

* Adapazannda. büyük peşkirci ma• 
halleeinde Kadrı hoca karısı gmine 
Hanıma: 

Bir istida ile Dahiliye V eki• 
letlne mliracaat ediniz, müracaa• 
tinize müsbet menfi bir cevap 
ahrsımz efendim. 

* Arnavutköyünde M. Kemalpaşalı 
Osman Efendiye: 

lstaobulda Arnavutluk ıefirl 
yoktur efendim. 

····························································• gün cilrmilmeşhut halinde yaka· 
lanmıtlardır. Jandarma Başçavuş
luğu ve inhisarlar kolcusu tara
fından yapılan taharriyatta de
mirci Kamilin evinde llç imbik, 
60 kilo cibre, 2,5 kilo çP.kilmit 
rakı ve birçok alit ve edev~t 
elde edilmiştir. Maznunlar Adh
yeye verilmişlerdir. Resimdeki 
sakallı ihtiyar kaçakçılık yaptığı 
iddia edilen demirci Kimildir. 

t 

• )' 

• ( 
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Gece Tuvaletleri Ve Pardeıül•!' Ev Kadını fji~i;""·M:d:ii:~···· ............. .. 

Bu tene ıec• tavaletlerindı 
._ çok moda olan kamaılar, krep
~•n, tafta vı orıantindlr. Par

•aUlerden dı krıpaaten veya 
.. •rokead• yapdmalrtadır. 

Satdaa bhincl pardııl tafta• 

t:dır, yakuı Y• kollan lıpanyel 
tel dendir. ikinci elbi11 krem 

••ngt krep utıadeacllr. Belindea 

mavi bir kordoatl varda'. Oçlacl 
elblıı ll7ala taftadaadır. Bu ılltiM 
çay elblHll olarak lmllaaılabUir. 
D&rdlllcl otanalll ,.ldlfle ıw .. 
rllıa elbilı b.,a orpatlaMDclir. 
Arkuua• ....... Wr ta.- irap 
ıeçirtlmiftlr. Solüa ltlrlad ....... 
liyab marobad•dir, JakallU be
yaz kreple orpatla ,.pru.iatir. 

Nel•r 
Bilmelidir ? 
Tavadan artan ~agları nasıl kullaıımahT 

Patatea vesaire kıı&rttıjımz 
zama• artan yatı ikinci defa kul
lanabiliniaiz. Fakat bu yajı bir 
tnlbentten evveli sözmelidir. Ta· 
vaaın da temiz olma11na dikkat 
etmelidir. 

lf 
Elleri 11caktan ouıl muhafaza •tmefı? 

Ellerin ıoğukta oldugu gibi 
mcakta da itinaya ihtiyacı vardır. 
Eğer 71zda ellerinizi sık uk yı
kamak mecburiyeti yarsa enela 
sıcak IU ile yıkayınız, ıonra ıo
pk ıu7a aokuouz. Sıcık ~e IO

pk mesamab kapar elleri temiz 
ve pmu9ak tutar . .. 

Demir kar~olıları nasıl muhafaza etmeli? 
Demir karyola ayaklarına las

tik 6kç• ıeçirmelL Listik hem 
yerlerin hem de karyolanm bo
nlm .. na mani olur. 

* &ki ıomlekleri nasıl kullanmalı' 
E.ld ıömlekleri yeni elblae

leriniDD Dzerine örtll olarak kat. 
laaılllL Bulan elbiaeaia lzsİDe 
pçirineaiz, tozlanma•aa vı bo
nlmuına mui olurlar. 

Tipiniz Hangi 
Yıldıza Benzer ? 

.. 
Patateeleri nuıl kaynatmalı . 

Patatuleri kayaattttuıız •llJUD 
lçeriahıe bit miktar limon auya 
dikecek olunamz, patateller hım 
beyu llem daha leziz olur. Claudette Col· 

~açık .a,t.. 
lllık llzımaa bit 
~·ı dıjilcUr. 

ak.at çok can
..... Claudettı 
ltotb•uda ilk ıeJ. 
*li zaman, yu• 
taıtalc yldae 
~klanıamn 

nıucize ık
.... gihi oldular. 
~ Claudettı deı 
1\ "her ,.,d .. 
) Otıomf yapam, 
llııız elbiae •• 
~~•p laran ızd aa 
~oıni yapma• 
Cf z. Ç 8Dk1 

811dettı bDtthı 
l6hretini bacak
trana ve çorapla-
~ıaa llledyundur. 

laudette'ia .a-
t1ıd11 de barikulAde ıtlzıldir. 
te ~laudette bu .Kllzellfji naa&I 
kJ ının ediyor? Kerıftn ıabah 

eopatra ıibi divamn herine 
)•ılanır, ..... clpile bir bardak 
i1lt • ili!'..._ 
.... ~: ~ Wru daha ılH 
.. ... ..... laık ıibl 

mooo,, bajvacat- .a,ıı 
CJaudett• çikolata "ct!:d~r

r•yı pek ••er. Tatldara kartı 
lzla temayllü vardır. Gıda v ... 

..... diğer bir Jiyeceji de kazar· 
"'ıı ekmekle yaidır. Kendiai p-t!. mükemmel bir atçı olduja 

neftı tatlılar pifİJ'İp yer. 
Claudette açhk perhizi yap

:•r. Eier IİIİll tipiniz de Clau· 
.,.ette•• benzi7orıa perhiz yap
'1~a ibtiyacmız yoktur. Claudett• 

18 
••elerine fazla itina eder, ve 

.. ,:•I reyinlr. Claudette mavi 
~ ıe itıktır. G6rlerl ve saçları 
~n~ renıi olduğu için mavi 
CJ; 111ne pek yuaıır Akıamları 
llt:,dette mavi uten bır elbi1e 
~ • omuzuna peabe gUller ta· 
ali çi~eldwe lfaktır. Saçlara 
'd çaçek takmak modaımı 

•tte cabrmlflır. Geceleri 

yımei• ,ıderken elblaeslnl• mufa. 
telif yerlerine •un'I çiçekler takar. 
Claudette alb 1enedenberl evlidir. 
Fakat kocalil• ayn eYde yaprlar. 
FevkaJAde meı'ut old11j11nu 167· 
ler. Kocuile beralter 7emek , .. 
dikleri akta• Claudette alyah 
elbise flyer. 

Claudettı Pariıt• doimuı, aiti 
f8flnda Amerlkaya ıelmipir. 
San'at t.tidads daha klçtlldlktı 
baqlatermlftlr. Claudett• ba lua· 
biliyetiae ıG•eaerek Holinda 
Iİtmlt. lawkMi usun zamanclanberl 

arUt .wat-a kanclal'llllfbr, Ga· 
yet C9ml'Ur. Kafuaaa bir fikir 

~ 
~ ........ . 

Sata' eti 1 •ı 1 

krem, ...... ·- clldaat 
ecliaiz. Etia renıi dı açık imam 
ebabdu. Koyunun Jalt be,u. 
eti k•JU lurmuı obaabdw. Kam
aa• yala beyas, eti pembe reakte 
ol.Udır. .. 

.. , .... Nbiı aual pifirmeli? 
lakfua tberiae biraz taz bira 

biber allrGah Y atfı kliıcla a
nmz. Bu kiiıcla ..... bıblrlan 
,....... iki tabağm -
tokaauz. Tabaklann ar ... dakl 
balıklan kaJDamakta olq llak 
IUJUll aÇ.rwaı IOlmnm. Tabak-
lama OJDA••-· .... olmak lçla 
lzıri•• Wr tat kOfllllUZ. v ...... 
uat kadar bpatbkta IOlll'a 

çıkaruuL 

Bu Seneki Yazhk 'apkı 
lodalın 

koyduju zamaa lalo• ıeçmek 8a MDI 811 çok moda elaa 
imklm yoktur. ra1et leaİf keaarh f8pkalardnr. 

Fakat ı..tnde davara a11bnıı Reıimde ıa.teril•• model Pamte 
tek bir reni yoktur. ÇOnkll moda ıer,w.d• birlcllijl kaza. 
gbıteriften pek aakmır, çok mab· nan huır ıapkadır. Bu ppkaların 
cuptur. Kendisi lııçbir zaman iyi 
'bir artiıt olduğunu itiraf etm8'" llzerloe her,an taıe tabii çiçekler 

konmaktadır. Sun'I çiçek modam 
mittir. Ahlak ve tipiniz Claudette'e ıeçmiftlr. Bu ppkalar elueriyetlı 
benziyorsa, linema artistler] ara• çiçefi bol olaa 1&yftyelerde lml-
ıındald tipiniz Claudettetır. J lanılmaktadu. 

Perde yorpn lrtlsll, tömen 
d6tabl, pcelik çanta .. , rutık, 

maıa 6rtlll ye Aİr• modelleri. 
Reımin yukarısında A 5253 

lpretll model perde modelidir. 
Bu ıarif dantel lnilllz kliıdı 
.:sırı.., ................ .... 
• tlrlti De ......... Ka•a beyaz. 
haneler tlrftba aıeçlrileceji 1wleri 
pterir. Bundan ıonra tiritler 

biribirleriae rifliyo iti&• ltirlettiri
lir. Diter modeller de bu tekUcle 
tılınlr. A 5254 numarah resim 
yemek ma1a11 &zerine açıhr. A 
5255 yorganların üzerine kıvrılan 
örtlidiir. A 5256 relim ıecelik 
paatuadır. A $2a8, YI A 52'0, 
J..eak ...ı.Jleridlr. A 5219 taNk 
akı Ye peseta ••iletidir. A 5257 
l&İr mualana lberinı açılacak 
tömen dötabl aümuauidiİ'. 

Çocuğunuz Ne Tip 
Adam Olacak ? 

Çocupn ellerialn ,.kll, uzua. 
hll- ftya ......... ,...... ... 

yabnda nı tip '* adam olacapm 
,e.terea alA•ettir. Çocuk ıllırl, 
parmaklan da birçok manalar 
ifade eder. Panaata llçioık için 
,ocajua ikinci parmaiuu 111kan 
boiu•daa parmaim ucuna kadar 
llçDnllr. Çocuiun ellnl de ucun 
yuk....-ından afA!ı1tna kadar &I· 
tiniz. Eter bu iki &içil mllu.t 
IH çocuk hiçbir zaman ifrata .... 
ran 'bir çocuk olnuyacak, herteyde 
matıdil bir ta1tlate •ldp olacak· 
br. Hi•i telim ..Wbi, muntuam, 
tam mulaak .. ell olacaktır. 

Eier çocuiun avucu parmak· 
lanndan knçıı: iıe bir artist veya 
mlUefekldr, ıair, mukavemeti ve 
bblliyetl çok bir iDAn olacajana 

delildir.Eter çocuğun parmakları ••u• 
cundan [dlçDk iae, pratik, sabırsız, 
çabuk kızan bir adam olacaklar. 
Acil, fakat ber .. ydın ~buk JO'" 
rulan ve bıkan bir tabiatı ıalaip 

olacaktır. 
8undaa ıoara parmak uçlan111 

61çDnDz. Dlrt k8feli parmaklar, 

' 

pratik, namulu, 1amimt, ap ça
.lwnıya mltehammil olduğunua 
cİeWclir. 

!ter parmak uçlan yuvarlak 
lsı btlyllk bir enerjiye ıabip ola
catına, hareket ve aeyabat• 1De

n'1ı, teıkllltçı kabWyete, tenkit 
~a1rill1etine ublp olacajma cle
lildir. Sim uçla parmaklar, laayal
pener, iclealiat, tembel, fakat 
an' atkAr kabillyetleriae nlaip 
....._.alamettir. 

t."ter her pannaiua bipml 
lt.fka ile, •lliltiain kafası kan-
•"· bran11, uy..ı, bafkalanD&D 
aleti olabilecek bir adam olaca• 
tını ıöıterir. 

Kın parmaklar lana, idare 
etmek afla, neı' e, ve lllceaaplıta 
delildir. U:ıua parmaklar itaat, 
betaat k&, vı t..ltalaia tema· 
ytU, mlllild bbiliJetl, clcWiyet 
ıa.terir. 

Biri azma bir kıaa ... HHD .. 

sk pan11aklar, un'at kabiliyeti, 
(bilb ... aktlrlllk •• reuamlds 
kabiliyeti) mlumaba, lltafet, 
sulbperverlik, allmeticlir. Avuç " 
parmaklann çok çizaiU olması fen 
kabiliyetine, snr'ate, uynlbjll. 
açık kalpliliie delllet eder. 

Y almz ••uç çizıili olarsa, ço
cuk aıkına, cemiyet hayabna, 
aüzelliğle, ıefkate, atık oldup 
nu, miaafirperver, cana yakın 
old'!junu pterir. 

EHn d19 kaamı çizpi İM, ba
yalpener, cazibeli, melankolik. 
denize •tık eldupaa delildir. 



r GE~~.~~~:;m~ANDIM 
Taze gelincik @andım •. 
Ben o ıarıtın kızı : 
Gördüm biricik sandım. 

Pembeydi yanakları, • 
Bir küçiik bebek sandım.~ · 
Sapsarıydı saçları ; 
J{ıvırcık ipek sandım. 

Dökülmüş bukle bukle; 
Gönlümü bağlar undım; 
Gelirken gfüe giile, 
Darı!Hm ai!lar sandım. 

Vücudü bembeyazdı, 
Güneşte yanar sandım.. ~imcıı Kocanı gördüm, çok 

Bana yüznıe öğretir misiniz Sevgime inanmazdı, hiddetli idi; herhalde plljda gör• 
beyefendi ?. Gün gelir kanar sandım L düğü yarı çıplak kadmlar onu 

- Ben yüzmek bilmem ki 1 Mizahçı hiddetlendirmiı olacak .• 
- Öyle ise ben ıize öğrete• - Herhalde öyledir, çünkü 

r 
HOŞ GÖRÜN 

-
Buraya ıimdi geldim 
Zevke dalsam hoş görün ! 
Bir earışın güzeldim: 
Kalpler çaltam hoş görün! 

Gözlerim laciverttir; 
Her gönülde bir derttir .. 
Bakışım fazla aerttir, 
Korku Hlnm hoş görün ! 

İsmim çıkını~ yaramaz .. 
Yaramaz, hem de kurnaz; 
Hiç kimae kandıramaz, 
Ben uysalsam hoş görün 1 

Acap buna kim ne der ? 
Ayıp mı'? herkes sever; 
Hoşlandığım bir eıımer 
Genci aleam hoı görtin ! 

N•clye 

Zayıf kadın kendi kendine .,. 
BltUn ciıimlerln sıcaktan genif 
lediklerinl ıöylerler.. Ya bu ti• 
man kadın da plijm ııcağında 
biraz daha geniılerae ne bale gtJll yim; olmaz mı ? gözlüğUoü evde unutmuştu • ..................................................................................................................................... ~ .. ~.~·~·~·~~ .................................... ._~ .............. ....,. 

1 
1 •!rıembenıa 0111,1 ı 
1 1 

Hanıİnefendiciklerim .. 
Gözleriniz bende olsun, can 

kulağınızla dinleyin, ıöyleyecek· 
lerimi batkasından duyamaHımz, 
ve bir daha ben de söylemem .. 

Beni kendinize yabancı hisset· 
meyinl Ben sizi teker teker isim· 
lerinizle tanırım. HattA istesem 
ıimdl, roplarımzın adedini bile 
aayarım. 

Birdenbire ta~mayın, yalancı 
demeyin; şaı;ılacak fey detil, ve 
ben yalan ıöylememl 

* Hammef endiciklerim.. yolları· 
mzın üzerinde tesadüf ettiiJniz 
aize dikkatle bakan erkekler hak· 
kında bir fikriniz var mıdır? Var 
oJaaydı bilecektiniz; o erkekler 
ıize birer iıim koymuşlardır. :Aııl 
isminiz Selma, yahut Bolma ola
bilir; fakat ıize dikkatle bakan 
lialettayin bir genç ıizin için: 

- Benimkil 
Der; gencin arkadaıları da, 

eğer o gencin adı Ahmetle: 
- Ahmedinki! 
Derler.. bazıları iımin peılne 

l 
1 

% '· . 

I~ 
! 

. 1 
~ 
J 

1 

1 Bot Sizler 

Ne Yapayıt• ı1 
Hasta doktora anlaby6rdu: 
- Doktor bende bir hal VN't 

aktamları yemeii yeryemez d.tl1 
masadan kalkmadan uyuyuve'd 
yorum; ne yapayım 1 

- Yemeğinizi bir az d.U 
çabuk yeyin; o zaman yatağnllD 
jtdecek kadar zaman bulur ~· 
İada uyumazsınızf 

Bulursun 
Fena reıim yapan reuam ı.ı 

tablo yapmıştı. 
- Bunu aatabilecek birkal 

bulsa mi 
Dedi. Tabloya baktım: 
- Buluraun, dedim, dtiny•clt 

ı~Jzü az gören insan yok değil yı 
Sıcak Havada 

Genç erkek, genç kıza bıWIJ 
genç kız, ıenç erkeje gükli 
Genç erkek cesaretlendi: 

- Sizinle iyi bir aile ooaf 
kurabillrlzl 

bir de lakap takarlar: Genç kız tekrar gUldU: 
- Benim karagözliil · - - Bu ııcak havada, ocak t' 
Yahut: nereden aklınıza geldi? 
- Benim tombalak .• 
Veyahut ta bu biraz kaba: i . Pekill 
- Benim koca ıiıkof .$ Bet çocuklu kadın, çoculll&' * :l nnın fotoğraflarını çektirmt 
Hammefendiciklerlm, biz yani :J için fotoğrafcıya girdi: 

er kişiler; ıızı bu iıimlerinizle - Kaça çekersiniz? 
benimsedikten sonra her hareke- - Altı tanesini bir liraya •• 
tinizi takip lederiz, ıize sokuluruz; • Kadın dUtUndö: 
ve aramızda yabancılık kalmaz. _ PekAla dedi, altıncı çocU' 
daha doğruıu kendi kendimize . 
gelin güvey oluruz.. Emrediniz timdi istediğiniz eğlenceyi icat edeyim .. ium da doğsun; ondan sont 

Gülmeyiniz, bu bizim zevkımiıdir. - Kartopu oynamak istiyoruz ! · ielirim! ................................................................................................................................ .,.. ............................................. . 

- Allah \ ~ • ~ d~ vapur batıp 
bir kazaya uğramasak!.. 

- Ne fena şeyler aklınıza 
geliyor; bilhassa benim yeni bir 
rop giydiğimi hiç dtittinmUyor 
musunuz 1 

j, Fıkralar 

1 
Daha iyi 

Hasisin karısı plaja gitmek 
için kocasından para istedi. Ko· 
cası yirmi kuruş verdi: 

- Bu da ne? yirmi kuruşla 

nereye gidilir? 
- Hamama, denize girip te 

ne yapacakaın? Hamamda sıcak 
su ile daha iyi yıkanırsın! 

Ayrı Ayrı 
Bir dostum söyledi: 
- Bu yaz bizim 'kadar ıyı 

vakit geçiren, glizel eğlenen ol· 
mamıştır .. 

-????? 
- Karım Boğaz içinde, an· 

nem Adada, ben de Suadiye· 
deyim •• 

'"'-...:..,5 ., · - · 

Şimdiye kadar bir karagöz 

balığı bile yakalayamadın mt? 

- Ne gezer, bir karagöz ba

!ığı değil ya bir kara ıözlU bile 

yakaliyamadım 1 

1 
Fıkralar 

Çelenk 
Suphi Beyin dostlarından biri 

ölmüştü. Cenazesine bir çelenk 

göndermek istedi. Çiçekçiye: 

- Üzerindeki yazıyı çok bil· 
yük harflerle yazacaksınız, dedi, 

merhumun gözleri miyoptur da 

kolay kolay okuyup, çelengin 
kimden geldiğini öğrenemez! 

Verin 
Otomobil bir duvara tosladı, 

parça parça oldu, şoförle mUıteri 
sağ kaldılar, şoför müşteriye elini 

uzattı: 
- Gidip gelme pazarhk et-

miıti~, verin parayı! 

- Peşin sıra gelen bud•1' 
da kim? o' 

- Doğrusu hayret ettim, k ( 
camı o kadar uzaktan naaıl t 
nıyabildin ? 



Gü;ıel Fransız gıltlızı Liz.t Lanflen gaman bir şÜr1fıridir 

Beyaz Perdede 
Olup Biten 
Hadiseler 
A dl of Menju Birkaç Mil .. 
yon Amerikan Dolarına 

Sahiptir 
Güzel yıldızlardan Loretta 

Yung ağır bir göğüı nezlesine 
tutulmuştur. Doktorlar, uzun mUd· 
det yatakta yatmaaına ve hiçbir 
yere çıkmamasına karar vermiş· 
lerdir. Giizel kızcağız, bu yüzden 
plaj safalarmdan mahrum kal

nııtbr. 

>f Son zamanlarda bllyUk bir 
föhrel kazanmı11 yıldızlardan olan 
Jak Oaki'nin anneıi Kolombiya 
Darülfünununda uzun müddet 
felsefe ve ruhiyat profesörlliğü 
yapmış ilim bir kadındır. 

>f Adolf Menju birkaç mil
yon dolar aahibidir. Geçenlerde 
Amerikadaki para buhranı esna• 
amda bankalar iflis ettikleri za
m~n Monju pek az zarar gör• 
miiştur. Çünkü bu kurnaz yıldız 
milyonhmndan mUhim bir kısmını 
İsviçre bankalarına yatırmış, geri 
kalanını da Uçe ayırarak IngiJiz, 
Fransız ve Amerika bankalarına 
vermittir. Bu sebeple Amerika 
lflisında zararı az olmuştur. * Amerika hükumeti ıinema 
yıldızlarından . alınan kazanç ver
gisini bir miktar daha arttırmaya 
karar vermiştir. Bu h ususta bir 
kanun layihası da hazırlanmıştır. 
Bu haberi işiten yıldızla fena 
halde sin rıenmişlerdir. Çünkü 
geçenlerde de bir vergi kannnile 
yıldızların kazanç vergileri bir 
nıisli art tı rılmı~ tır. 

Eğer b .J yeni ladha kabul 
edilecek olursa biilün sinema yıl· 
dızlarının grev yapmaları ihtimal 
dahilindedir. 1

-z;.vtrlin Venabl ve Madldn Aarol un 1 
•n so" reıimleY'i 

Da·ha Yıldızların Gözleri, Kaş
ları, Saçları Ve Dudakları 

Üç gün evvel bir telgraf ha
beri olarak kısaca bildirdik, Marl 
Drealer öldü, dedik. 

Mari Deralerin bir sayfada 
zaman zaman muhtelif resimlerini 
gördünüz. Kadın yıldızların en 
yaşlısı olan Dresler altmışını geç
kindi. Buna rağmen Holivudun 
birinci sınıf yıldızları arasında 
sayılardı San'at hayabna küçük 
yaıta intiaap eden bu kadın ıe
nelerce sahnelerde ve studyo
Jarda çalıımıı, binbir çeıit rol 
almıttır. Drcıler ihtiyarlığına rağ
men ıiÖnmemiı, daima el UıtUn
de tutulmuıtur. ÇünkU bu kadın 
Holivudun en komik kadını idi 
ve komik rollerde daima yüksek 
bir muvaffakiyet kazanmıttır. 

Holivut ve civarındaki Santa 
Barbara sayfiyeıinde ölen Mari 
Dreslerin cenazeıi, bütl\n yıldız· 
)arın ittlrakile kaldırılmıı ve Ho
Jivuda getirilerek sinema yıldızla· 
rımn mezarlığına defnedilmittir. 

Bunların En Güzelleri Seçilmek Su
Modelleri Yapılıyor retile Güzellik 

Kadınları güzelleştirmek için 
harcanan emek ve paranın ne
kadar bUyUk olduğunu, zannede
riz ki ıöylemiye hacet yoktur. 
Sun't güzellik meselesinde Ame
rika çok ileri gitmiştir. Amerika
da ıun'i güzellik itinde mlJyon
lar değil, milyarlar dönüyor. Ya· 
kında jtizelJik fabrikaları açıl· 
dığmı ittirsek hiç ıaşmıyalım. 
ÇünkU buna dair alimetleri şim
diden duymaktayız. 

Amerikada bir güzellik muta· 
ha11ııı en güzel tip . bulmiya ve 
bunu model halinde tesbit etmiye 
karar vermiı ve çok iaabetli 
bulduğu bu kararını derhal tatbik 

etmiye başlamıştır. Bu açık göz 
mutahası; s sinema yıldızlarının 

btitün güzel taraflarını tesbit 
etmiş, sonra da bu güzellikleri 
birleştirmek auretile dünyanın en 
güzel tiplerini meydana çıkın• 

m~b~ • 
Bu adam ilk hamlede beı 

tane güzel tip vücude getirmiştir. 
Bunu naaıl yaptığını da anlatalım: 
Mutaha1111 efendi Anita Peyçin 
yanaklarını, Doroti jordanın im .. 
!aklarını Cin Harlovun dudakla· 
rını ve diğer muhtelif yıldızların 

da en güzel saydığı uzuvlarını bir 
araya getlrmif, bu en güzel uzuv
lardan mürekkep balmumundan 
bir heykel yaptırmııtır. Bu hey• 
kel, btttlln glizelliklerin bir araya 
getirilme.i ıuretile meydan~ çık .. 
tığı için hakikaten çok mükem
mel bir güzellik abideti olmuştur. 

fıte mutahassıs bu suretle 
esmer, ıarııın. kumral, bronz ve 
diğer renklerde tiplerin heykel· 
lerini yaptırarak teşhir etmiştir. 

Kurnaz adam gUzelleımek is
teyen kadınları bu tiplerden arzu 
ettiklerine benzeteceğini de söy
Jediğj için mUthiş bir miişteri 
bolluğuna uğramıştır. Bu gidişle 
milyarder olması muhtemeldir. 
lı bilenin, kılıç kuıananın derler. 

·---·••ıt ıtıt •tıı•• ......... 
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Rişar Bart•lmH "Katllamn fllminJ• 

Gari Auper Otuz 
ÜÇ Yaşına Bastı 

Şu çakır gözlü erkek yıldız 
Gari Kuperi kırk y cı şu1d "' zanneder· 
siniz değil mi? Boyunun uzunluğu 
ve simasının kırışık olmaıı , bu 
meşhur yıldızın yaıını tahmin 
ederken sizin aldanmanıza sebep 
olur. Gari Kuper 1901 senesinde 
doğduğuna ıöre 33 yaşına yeni 
basmıştır. Geçenlerde Sandra Şov 
isminde gilzel bir kızla evlenen 
Gari evlilik hayatından çok 
mem~undur. Hele karısını çıldı· 
rasıya sevmektedir. Fakat artist 
ıevgisine pek i?~nılamıyac.ağın.a 
rröre, günün bırmde yem bır 
talik davasına . şab!t olmamız 
muhtemel olabilır. 

Yeni Çevrilen 
Türkçe Filmler 

ipek Film stüdyosunda evvelce 
çevrilmesine başlanmış olan "Ba· 
taklı damın kızı ,, iımindeki 
Türkçe filim tamamlanmıştır. Yeni 
parlayan Cahide Hanım bu filmin 
baş yıldızıdır. Cahide Hanım bu 
filimde Aysel ismile görünmekte 
ve çok muvaffak olmaktadır. 
Filimde Feriha T evfık Hanımla 
Behzat, Talat ve Mahmut Beyle 
de rolleri vardar. 

Bundan başka önümüzdeki 
faaliyet mevsiminde şehrimizde 
birkaç tane daha Türkçe filim 
çevrileceği haber veriliyor. 

Dorotea V•gk v~ Mari Asior'u 1 

şn son r•simleri 



Acaba Moskovadan Nasıl Haberler Alacağız. 
Rus yadaki Sporcular ilk Mtisabakalarını Bugün Yapacaklar 

••ıii• Mealcev• ılreıçil•ril• ilk te1na.l•rı11ı 11•p•c•k ıür111 t•kımınuz 
~ij11r ark•tlaıl•ril• ••r•INr l•t•.,.ll•ltl•• ••rılırken 

Doıt Ruıyaya hareket eden 
sporcularımızın dün Moakovaya 
vardılaarına ve çok parlak teza• 
laüratla kar11landıklarıaa dair olan 
teJ&rafları aynen aıağıya nakle· 
diyoruz. 

Moskovaya vanr varmaz id· 
manlarına ltaıhyan sporcularımu:• 
l;an gür.,te bizi temsil edecek 
e1lfn kınnaın ilk ml1abakaaı 
bufftn «Kftf.tftr» parkında Mosko· 
•• glireıçilerine kartı icra edile
oektit'. Geç.en Hneki Ruıya seya• 
lratinde ~reıçilerimizin devamla 
• bnytık muwaffakiyetleriRi haber 
almıştık. o tarihtenberi a•ç•n bir 

zarfmda llualann bu ıubede 
kadar ilerlediklerini 1'uıünkn 

bakalann neticeleri geldiii 
anhraaıtaz. 

Futbollc:alanmıza ıeliace; OD· 

lar da ilk maçlannı yarın çok 
iyi tanıdıklan Dinamo stadın.la 
Moıkova talamıaa karıı yapacak
lardır. Ruı takımının bizim takım· 
dan daha fada atletik meziyet· 
leri oldutu •uhakkaktır. Fut• 
bolu daha fazla kunetle oyaıyan 
Rusların 6nlnde muTaffak olalJU. 
memiz için çok l'•yretli ve lüç 
yorul•aclaa oynayabilmemiz icap 
eder. Giden oyuncular ar uındp 
iyi bir takım HçilcUtl takdirde, 
matlup da olAlr, blylk farldıırh 
olmlyacatımızı zannediyoruz. 

F utbolculanmızın a~I en l'ÜÇ 
v• en mllü• tem•lll•n 7 At-
toıta olacaktır. Bu maç Terkiye 
Ruıya muhtelitleri arasıatla icra 
edileceji için bUyllk bir ehem•i· 
yeti haizdir. Ruı futboluaua " 

Memlekettt1 Sper 

Türkspor Kütahya 
Şaıiıpiyonu Oldu 

Kütahya (Huaual) - Mmt•ka· Ttırkaporlulann muka~fl alunlan 
maz lik maçlarının en çetin ve ea kalecinin müdabaleaile semeresiz 
mlhimi bup mektep sahasında kaldı. 

bqta mulaterem valimiz Sahip Oyun her iki tarafın gayet 
•hiç Beyefendi oldup halde dlzl'ln •• ıert oyunlarile devam 
blyük bir aylrcl kltleıl huzU"" etti. 
runda T&rbporla, K&tabya Aa· tık devre O • O a bitti. 
kerl idman Yurdu takımlan ara- ikinci devre daha heyecanh 
ıında yapılmaıtır. ıeçtl Yurtlularm ınrt oyun oy• 

Yurdun kıymetli ldarecilerinia na•aluıaa r•im• Tlrkaperlular 
uyügayretlerile tribln yapılarak 33 lacl dalrilmda sajtlan laif-

lerile bir pi attalar. 
HJİrcileria iatirahatf •• inzibab Her iki taraf ta keraerlerllen 
itleri de feYkallde temin edil· iatifade .-..diler. Y urtlulann 
mİftlr. l'olllk bir fUtuDU jelıip •na• 

Gerek ••ÇUi laeyecaah l'eç· retle kertarclı. Biraz •onra maç 
mai ve ı...U. hallan nıtt•kl Tllrksporun bire •fır ı~:t;w• 

beti Kltala,ada ltir ml.Uae aeticeleacli ve apercu •z 
adöf ecffl•••'ıtir. , memnu•iyetle salta4- ayrıldılar. 

9yae111ara ı•c•: Her iki 
Lizımplea mera• ifa e.W- takımın oyu•culuı da llzulerine 

oyun saat 17 de dit• yuifel•hli cu&. ltqla 
YUl'Ufil• l.qlaclı. yaparak çok •u•affak eldular. 

.... ,. ille ~ıi•f Jloalıet1•lılfll" 

lrtl•ıl• t•l•~lt ..... Çohn 
llelundi•iz 

.. - Twlc ..,- ı.,,...,,,,.,,.~. id-. 
lerl pçet:elc C..lıl• .,. L.•1' H. I• 

kunetll elemanlanaa kartı çıka
cak talumımızın .. ilam bir kuv· 
Yei ••••Yiye ile o imtilaaaa pe
bilmelerlal temenai ediyoru. 

Ruyaya ıiden •poraalarnm 
hakkında ltfoskovadan din gelen 
teı,raflar qajıdadar: 

Moıkeva 1 (A.A.) - Bedelli 
terbiye ylknk mecliai reiai M. 
AatipoT; C..-det Kerim Bey ve 
Fevzi beyle Hfaret memurin •• 
erklaına kabul etmiftir. Bu ziya
ret eanaS1Dcla hariciye komllel'lijt 
ve becleal rerbiye ytıbek mecllal 
erkim da hazır bulunmakta ic:IL 
Bunu mltteakip bedeni terbiye 
iaerkez •n'ltittl•tl talebesi ziyaret 
edil•iıtir. 

CeYdet Kerim Bey din M. 

········-···················································· 
r Yarınki 

Spor 
Hareketleri 
Sporcularımızın Ru.yay• siyahat

lerl delayıaile yarın ıehrimlzde kay. 
da dejer iki ıpor bereketi olacaktır. 

1 - Veliefendl çayınDda ••çea 

hafta S.atfayaa at koıularınıD Udaclat 
yapılacak. 

2 - Denizcilik heyetinin tertip 
ettltl yelken ve yBzme mOsabakaları 
yapılacaktır. [Bu müaabakalaran Rus
yaya riden yOzBcülerlmiz dolayııile 
tehir edilmesi muhtemeldir. Maama
fila ıon dakikaya kadar bu huıuıta 

Denizcilik Heyetinden bir teblff 
ahnmamııtır. J 

' 
J'eruı Meaio•• /al6ol talcılllll• Dinamo d•dı11d• lllı ••çlfll'Ulı ••Pflc•i 

olan Tirle fatbolcalllP'ı'llı• hr•i•tlerlU. alı'll•ıt re.ı..ı.rı 

Kreıtinsld ve M. Karaham, ziya- ı icra Komitesi KltlbiumumW 
ret eylemiftir. Yenukıtze ittihat Spor T .. ldlita '* reiıi lntipof, mulekl birlUder ki-

Moakova, 1 (A. A.) - Hu...ı tilti umamial Abelia, ittilaat •ent 
muhabirimizden : Mo.kova Spor komilliıltler reisi Kounf •• dl-
Enatitldntiu nneldevriyeıl ve ter llatipler nutaldamacla ·Tiride 
Lenin aipnı almuı ıerefine din ye ve heyetimiz ve Cnclet K .. 
ı•ce Eoltitftde verilen ziyafette rim Bey hakkında çok litayifkir 
T&rk sefareti erkinli• Cevdet lider elylecWer. 
Kerim Bey de davet eclilmiftir. Cevdet Kerim Bey, Tlrk-So .. 

Bu müenHeye Lenin •itam- yet dostluğundan ba'b.ettdd:en 
aan .-erilmeli, me..U.U. blt9a it- •onra heyetimize ~erilen Jlk-
tlbat dahllinde apor .e'fiyeainfn Mk ve aamimi alikaya !•tekklr 
teklmtlllae v• ylkaelmNine mi- ettL 
enir olutwtdandtr Cevdet Kerim Beyin nutku, 

· ve battplain 'hrkiye hakkında 
H1!kfnnet e~l~ının ve ~z1er· ki sözleri, içten gelon bir alaka 

ce sporcunun . ıtti~ak ettiiı bu ve muhabbetle dakikalarca aHa,-
ziyaf ~t, muhtelif erlencelerle ~e- landı. Her tarafta bUytık samtmi· 
ce ikiye kadar dnam et•ipir. yet eı1eri görmekteyiz. Sporcula· 
Ziyafette aaz dyleyea Merkez rımız antrenmanlarla m.eşpldur. 

Memlekette Spor 

Geyve - Hendek Tema
sında Geyveliler Galip 

• ~eyve ~lıin.r). - Otuz ~et Mübifız' Güc'u "Bilikietçif8ri 
ldtilık kafile Mlinde phrlmıze I': Rlla 
selen Hendeldilw çok samimi . a1re111 
kartalanddar. Ertul l'ln bDyllk Gire~, 1 ~A.~.) - Mulıafız 
b ı_ L- k '-- da 1 Glctl biaildetçdwı düo saat 16 

lr .. alaut1h ııutrpına yapa a~ da GirHuna geldiler. Şehirden 
maçta GeJTll idman. , Yurdu bi- oa kilometre uzakta, Belediye, 
rbad deweyi O - 4 bitir•. C. H. F. vı Halkevf reiılerl, 

tld.cı devrede de •la Ofa&- Jandarma kumandanı •• memle-
JaD GeyYeliler a clewede ele iç kat aporculan tarafından ka111-
ıol atarak maçı O .. T gibi mi- lanmıı, ıehre girerken bir b&lftk 
1..1 bl f ki k dıl ukw ve taalk tarnfından ..ı. .. 
mm r ar a azan. ar.. lanmıttır. Burada ı•bir namma 

Kenya Geltçler Bir1ijindln Giiçlöl.r relıiae bir lıamm tara• 
Aldıitmız Tezkere n.~ . .-ne~ bir buket v~fttir. 

tir. Bıaildetıilerimlz yaruıld per-
Efeadi•; ıembe ~nU Orduya hareket 
MutelMr suetem&İD 27 n l9U edeceklerdir. 

tarihli na.._u intifU' .._ Tenle M11çları 
Upk ıençler Wrliii ile Koeya Lomira, 1 (A. A.) - THia 
ıeaçler Wr.. spor kulllplerl -~~: Peni-li.silt~e,. ŞU•A· 

l.!.1 L...a.L-1 L-L merıka ,. ~p ıelmiftir. 
araamda ... ıtRUV .......... ··- 0'.J. -nter s·.:ı__ v _,ı_ 
ti · 3-3 berüere elma 4-3 •ı.en- •" • IWRSJ OUU"' 
ceaı • • ~p Amerika 'ya ıallp l'elmlftir. 

Koaya ..-çler bidijial •• sa- lnıtltere 4 galibiyet kuana-
Hbtyetl le netice&..... ~ıdujvn- rak Daviı kupaıım muhafaza et-
4an keyfi7etin bu suretle taabila mekt... Amerika, yalmz çift. 
ve taniklnl rica eyleri& .fendi • ı.de iair «alilairet kanaaıfbr. 

2 z »»« .. 



Resimli_ Hikiye 
Limian;;-··y;~bğ.'Muziplik 

1.Amia ve arkadaşları bir 
giin pencereye çıkmıtlar, sokağa 
bakıyorlardı. O sırada kasabın 
çınt::• et ptirdi. Kapyı çal· 
da. ldar onu göriiace derhal 
saklandılar. 

Kuap Çll'&iı yerde buldu· 

iu bir çocuk ıa:ıetesinin glldü· 
dc6 ..-.1erme okadar dalm'fb 
ld, yaramulann cma yapbklm 

a,ana anlamadı. 
b 

Bilgi 
Bunlan 

Biliyor Musunuz ? 
Amerika hirletik cle.ı.tlerl 

•ui ao1rt ... dan cllnyanm en 
b&yilk deYletidir. Qlnki Amerib 
arazisi anupa kıt'aa blrüJdili6o· 
dedir. Fakat aaf11111, Avrupamn 

umumi num-d• pk azclar. 
Amuikada 125 milyoa alfus 
Jatachğı halele Awapada bugnn 
40o milyaadan fazla __. yardır. 

Avrupaam lllfma bJr uır enel 
175 milymda. Bir uar içinde 
L. nlfuı iki buçuk millli arbmfbr. 

Fakat hakiki artma nisbetl çok 
daha fazladır. Çilnki bllyük harp

ten evvel Avrupadan her sene 
bir buçuk milyon kişi çıkar, dlln• 
Yama b-.Jıa taraflarıaa giderdi. 
AYrUpacla nUfaa arbm bugln 
bile Jlbek bir derecededir. ltalya 
Ye AlnıBDJa ıibi me.ı.ketler 

.eak ............ b.rmclıra•az bir 

.... ,,. • ............ Hele ltalya-
da inl&Dlar Wrbiri d ·b·..ı!_ idin e otu• rur gı l'IUL 

* 

Çocuk.ar kapuıın 

aım bek:erken, bizim yaramaz
lar, ya•aşç• teplİ 6zerindea eti 

aldılar. Yerine eYİn Jdtçük, ıe
v · mH köpeğhi verleştirdiler. 

• - Fakat kapı açılıp ta hiz· 
metçiye eti vermek isteyince, 
tahağıo içine köpek düştü, tabak 
lanlclL Bizj..ıaler kahkaha11 salı-
•erdiler. Hiametçi de, çırak ta 
şaıırdılar. 

Eğlence 
Hayvanları Ko.-

kutan Nedir? 

a\ •'° .... . ,. 
" 

"' ;. ıl 
,, .. 
" . 

Bir gln birkaç hayYan orman· 
da seziatiye ç kblar. Fakat bir· 
denbire ....,_ pkan bir mah-
lip laeplini kerlmtttL Bayanları 
kcnutaa teJia ae olclujam u· 
lamak ilteneaiz. eüize kuqan 
k•leminl alınız, bir numaradan 
batfıyarak 57 nci numaraya kadar 
çiziniz. O zaman bu korkunç 

ı mablükun ne olduğunu anlanınız. 
Avuatra yaaua M.Ut-. ..... ------·.. .•••• • .... _ 

riade diinyanıa en baylk latu
yoalanndaa biri ftrdar. S. -.... 
Jon glathl her saatinde ........ 
gibi kalabalıkbr. Melbana iataa
yonundan bir hafta da iç ylz 
bin yolcu girer veya çıkar. 

* 
Bizim arzımız ile, arzın bir 

Peyki olan ay arasındaki mesafe 
384 bin kilo metredir. Saatte 
240 kilometre yol alan bir tay• 
Jare b1ı1 mesafeyi tamam 66 
haçuk ııBnde alır. Fakat ara yerde 
hava olmadıjl için aya gitmek 
lauıa. içia imkAn11ıdar. 

Rehber - Be pto DiirdBncO 
Hami tarafı ... 
elan yapbnl· 
mrfbr. 

Senalı -
Y • 1. Biz dlıt 
ilene enel bir 
daha &.raya 
gelmiftik, o sa-

"' • <:. 

man 1&toyu ..._ ___ .31:.lJ::D 

lkiaci Hnrinila 7aptsdajım liy· 

lediler. 
Rehber - Mlmkla .•• O u· 

mandan bu umana kadar iki 
ıene ı~miıtir-1 

SOGUK 
Sıcak cenup ülkeleri 
Ta eııkiden vatanımdır. 
Şimali hiç sevmem hele, 
Giinet benim öz canımdır. 

Ne ıefalı ömür sürdüm 
İtalyada, İ8paoyııda. 
Hangi elde soğuk çokr.a 
Bil ki yoğum ben orada 

.............................................................. 
Hikaye 

Bir Av 
Macerası 

Hacı Emin ava meraklı bir 
ihtiyardı. Bir akpm bir mecliste 
bu.lwıuyorduk. Bize başmdan ge-o 
ben av hikayelerinden birini an
latmasını rica ettik. Hacı Emin 
hiç nazlanmadı, bir ıürll hiki· 
yenin içerleinden bize ıu hlki· 
yeyi anlattı: 

Bundan beş sene enel, mer
hum pederim aağ iken karlı bir 
günde koyunlanlBIDll ne olduk· 
larım anlamak. çobanların, biz· 
metçilerin neye ihtiyaçları bulun• 
duğunu öğrenmek için mandraya 
gitmek lizımgeldi. Rahmetli ba· 
bam daha o akşam tenbih etmiş-
ti. Camına minnet, tam istediğim 
ıey... Gece yansından iki saat 
sonra k•llmm. Abmm yemini 
Yerdim. Tımanm yaptım. Silihımı 
omuzuma, fiteklikleri belime tak· 
hm. Babam uyanlDJf ba~yordu: 

- Hacı, acelen ne? Kıt gll• 
nll, hele bu kar kıyamette yola 
çdahr mı? Keadini telalikeye mi 
atmak iltiyOl"llUll? 
~ ..... ~ ...... ~ ..... .,... .....~.~ 
YoWWi'.;INlrt~ 
BhcfeaYie albmdfti hayYD 

tiddetle sıçradı. Dizginleri toplaclun. 
HaJY•m malmazlachm. Fakat 
mlbarek achm at••? Ayak· 
lanm clikmif, boyaa 80luyordu • 
O ama etndıma bakbm. Ti)--
-- A• cllk• oldu. Mut
lak Wr t.h&b nr diye dtlfftn
dlm. .Silllnmı ommmndan indir
dim. Elektrik fenerimi yaktım, 
etrafı arafbrc:hm. Aman yarabbi 1. 
Hemen attan indim. On metre 
atede kocaman bir ayı arkamı 
bana çevirmit duruyordu. Sill
hımla hayvanın batma DİfAD 
aldım, fakat... Ateı edemedim. 
Ellerim titriyor, gl>zlerim karan
yordu. Elektri~ fe.nerlm bana 
ayının altında ıkl ınsao bacağa 
gösteriyordu. Yerler kan içinde, 
ayıma baıı biçare adamın llzerioe 
eğilmft, adamın bacaklarından 
baıka bir teY ıörlUmllyordu. 

insan inlltiline beuer bir ıea 
ifitiyorum. Acaba herif heniz 
llmemit miJcli? Belki de kurtar
mak ihtimali yardi. He8*1 ..-

1-clim: 
_ Hey.. arkac\atl. 
Hiç cedP yofdiı.. Ayıda da 

bir hareket ıörllmlyorda. Bir 
daha bai•clmL Kmk bir w 
ceyap nrdi : . . ? _ Sea çı••n 

Artık herteyi anlamıfbm. Bu 
bizim Çerkeı Mahmuttu. Ayıda 
biç bir hareket g6rillmemed 
korkulacak bir PY olmachguu 
bildiriyordu. • 

_ Mahmut, benım •• 
_ Çimıin 1en ? 
- Canım tanımama•? Haa. 
- Ooo.. Hot cehaipio, •• 

itin yar barada ? 
- Beni bırak, sen ae yapı• 

yoraun? 
- Koca herifi ceberttim. Çok 

lltlldtim. .._.JI• diye bnyle 
1U1lchm. 

Bizim orman adamı Çerkeı 
Mahmudaa bu eeaaretl belli hem 
korkudan kurtardı1 hem ,UldtlrdlL 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
Köpeği 
Nerede 

Bulabilir
siniz ? 
Bir geyikle 

köpek beraber-
ce ormana gez• 
miye çıktılar. 
Geyik yolda gi· 
derken köpeği 
kaybetti. Fakat 
köpek geyıge 
çok yakin bir 
yerde idi. Buna 
rağmen bir tftr· 
in bulamıyordu. 
Siz köpeği bu
la bilir misiniz ? 

Bu bilmeceyi 
doğru halleden· 
lere güzel hedi· 
yeler verilecek· 
tir. 

Bu seferki en bUyUk hediyemiz:: Mektep el çanteaıdar 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenleı 
Birinci Hediyemiz 

Bir mektep çantası 
Kadıköy erkek liMıl 896 Muhip 

Efendi. 
Birer mllrekkepll kalem ala· 

caklan htanbul 12 inci llkmektep 
263 Meliha, İstanbul Galatasaray liaeai 
6 ıncı ıınıftan 40 Suat, İstanbul Kü· 
çttkayasofya Güngörmez sokak No. 29 
da Adnan utanbul ~ulta.nahmet Sa· 
...... ~ ........... "IDoü .... 
tip 111ıu h=ula ~ ....._ 
w Tadtibt İlblektep&e a ünoil mal 
441 Metin Bey •• Hanımlar. 

Birer albllm alacaktan Ank• 
ra Tabakhane caddeai Altıntaş sokak 
No. 17 de Ferhunde Fıkr~ lstaııbol 
Ortaköy 39 uncu tıkmekıep 66 Ki
niye, Bahkeısir Karaoğlan mahalleıri 
inhiaar mahkemen yanmda S9 No. da 

Hatice, İıtaabul 
12inci İlkmektep 

5 inoi ınwf • 
TalAt, Konya 
Gazi pata mek· 
tebi kaq11mda 
Ç"ıfte merdi ven 
mahallesi No. t 
de Tacettin, İs-

tanbul Ankara 

cacldni 119 No. * 'Oftade, Te
kirdai Wcomlaa 
Malkarah Şam 
Bey kızı Neri
man, latanbul 44 
üncü lıkmek&ep 
277 Nüzhet B. 
ve H. lar. 

(Arkuı var) 

0.n bilmece
lllİsill bflyök .... 
klfatuıı kuap
mak ıuretile bir 
futbol topu alla 
ı.tanı.uı 6 iaol 
mektepten ...-
zuıı Şinui .. 

Karagöz Ve 
Hacivat 

Bu reaimde gördUğlbıUz kara· 
g8z vo hacivabn vncudfinü, ba
caklarını, başını resmin kenarla· 
rından kesiniz. Bunları bir kalın 
mukavvaya yapışbrınız. Badehu 
beline, vücudün yukan kısmına 
dizlerine ktiçtık çivi ile birer de-

ilk açmız. Bu parçalan delildea 
birer p~a küçftk iple bağla,_.. 
Hacivabn batlığını ela zamW. 
batına yapafbnmz. Bunlan hUll' 
ladıktan aonra, istediğiaiz şekille 
karagöz ve hacivab oynaabilif. 
liniz. 



u Başı Yapa ım? 1 
1 Aşk ve macera romanı - 59 -

Yazan 2 - 8 - 934 

- T eddy sen bu gece çok 
içmiş olacaksın. Jems baba ile 
konuştuğunu unuttun galiba .. 

Tevfik yumruklarını asabiyetle 
sıkarak: 

- Jems dedi, bu baş ..• Çan• 
tanın içindeki bu baş nedir ... Bu· 
nu bana izah et. 

- Bu başı çantaya koyan 
onlardır. 

- Sen delisin. 
- Deli sensin ..• Hem de klls· 

tah bir delisin.. Hayır.. Hayır 
katil sensin. 

Sarı çanta atölyedeki koltu• 
ğun üzerinde açık duruyordu. 

Jems, yollu pijamaları, terlik· 
leri ve kan çıkmıt yüzü ile ora
da ayakta duruyordu. 

T evfikin üzerinde hAla parde· 
süsü vardı. Şapkası da ba~ında 
idi. Onu arkaya doğru atmıştı. 

Jems son söylediği sözU çok 
beyenmişti. Galiba, çünkü deniz• 
de boğulmakta olan bir insan 
nasıl atılan simite sarılırsa, o da 
ayni tehalükle bu söze sarılmışb. 

- Katil sensin... Sürat kata• 
rmda kadım sen öldürdün, çanta• 
nın içine başı sen koydun... Ve 
bunun için kesik bat kızların 
elindedir, diye telaş ediyordun. 

- Sen bir budalaaın... Daha 
doğruıu kabahati üstünden atmak 
için ne yapacağını bilmiyorsun ..• 
Çantayt ıon dakika boşatmıt olan 
ve boşatmıı olduğunu söyleyen 
ıen değil misin ? 

Jems birden durakladt: 
- Evet hakkın var, dedi. 

KaUl sen değilıin, katli onlardır. 
- Sen hiçbir kadının bu ka· 

dar vahşiyane bir cinayet işleye· 
bileceğini, bir insanın kafaıını 
keseceğini tasavvur edebilir misin? 

- Kadın değil mi?. Kadınlar 
her.şeyi yapar!ar... Ben kadınlar
dan korkarım. 

Jems, sözlerinde mantık 
yok .. 

Peki efendim, ıözleriml 
zatialinize mantıki buldurmak 
için illaki günahım olmıyan bir 
cinayeti benimseyim mi? Senin 
sevgilini zannaltından kurtarmak 
için ben budala değilim... Ben 
ıimdi polise gidiyorum. 

Tevfik, Jems'in omuzuna 
vurdu: 

- Polise ne aöyliyecekıin. 

Breslau'daki maktulenin çantaaı 
elinde ve bu çantanm içinde de 
bir kaç saat evvel çıktığımız sür'
at katarmda öldürülmüş kadının 
bqı... Polise gidecekıin ve po· 
liıe ne söyliyeceksin? 

- Hakikati Teddy içinden 
bir ıöz kaçırmadan hakikati ol
duğu gibi anlatacağım. 

- Rica ederim bu hakikati 
bana da söylesene.. Evveli Breı
lav' a niçin gittin? Bunu poliae 
anlatacağın gibi bana anlatsana ..• 

- Neden gideceğiz? .. Gezmek 
için. 

Evet... Bizim gezmekten 
başka bir gayemiz yoktu. 

1 

Hayır.. Benim için bir ga· 
ye daha vardı. O da Doris ile 
bu defa kat'i surette ali kamı ve 
müoasebetimi bitirmekti. Ona ad· 
resimi kaybettirmek isteyordum. 
Polise Dorisin pansiyon komşula· 
rınm adresini veririm.. Oradan 
onun nasıl bir kadın olduğunu 

tahkik ettiririm. O zaman polis 
benim neden Breslava gidip de i 

- -Suat Suzan 

Tokyoya gitmediğime hayret eder. 
- Peki maktulenin çantasının 

bizde bulunuşunun ıebebini nasıl 
izah edeceksin? 

- Bunu da ıöyle ıöylerim. 
Olduğu gibi Breslava giderken 
trende bej mantolu bir kadına 
rast geldik, bu kadın yirmi beş 
otuz yaşları arasında sarım bir 
kadındı. Bu kadın bizim kompar
tımanımızda seyahat ediyordu. 

- O kadının çantasının senin 
elinde oluşunu izaha kafi bir taf· 
silAt değildir bu ... 

- Ona ne şüphe... Fakat 
bunun mabadi de var değil mi? .• 
zannederim bunu ıana sana daha 
daha evvel de anlatmıştım. 

- Daha evvel anlattıklarını 
ben biliyorum. Fakat benim bil· 
mekliğım değil, bunu polisin bil· 
mesi lazım ben aenin polise me· 
seleyi naıı1 izah edeceğini merak 
ediyorum o kadınla nHıl ahbap 
oldun? 

1 
olmazsa iki Uç söz konuşmaz 

mı?. Bizde ahbaplığa böyle başla
dık: " Pençereyi açahm mı, ka· 
payalım mı?.. Hava bugün ııcak 
soğuk, nereye gidiyorsunuz? Ne· 
reden geliyorsunuz.. Bunu, bize 
sual soracak müstantik değil, 

beşikteki çocuk ta bilir. 
Biz de kadınla böyle konuştuk. 

Kadın belki Berlinde pek basit 
ve mütevazı bir muhitin kadını 

idi. Fakat nedense seyahat arka· 
daşlarma hayatını bir sır yaptı. 

Berlindeki meşguliyetini ve Breı· 
lava neden gittiğini bildiren bir · 
tek söz söylemedi. Belki bu 
suretle kendisi hakkında bütün 
ihtimalleri düşüneceğimizi ve daha 
enteresan bir kadın olacağını 

düıUnUyor ve bundan zevk alı· 
yordu. Belki de bayatını kimselere 
bildirmek istemiyordu. Sonra 
Breslav garına inerken biribiri• 
mizle vedalaıtık, kadın bir tarafa, 
biz diğer tarafa ayrıldık. Biz bir 
pansiyona yerleıtik.. O nereye 
yerlettl, meçhul.. Ben metresimle 
yaptığım gürültülü kavgaların 

yorgunluğunu geçirmiye uğraıı· 
yordum. Karpantiye ile yaptığım 
maçtan bu kadar yorgun çıkma· 
mııtım. 

- Nasıl abap olduk diyecek
ıin baıbayağı... lnaan trende 
s~yyahat ~derken komparti· 
mamnda genç ve oldukça da 
güzel bir kadına tesadüf ederse 
arkadaşlık yapmaz mı?.. Hiç ( Arkası var ) ==================:-:=======::================= ===~ 

( Toplantı, Davetler::) 

Galatasarayhlar Bir Deniz 
Balosu Verecekler 

Galataaarayhlar cem lyetln· 
denı Senelik ı:ıyafetimb:de izhar edi
len umumi arzu (Jzerine cemiyetimiz 
23 Aiuıtoı Perıembe aktamı meh
tapta bir deniz baloıu tertip etmiıtir. 
Arkadatlarm daveti yelerinl cemiyet 
merkezinden ald11mal&A tebllt olunur. 

Kadınlar Blrllğlnde 

Kadanlar Birliği senelik kongresi 
Pazar günil uat 16 da Birlik bina• 
sında toplanacaktır. 

Kıymetli Bir Mualllm 
için lhtlfal 

Bugün öğleden sonra uat iki bu. 

çukta Beylerbeyinde Kabataf bat 
muavini merhum Münir Bey için Ka
bataşhlar ihtifal yapacaklardır. Top• 
lanma yeri Beylerbeyi iskelesidir. 

Açık Teşekkür 
Uzun müddettenberi çektiğim tid· 

detti bir Romatizma haıstalığandan 

kötürüm bir hale relmiıtim. Son bir 
ümitle milrllcaat ettiğim Bakırk~y 

Emrazı &1abiye ha.tane.inde, beni 
tahh tedavilerine ahp haatalağıma 

pek derin bir alika göstererek on 
gün içinde beni tamamile tevavl eden 
ve nğlam olarak hutane den çık· 

maklıj'ımı temin eden doktor Hay
rullah ve E1at Raıit Beyefendilerle 
a1i.tanları Vefik Beye açık teıekkür. 
lerlmin iblltına muhterem g-azetenizi · 
tavsit eylerim efendim. 

Gulantap Muılllmi 
lım"!l Hakkı 

Yeni Ne,rlyat ı 
MUlklye Mecmuası - Ayhk 

içtimai ve aiyaai ilimler mecmuau olan 
"Mülkiye,, nin 40 ıncı ıayııu zengin 
müoderecatla çıkmıştır. Profesör Muı
tafa $ekip beyin "Gaye ve hürriyet., 
yazısı ile batlayan bu nüıhada ' 1hükil· 
mette, devlette, cemiyette demokrasi,, , 
''Irk ve insan,,, "devlet oilraeı yasaya 
uygunluk mercii,, , "hukuku eıasiye 
hareketleri,, ve daha birçok dolgun 
yazılar vardır. 
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1934 Ağultoıun 3 UncU Cuma srünil 
1abih 1aat 10 da Bebekte Cevdet 
Pata caddulnde 59 numarala Doktor 
Tevfik Bey apartımanın 1 numarala 
daire.inde Gayet zarif vt! nadide et• 
yalar müzayede suretlle satılacağı 

lllo olunur. Gayet mükemmel mulf 
ceviz büfe, muif ceviz y•mek muası 
ve 1andalyeleri1 ceviz ağacından ma· 
mul Luyl Keoz salon takımı, 3 kapılı 
ceviz aynalı dola bile 4 parçadan mil· 
rekkep gayet nefis yatak oda takımı, 
3 parçadan ibaret ılahmur ağacandan 
mamul defa yatak oda takımı, poni· 
len ıofra takımı, kriıtofl çatal bıçak 
tak1rn1, krlltalli jardinyer ve bonbon
yer, bronz lake karyola Çin ve Japon 
vazoları, Viyana duvar tabakları, 
Viyana mamul&tt pouilenli gayet 
güzel 1alon ma1a11, etajerler, duvar 
1aati1 kolonlar, 1edefli tabureler 
ye tavlu, elektrik aviıeler, 
çini ıoba, katpolar, Tonet 
portmanto, salon rramafonu pllkla. 
rile, bronz ve pouılen heykt.ller, yeni 
halde muıambalar, mutfak talcımlan 
ve Hİr lüzumlu eıyalar. Neflı bir 
Fransız piyanoıu Anadolu ve Acem 
aeccadelerl pey ailrenlerden 100 de 25 
teminat alınır. Satıt peşindir. 

Holantse 
Bank-Cini N.V. 

Sabık Bahrısefit Feıemena 

Bankası .. 
ist:anbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Ataıemci Han 
11.acıı ....... 1 : • ! 

Her türlü Banka muamele• .. 
ıeri. Kasalar icarı 

• 
UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 

... 
Şubeleri : Amst:erdam, Buenos Aires, 

istanbul, Rio de Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

Diplomatlarda Korku 
Ve End·şe ! 

Bir Serseri 
Ateşe 

Kurşun, Dünyayı 

Verebilir 
( Baıtarah 1 inci sayfada ) 

elJI bin kişilik İtalyan ordusu 
derhal Avusturya içlerine yürü
yecek, Alman hakimiyetinin önU· 
ne geçmiy~ çalışacaktır. Fakat 
Avrupanın bu köşesinde pathya· 
cak olan bir tek kurşun, yalnız 
Avrupanm değil, dlinyanm t her 
tarafma şimşek sür'atile sirayet 
edecektir. 

2 - Balkan yarımadasının 
şimalinde, komşularına niıbetle, 

bugün en bUyük bir hükümet 
vaziyetinde olan Yugoslavya, ge· 
rek Avusturya hududuna, gerek 
İtalya hududuna, mühim miktarda 
kuvvet tahtit etmiştir. 

Fakat ıurasını hakikat olarak 
kabul etmek lfizımdır ki Yugos
lavya, Almanya ile Avusturya 
birle§mesinden daha ziyade ftal· 
yanın kuvvetlenmesinden korku
yor. Çllnkü Yugoslavya ile ltalya 
arasmda 1918 senesindenberi hu· 
güne ·kadar devam eden arazi 
ihtilafları vardır. Eğer ltalya, 
Avusturya hududunda kendisini 
daha kuvvetli ve daha emniyetli 
bir vaziyete koyacak oluraa ltaly\ 
ile Yugoılavya kuvvetleri arasın• 
da bir çatıımaya kuvvetle ihtimal 
vermek mümkündür. Bu çarpış· 
ma da ortalıiı derhal allak bullak 
edebilir. 

3 - Almanyanın blltUn efkAr· 
larına rağmen, Avuıturyadaki 
kargaıalıkların Almanya tarafın· 
dan tahrik ve idare edildiğine 
inanmak IAzımdır. Bugün ortabk 
durulm111 değildir. Ve Avuıturya• 
da yakın bir iıtikbalde daha ka· 
rışık ve daha kanlı günler yaıa· 
nacakbr. Çünkü Hitler politikaaı 
Almanya· Avusturya ittihadmdao 
vazgeçmez. Bu böyle olunca Al· 
manyanın, Avusturya hududuna 
bitişik olan Bavyerada askeri faa
liyette bulunduğu kuvvetle muh· 
temeldir. 

Hulasa, hidiseleri tahlil eden 
diplomatlar istikbali çok vaha· 
metli ve çok karanlık gö· 
rüyorlar. 

ltalyaya Karfı itham 
Seslerl YUksellyor 

Belgrat, 1 (A. A.) - Zagrep• 
te çıkan yarı resmi Novoıti ga· 
zetesi, İtalyanın Avusturyadakl 
bugUnkll karışıklıklardan mes'ul 
olduğunu iddia ederek diyor ki: 

«Çünkü, M. Muıolininin poli· 
tikası, M. Oolfüse bUyUk hatalar· 
yaptırmıı, onu ıoıyallıtlerin mü
zaheretinden mahrum etmiı ve 
M. Musolini Avusturyayı, akibe· 
tini tabii müttefikleri olan kUçUk 
itilafın akibetine bağlamaktan 
menederek selimete ermesine 
mani oluştur. 

İtalya, Avusturya meıeleıinl 
lnhisan altına almak ve hudut· 
takl kuvvetlerinin kAfi olduğunu 
söyliyerek Bertin hükumeti nez· 
dinde yapılmaıına hazırlanılan 
müdahaleye iıtirak etmemekle 
ağır bir hata işlemektedir.,, 

Bir Vealka Bulunmuf 
Viyana, 1 ( A. A. } - Son 

Avusturya hadiselerinin Alman· 
manyada hazırlandığına 'dair bir 
veıika bulunmuıtur. Üzerinde bu 
vesika çıkan adam Alman pasa· 
portunu taııyordu. Halbuki Al
manya, Almanların Avuıturyaya 
gitmelerini yasak etmişti. Bu 
adamın kunduruı içinde, milli 

soıyalistlerin Avusturya hükume
tini devirmesi takdirinde nasıl 

hareket edeceklerini bildiren bir 
nizamname çıkmışbr. 

Fon Papen Mesele•I 
Berlin, l (A.A.) - Alman 

Hükümeti, Avusturya hükumetinin 
Fon Papen'in Viyana Sefirliğini 
kabul edeceğini zannediyor. Fakat 
Avusluryanın bu hususta birçok 
şartlar ileri süreceğini, ezcümle 
Avusturyada milli sosyalist pro· 
pagandası yapılmamasını, Alman· 
yadaki Avusturya teıekkUllerinin 

ilgasını isteyeceği söylenmektedir. 

Yaşasın Almanya, 
Yaşasın Hitler! 

Viyana, 1 (A.A.) - idam 
mahkümları Planetta ile Holzve• 
ber, son dakikalarmda kuvvetli 
bir sesle .. yaşasın Almanya, ya• 
şasın Hitler,, diye bağırmıılardır. 

Mahkumların zevcelerile son 
defa görüşmelerine müsade edil· 
miştir. Biri katolik, biri protestan 
olan mahkumlara bu mezheplere 
mensup papazlar dini telkinlerde 
bulunmuşlardır. 

Madam DolfU• Aihyor 
Roma, 1 ( A.A ) - Madam 

Dolfüs Viyanadan Riccione'ye gel· 
miştir. Madam Muıollninln refa• 
kat ettigi iki küçük çocuğu bek· 
liyordu. Madam DolfUı ağhyarak 
çocuklarını ve ıonra da Madam 
Musoliniyi kucaklamıı Ye otomobil
le Santangelo villlaına sıitmiıtir. 

Yugoalevyaya lltlce Edenler 
Çoiahyor 

Belgrat, 1 (A.A.)- Dün, 300 
Nazi ıilAhları, mUbimmatları, 7 
mitralyöz, 8 otobüs ve 9 otomo
bil ile Yagoslavyaya iltica etmir 
lerdir. 

35 Nazi, V aradjlne iltica et• 
mittir. Zagrep Alman konıolosu 
parasız olan bu Nazilere yardım 
ile meşgul olmuştur. 

Şehrimizde DUn Yapılan 
Ruhan Ayin 

Avusturyanın Ankara sefiri 
M. Buchberger'in huzurile ve bU· 
tün sefaret erkanının lıtirakile 
bugün şehrimizdeki Sen Jorj kili· 
ıeıinde, feci ve zalimane bir 
ıurette katledilmiı olan Avusturya 
Bat vekili müteveffa M. DolfUsUn 
iıtirabatı ruhu için dint bir ayin 
icra olunmuıtur. 

Cumhuriyet hükumeti mtlmeı· 
sillerinden maada, balen ıehri
mizde bulunan beı büyllk elçi, 
bilumum orta elçiler, malahat· 
güzarlar, ataıemiliterler ve maiyet· 
lerile beraber konıoloslar hazır 
bulunmuılardır. 

Af yon da Bir Kaçakçı 
Afyon (Hususi) - Kör Rüştü 

lıminde bir adamın kaçak rakı 
yapbğı haber alınmıı, evinde ara• 
ma yapılm111 ve kör Rüıtü kaçak 
rakı çekerken cUrmümeıhut ha· 
liade yakalanmııtır. .................... ·--··································-r -..... 
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İTTİHAT ve TERAKKi 
Her hakkı mahfuz dur Nasıl Doğdu? .• 

Naııl Yaıadı ? .. 
Kısım No. 15 Beıinci 

\:;-;;~~~~~=•Ziya Şakil ................................................. . 
2 - 8 • 934 Nasıl Öldü.? 

Mahmut Şevket Paşanın Öldürülmesi 
Plinı Nasıl Tanzim Edilmişti ? .. 

liikmet ile jandarma Kemal, l 
1' alat Beyi.. Ziyanın biraderi 
liakkı ile Ragıp Manuel Karasu 
Efendiyi.. Kavaklı Mustafa ile 
I<ara Ahmet de Neıim Ruso 
Efendiyi katledeceklerdi. Bütün 
bu cinayetler bir anda olacak 
~e koca Istanbul, dehşet içinde 
alacaktı... Kazım, Plremeh· 

ınet sokağında komitenin mer
kezi olan ikametgahında buluna
cak, vaziyeti oradan idare etme· 
ğe çalışacaktı. Cinayetler muvaf· 
fakıyetJe ikmal edilir edilmez 
halk ayağa kaldırılacak .. Doğruc~ 
Ylldız ıarayıııa koşulacak .• Damat 
Salih Paşa, Padişaha gönderilerek 
Yeni kabine hakkında maruzatta 
bulunulacak.. Bu esnada Kemal 
Mitat Bey sefarethaneleri dolaıa· 
cak.. Ondan sonra da artık itti· 
hatçılar aleyhinde akla ne geline 
Yapılacaktı. 

Klzım, (Eliza) isminde genç 
bir kadın va11ta1'.le bir top -beyaz 
lernim üzerine kırmızı benekli
bez. tedarik etmit ve bunlardan 
ınendil yaptırarak kenarlarına (K) 
ınarkaaı işletmişti. Mendiller\ 
ihtilalcilere tevzi olunacak ve 
icabında alameti farika maka· 
ınmda kullanılacaktı... Niha
yet, hareket gilnU kararlaıtırıl· 
mııtı. Cinayetlere memur olan 
grupiar, öldUrecekleri zavatı ta
kibe - kendi tabirleri veçhile, on· 
ları (yatak etmiye )& başlamıılar
dı... Mahmut Şevket paşanın h~r· 
gUn öğleden evvel• ıaat 11 ile 
1 ı buçuk arasında • Harbiye ne· 
taretinden otomobil ile babıaliye 
gittiği tesbit edilmişti. Mahmut 
Şevket Paşanın otomobili evvelce 
kazaen bir mütekait binbaşıyı 
çiğneyüp öldürdUğü icin paşa 
Iİrndi otomobilini kalabahk yet" 
lerde pek ağır stirdürmekte idi. 

Beyazıt meydanında, tramvay 
Yolunun dönemeç noktuı Aksa· 
tay, Divanyolu, Okcularbaşı cad· 
delerinin birleştiği nokta olduğu 
İçin daima kalabalık oluyor, pa· 
tanın otomobili buradan yavaş 

geçiyordu ... Y npılan tetkik ve is
tişare neticesinde, cinayetin tam 
bu noktada icrasına karar veril
ınişti. 

1329 senesi Mayıı ayının 29 cu
çarşamba [1] gunu, saat 11 e 
doğru ihtilalcılardan Mehmet 
Ali, Şevki!, Abdullah Safa, 
topal Tevfik teker teker 
Beyazıt meydanına gelmişler, 
kötede bulunan aaka çeşm i 
karşısındaki kahveye yerleşn.~:. 
lerdi. Biraz sonra da bir otomobil 
gelmiş, adeta üç yol ağzanda, 
önü Aksaray caddt':sine çevrilmiş 
olarak durmuştu. Bu otomobilde 
de Nazmi ile Ziya bulunuyordu. 
Otomobilin sahibi Abdurrahman 
ismindeki genç ite ,oför Cevat 
arabadan inmişler, makine ve 
ınakasları muayeneye başlamış· 
lardı. Bu otomobılin vazi}eti 
adeta yolu kapamış gibiydi. Her· 
kes, bütün o koca meydanın iki 
tarafındaki kahvelerde oturan, 
Ortada dol şnn, ışı ve gUcile 
ıneşgul olan yllılerce halk, biraz 

h' (11 Oemal PRşu hatıratın la hu tari
~ 2-1., haııran 329 913 olarak kaydet· 
) ış ıee dP. yanlıştır. ( ınayet, tam bizim l 
&tdıgım11 tarıhte vukubuhnuıtur. 

lstanbula dökül11n b11dbaht Rumeli fcöglüleri 
ıonra burada vukubulacak kanlı ı arabanın arka penceresinden bak· 
hadiseden gafil ve bihaberdi. tığı zaman otomobile pek yakın 

Tam uat on bir buçuğa on bir meıafede duran ve elindt: ta· 
dakika kala, Harbiye Nezaretinin banca bulunan bir adamı gör~ 
meydana açılan (Taht kapısı) nın müıtU. Eşref Bey bir taraftan da 
kubbeıi altından tatlı bir asker caniyi ayni akibete uğratmak için 
borusunu andıran notalı bir ıilaha davranmıştı. Halbuki Uze· 
düdük sesi işitilmiş, bir saniye rinde taşıdığı rovelverlerin ikisi 
sonra da Mahmut Şevket Paıanm de atef almamıştı... O zaman 
otomobili zuhur etmişti. Otomobil, Eşref Bey hemem Mahmut Şev· 
orta bir sUratle tramvay yoluna ket Paşanın arka cebindeki silihı 
amut olarak ilerliyor; arabanın almış .. otomobilin sağ taraf kapı· 
sağ tarnfmdaki camı açık pen· smı açarak dışarı fırlamış .. Caniyi 
cerenin yanında, Mahmut Şevket tu\mak için ileri atılmıısa da bu-
Paşanın dimdik duran başı na muvaffak olamamıştı. Çünkü 
ve heybetli •İması farkedi- cAnl derhal orada duran otom~ 
liyordu... Otomobil caddelerin bile atlamış, Aksaray istikametine 
teltiki noktasına geldikçe ve ka· doğru süratle uzaklaşmıştı. 
labalığa girdikçe sür'atini hafif· Mahmut Şevket Paşaya ilk 
letiyor, mütemadiyen düdilk ça· si~ atan bu cani, Nazmi deni· 
!arak gidip gelenleri ve bilhassa len matrut bahriye zabiti idi. 
yolu kaparcasına duran otomobili Evvelce yazdığımız veçhile Nazmi, 
ikaz ediyordu. Tam bu sırada yanında Ziya olduğu halde oto• 
• meş'um bir tesadüfle - Parmak- mobille gelmiş.. Diğeı· arkadaşla· 
kapı caddesinden de kalabalıkça rınan gelip gelmediğini anlamak 
cemaatli bir kadın cenazesi zu- için kahvelere göz gezdirmiş .. On· 
hur etmif.. Şoförün yanında otu· ları gördükten sonra, orada du· 
rao Mahmut Şevket Paşanın ağa· rarak Mahmut Şevket Paıanın 
sı (Kazıro Ağa) , fOf ör Is mailin gelmesini beklemişti. Paşanın oto-
kulağına eğilerek: mobilinin diidilğü işitilir işitilmez 

- Dur .. Cenazeye yol verelim. derhal otomobilden inmiş, Topal 
Demişti... Otomobil'n durması Tevfik ile arkadaşlarına: 

üzerinden heniiz iki saniye geç- - Haydi.. 
mec'.en • nrabanın ağ taraf geri- Diye işaret etmişti. Paşanın 

ı b. 'b' · · · t k a otomobı'lı', tam kendi hizasına siııc en • ırı r.nı mt ea ıp cı 
acı iki si ah sesi iş ti miş.. O an- gelinceye kader bilahareket, sökü· 
da Mahmut Şevket Paşa kısa ve netle beklemiş.. otomobil bet 
muzlarip b:r sesle: adım kadar ileri geçerek cena· 

- Ayyy... zeye yol verm-=k için durur dur-
Dedikten sonra sol tarafında maz bir anda belindeki (Vebley) 

oturan yaver yUzbaşı Eşref Beyin tabancasını çıkarmış biribirini 
omuzuna doğru devrilivermişti. müteakip iki kurşun atmış .• 
E · d b · E f B ( Arkası var ) ır en ıre şaşıran şre ey, .................................... . .......................................................................... ·-··· ... . 

Müslahzaral ı 

HUBUBAT UIYLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

, .. : .............. ._..._, 
Teri Kesmek 

Zararhdır ! ... 
Sakın bir takım terkibi meçhul 

ilaçlarla terinizi kesmeğe 
kalkışmayınız. 

süoORONO 
PERTEV 

KAT'iYYEH TERi KESMEZ, 
Sadece 

MECRASINI OE~iŞTiRIR ... 
Ondan dolayı da hiçbir zararı 
dokunmaksııın, koltuk altlarına 

ıüriilebilir. 

Kurultaya Aza Y azıimak 
Müddeti Geçti 

T. D. T. C. Umumi Katipli
ğinden: 

18 ağustosta toplanacak olan 

TUrk Dil Kurultayına aza olarak 

gelecek zatlerin 15 temmuz 1934 

akıamına kadar müracaatları ve 

bunlar arasında Kurultayda bir 

tez irat etmek iatiyenlerin de yi

ne o tarihe kadar tezlerini gön

dermeleri lüzumu birkaç defa ilan 

edilmiş olduğu halde hem Ku

rultaya azalık, hem de tez için 

hali müracaatlar yapılmaktadır. 

Tayin edilen müddet geçmiş, 

uzak yerlerden posta gelmesi için 

bırakılan müsaade bitmiştir. Bun· 

dan sonra Kurultay azalığı ve tez 

için müracaat edilmemesi rica 
olunur. 

Kurultaya aza ve dinleyici 

olarak adlarını yazdırmış olan 

zatlara ayrı ayrı cevap vermek 

imkanı yoktur. Her birine mah

sus girme kartları hazırlanmak· 

tadır. Bunlar hazır olunca ne 

zaman ve nerelerden alınacağı 

ayrıca ilin edilecektir. 
~ 

Posta -·---·-·· 
1stanbul BORSASI 

1. 8 - 1934 

ÇEKLER' 
k11rıı, knrıı~ 

Londra 833,1\ı) Prar 10;14 
NOT • yerk 0,7Q~692 Viya ıa 4,2!>!'.>7 
Pul• 12,06 Madrlt !i,817il 
... ,. 10 !1,2787 e.,ıın 2,0!i:.! 1 
BrUlc-ol !i,3'115 var,ova ~.'111!1 

Atlu 113,3475 Pette 3,914~0 

Cenevre ",4380 
Sofya 66,30 1 

HUkret 7ıl,4014 
Bf'lırrat 34,8U7!1 

Am•lerdua 1,1756 Mu•.tova 10.'i ,2l 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira 1 Lira 

it Banlı.(Nama) T ı Bomontl 13,~ 
" (tilmlle) 9, 193 ı l•llkrnu 911,!>ll 
" CMUeu •) 102,- l.tı cruı Dııhlli 93 00 , 

O•m• ılı bıınk • • 5,- Dllyunu Mu. 52,SO 
Selln < " !i,'15 Bafwat tert'p 1 09,00 
Şirketi Ha1rlye l'l,')0 ,. • il ıU,00 
H~ll~ • ,11 Rt>jl !,90 
Aııuıolu "60V. :.!6,~J TramvaJ 4,'.11 

• '• 60 P. 24,Bj Rıhtım 2.~,ilO 

Anııı1e'u '' ıoov. 4',SO Ü•kilda· •u 170,-
Şark D. Y. •:ıs,60 Ter o• 41,SO 
ı • . 'fumuy 45,SO M111rKr.Fo.lS86 138,00 

Ü•kOdar •u 11,0J • " • 19J..ı ılti,50 
Terko• '..l6,75 • ., • 1~11 11ı,!'.>O 

Haugaal 27,- Elektrik -,-
Telefon ll,7S 

MESKUKA T [*) 
~ 1 ira 

Tttrk alhıu 1122,00 (Hamit) 4cl,!'.>O 
lnı. • 10,33 (Re9at) "9,00 
Jr. • 8,42 (Vahit) 46,2!1 
Ku.e • I0,8!1 ince betlblr'lk a'tm 
.-ıeı:ldl1e 36,~ı 
Banknot (Oı. B. ı 240 (Cümhurlyat) 45,7!1 
~ (Hamit) armalı !12,SO 

al ıı betlblrlııı allı 1 (R•t•l) 47,50 
l CUmhurıyot) 46 :t.!I lVahll) 49,•IJ 

' -(Asla) 46,2!1 (•) BorH harici 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
K.omisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada Sonatoryomu ve Kuduz tedavi müesseselerinin 
sebzeleri ve Akliye ha1taneıile Kuduz tedavi müesıesesinin süt ve 
kase yoğurdu ve akliye hastaneainden maada müesseselerin makar
nast ve Tıp Talebe Yurdunun bir kısım sebzesi ve umum mliessc· 
selerin Un, İrmik, Kuskuı, Şehriyesi ile Akliye hastanesinin Mer· 
cimeğine kapah zarf usulile yapılan muamele neticesinde bir kıs
mına hiç teklif vaki olmamıt ve bir kısmına da teklif edilen fiatlar 
muvafık görülmemiı olmasına binaen 7 /8/934 Salı günü saat 14 te 
pazarlıkla muamele yapılacaktır. fsteklilerin müracaatları. "4334,, 

Kartal lcr• memurluGun· 
dan: Bir borçta.o dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen Kar-

talda Bayır okağında üç oda bir sofa 
bir mutfak iki ahır iki samanlık ve bir 
hela ve 130 metre miktarında bahçeyi 
havi 10 • 'o. hı hane S/9/934 tarihine 
miisadif pazarteıi günü saat 14 te 
açık artırma ile satılacağından talip 
olanların kıymeti' muhammiııeıi olan 
400 liranın yüzde yedi buçuğu nispe
tinde pey akçesile ve tartnameeini 
görmek iıteyenlerin tarihi ilandan 

SERT SAKALLILARA MC.J DE 

Türkiye umumi mümessili: İstanbul 
f::ııltnnhanıam, Camcıbaşı Han :\o.10 
lamlr bayii: Mehmet Alim Batdurak No.61 

"itib~~e~· İ{a~ta
0

l 
0

İ~;a· ~e.~urİ~~u'n'a' ;r:ıi:" 
racaatları iliin olunur. (lf>QS) 

------------------------------------------
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Arabistaadakl Gizli Kuvvetlerin İçJOzü 
Yazan: -tr * 
Fi by'ye ise gün doğmuştu. 
50,000 Osmanlı albnı! 
Siiveyş, Mısır üzerine yürUye• 

cek Q3manlı ordusu 1 
Ve bu orduyu en büyük 

ihtiyacı olan deveden mahrum 
kılabi .mek aıkı ! 

Ne olursa olsun, her çareye, 
her hıleye bat vur.arak bu işi bir 
yolun' koymAk lazımdı. 

llminssuuda yalvardı, tehdit
klr vaıiyetler aldı, bin dereden 
au getirerek iknaa çabıtı, nafile .. 

Kabile şeyhleri, rüesası ile 
temas dti, onları Lu işe razı et· 
mi.} e çalıştı, para vadetti, lngillz 
•~amet ve satvetinden dem vur• 
clu, sonra pişman alacak1armı 

ıöyledi, hile ıve hud'anm envama 
tevessül eyledi, nafile, nafile ..• 

Her baş vurduğu kapı ona: 
- lbniuuuda aöyle, o ne der· 

ae o olur, biz ıbirşey yapamayız: .. 
Amir odur, dediği zaman Filbl 
luyret ediyordu. 

- Bu ne biçim çöl, hani pa· 
ra hırsı, hani bir lira için babasını 
vuran, bir deve l~in katil olan 
çöl adamları, nerede bunlar? 
Diyordu. 

Nihayet bütün gayretine rağ· 
men Şamdaki Osmanlı ordusunun 
istediği d.velerin oraya yollan· 
muma mani olamadı. 

lbniesuut ona: 
- Siıiale doatum, fakat doat· 

IU'uam baaa hükmetmeler.iııe, her 
itime karışaıalarma razı olamam 
demitti. 

Fılbi'aiD kafası bu tarzdaki 
dostluklara l>ir mana vereme
mefde beraber ~aha .birçok ~tler 
peceği bu Arap ıreisini ıfaı:!a 

kızdırmamak için onun SUJ'Wla 

gitmekten bqka çare olmadığını 
da, İJte o :zamanlar anlamış öğ· 

renmiş bulunuyordu. 
Denebilir ki Mister Filbi har

lbiumumi i~inde. bize· lbnissuudun 
•bu metaneti sayeııinde • bemen 

hemen biç ıbic l.enalık Japmağa 
muvaffak olamamıştır. 

Bu sebeple biı:den biri He br
ıılaştığı zaman doetluktan dem 
vurm.-ktan çekinmez ve Lavrensi 
çekiştirmekten zevkahr. 

Onun Harbiumumi içinde çar· 
pışmak iatediği fakat yine lbnis
ıuudun mümanaah y,fizlhıden mu· 
vaffok olamadığı yegiM Türk 
başı son Yemen valiıi Mahmut 
Nedim Beydi. 

Hele Mahmut Nedim Beyin 
Yem ende • Harbiumumi içinde • 
lngilizlere bir hayli oyunlar oyna· 
dığını, hattA mütarekeyi bile ka· 
bul etmiyerek o esnada bile in· 
&ilizlere rahat vermediğiai bild.iji 
için b.Jahare onunla kal"fllaftıj'ı, 
hatta d.t olduğu vakit daima 
aor•dı: 

- Nedim Bey, bizclea .aa i.ti
yordua aHala AfKına? 

Eir glin yine .ormufbı: 
- Ben o zaman 'Y-emende 

eline geçseydim, ne yapardın? 
Asardım seni! 

- Günah değil mi bir tacir, 
lngiliz de olsa nihayet bir tacir· 
dir, onu ipe çekmek günah ol· 
maz midi? 

- Bir tacir .mi, o ha.ide •eni 
çarıı ortaamda asardım! 

GülUşmliflerdi. 

Ve Filby dostu Lord Gürzo
•nu yakın akrabasından l:.iriai 

Mahmut Nedim Beyin Yemende 
alaem de miltareke esnasında • 

-Hı- 2.g.934 

nasıl esir ettiğini onun ağzından 1 
dinledikten sonra, bir gün, hepi· 
mizin önünde şöyle demişti : 

tada birlbirlerile 
halde, birbirine 
var. 

dost geçindikleri 
diş bileyenler de 

Bir viski... tiir daha ... - Yazık ki sen bir 1ngiliz 
doğmadın? 

Mahmut Nedim B. bu söze 
kızınca: 

- Kızma .aı.i.Um Nedim .Bey, 
demişti, Jngiliz olmak fena hirşey 
mi? Demit ve şu cevabı almıştı: 

- 1ngiliz o1mak fenadır demi
yorum, fakat bir Filbi, bir Lav· 
renı olmak... Allah .göıterm~sinl 

B.u ba!uıı kapamak .ister gibi: 
- Aden '1'alii umumisi Mister 

Reyliyi t.amrm.ısın Nedim Bey? 
Demişti 

- Nasıl tanımam, onu da 
esir etmiş ve ölümden kurtar· 
mşıtım. Sen 'bunu bilmiyor musun? 

- Biliyorum, sadece haıfızam 
imtihan .etmek isted·m, sahih 
Mister Re;y!inin siı:e selamı var, 
aon aldığım mektupta bir hayli 
sizden bahsediyor. 

Ve böylece Filby bahsi tica
rett:, ilme, asarıatikaya çevirmişti. 

*" Bir •ermut Sinyor Delikatal 
- Ooe, mersi 
- !für viski Mister Filby .. 
- Tenkyo.. Fakat ıbugün 

içmesem dalıa iyi .. 
- Canım bir viski.. Bugün 

haY.a da okadar rutubetli ki.. 
- Bir bor.do, :Mösyö Debevi 1 
- Bordo iyi .amma, ırica ede· 

rim bana Mösyö aemeyiuiz! 
Olw, bu fanlıfiıklar daima 

olur .. Ve ber,gün tekerrür .eder ... 
:Bir viski .bir vermut, bir .bor· 

do .. bir daha.. bif' .daha ... 
ıEcnebiler sık sık aralarında 

toplanır:ar. Gramofon '(alarlar, 
içerler, -dans -eder~r, oyun oynar· 
lar.. Hele poker ve bt-iç ;pek 
revaçtadır. 

Mister F:ilbynin • demiştim ya· 
vjs!ciye kar..şı büyük bir zaafı var• 
.dır. F.akat baz.an inat eder de 
ıkatresini dudaklarına dokwıdur· 
.maz. O .zaman, .aulayınız ki keyf
ıeiz, yorgun değHdir, yalnız }eru· 

1acak, scı.bahlara kadar lkim flasıl, 
nerede çalışacrı ktır. 

Bu akşam inat etmedi. 
B dostlar arasındaki toolan-

Son Pasla 
Yewaa1, al1aat, H-;;.~- Halk ıraıetui 

ı::.ki Zalıltiye, \atalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkarı yazı 
ve resimlerin bütün hakları 
ımalıfuz ve gazetemize aittir. ·----.... 

ABONE FiATLARI 
1 s 3 1 

. Seıae Ay Ay Ay 
'Kr. ıJCıo. Kr. Kr 

TOllK.IVE t• 750 400 lSO 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 27t 
.ECNEBİ 27ot) _!!_00 ~~ 300 

Abone Ledeli pe;;indir. Ad ret 
değiştirmek 25 kuru:;tur. 

Gelen evr•k geri uerilmez. 
ilinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru"lluk 

pul ilavesi l .lzıwdır. • 

'Posta kutusu ı 741 Latanbul 
Telgraf : Sonpo~t~ 
Telefon : 20203 

O sabaha kadar 4çebilir. 
(Arkası var) 

·······························-

lngilterenin 
Harici Tıicareli 

İngilterenin bu senenin ilk altı 
mütemadi· ayına ,ait dıt tica• 

,ret vaziyetini g"öa-
wen arlı.!JOt \teren ptatiıd:ilder 

neşredilmittir. Bu 1.tati•tilder.e 
göre içinde buluııdujıımııı 1934 
ıenesi ıilk .a:ltı aymda l1ngi1ter.eye 
yapılan ldhaiit 3.'62.t97.i84 1n
giliz liraaıoa ırarmııtır. Geçense
ne ayni müddet zarfında yapılan 

idhalata nazaran bu miktar 42 
milyon JnK"iliz lirası fazladır. 

1hracat rakkamları da ayni va• 
ziyettedir. Bu senenin ilk alh 
ayında lngiltere tarafından yapı-

lan ihracat, bir -sene evveline na· 
z:aran 14 mily.on :fazla olmak üze-
1'.e 189. 703.785 lngiliz lirasıdır. 

ıEcne.bi memleketlerden ılnp 
tereye gelerek ıburadan tekrar ec• 

nebi .memleketlere ihraç edilen mal· 
lar .var.dır. İngiltere burada trauit 
rolü oynar. BuhrAa. yüzünden bu 
muameleler çok azalmıı ve J 933 
ıenesi ilk altı ayında yalntz 3 
milyon 1ngiliz lirasına varmııtı. 
Bu aenemn ilk altı ayında bu iş-
4er de çok artmıştır. 1934 senesi 
ilk altı ayında bu tekrar ihracat 
kıymeti umumi l)'ekünu 29 milyon 
lngiliz lit-aamı bulmuştur. 

~ 
Fransız resmi gazete:ıi ;güm• 

'Fransa güm- diklerde yapılan 
ril.klerind. ıslahata dair .bir· 

çok kararnameler 
neşre tmektedir. ıslahat 

Bu kararlarla şimdiye kadar se· 
kiz muhtelif is:mle alınmakta olan 
r:esimler, iatatt.tik gümrük mera· 
1Ümi :ve pul harcı, 'llamile ıbir defa· 
ıda .alınacaktır. 

Diğer taraftan Fr.anıız güm· 
rüklerjnde mal çıkar.ılırken muaye· 
Jıesi kolaylaştırılmakta ve evrak 
ve yazı işleri de Blgari hadde 
indirilmektedir. 

Amsterdamdan hiJdir.iliy-0r: 

Dünya çay 1 Hollanda Hindis· 
. . tanda çay yetif· 

tıcarefı tirenler birliği 

l 933 senesi dünya çay ticaretine 
ait dikkate değer bir rapor neşret· 
miftir. Bu raporda 1933 ıeneıin· 
de tatbik edilen tahdit siyasetinin 
Hatlar üzerinde huıule getirdiği 
tesirler tebarüz ettit-ihnektedir. 
1926 senesinden beri mfttemadi
yen düşen .çay liatları ibu ie.dbir· 
ler sayeainde 1933 senesinde yük· 
selmeye baılamıştır. l 933 senesi 
için yüzde 12 olan tahdit nisbeti 
önümüzdeki 1934 mevsimi için 
yüzde on Beş~ çıkarılmıştır. 

i933 senesinde dünya çay 
istihsalatmdaki azalış tahdit ka· 
rarını tatbik sahasına lcoyan üç 
memlekette mahsulün az olma
sıodaıı ileri gelmiştir. 

Diğer taraftan Çin ve Pormoz 
bilakis ihracatlarını arttırmışlardır. 
Japonya dünya çay ticaretinde 
ayni vaziyetini muhafaza etmek· 
tedir. 

DUya çay aarfiyatı 1933 aene
ıinde bir fil ev'1'ele kıyasla 1625 

taıa arbnqtır. Bu .artıı umumi 

Zahire Borsasında İntihap 

'ficar.et ve Zahire Bor1&&1 ldare Heyeti intihabı dlin yapılmııtır. 
Yı.eni heyete F.ortun zade Murat, Bakı zade Mehmet Btfırhanettla, 
O.aman Nuri, Kınacı zade Mehmet, Mehmet Efdalettin ve F ahrl Beytet 
ae_çilmi§lerdir. Reamimiz reyler atıhrken alınmıştır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitlisüne ait Ankarada Yenişehir civar.ında 
Sak•enberg şarap fabrikası namile maruf olan fabrika 31Mayu935 
tarihine ıkadar icar.a ~erileceğinden taliplerin ıartnamesini ıörmek 
tlzere Enstitü muhasebesine va o/o 7;5 teminatlarilo, 5 aiuatos 
934 mUsadif pazar güntı saat 15 te Eostitfi İdare ır.e ihale komu· 
yonuna müracaatları. "3891,, 

MÜZAYEOE tLE &ATI' 
Mulıtelif biblolar, halılar ve •aire 

yarınki cuma günü aabah aaat 10 da 
Beyoğlunda Takaim Sıra1cr.vide 142 
No.lu Kritiko apartımanının 2 numa· 
rah dairesinde mevcut gayet zarif 
ve nadide eşyalar müzayede suretlle 
aatılacafı ilan olunur. 

Büfe, dresuar, kare mau ve 6 adet 
Hndalyeden mürekkep röneaana uaulO 
masif ceviz gayet mükemmel yemek 
oda takımı, kanape, 2 koltuk 6 adet 
sanda1ye ve dört çift ~rdeden ibaret 
oymalı ceviz ve kadife kaplı l'ayet 
nefi• salon takımı, kanape ve 4 aan· 
dalyeden mürekkep defa kadife kapb 
a&Jon takımı, 6 undalye ve 1 koltuk· 
tan ibaret arabesk aalon takamı, aynalı 
dolap, lavabo, ırece maaaaı ve somyeli 
çift karyoladan ibaret maaif . ceviz 
ırayet gilzel yatak oda takımı, lnafüa 
mamulih diğer yatak oda takımı, 

aynalı dolap,. tuYalet, ırece maaaaı, 
bron:r: maaif lngUiz mamulatı 2 adet 
•omyell kare karyola, akaju jardinyer, 
çini aoba, methur artiatler tarafından 
imzalı tablolar, yeni halde muıamba• 
lar, ,perdeler ve istorlar, Franaaz ma· 
mulitı bronz maaif elektrik avizeler, 
120 parçadan milrekkep sofra takımı, 

aarfiyatm yüzde (0.4) düdür. 

• 
Londıradan bildiriliyor! Kakao 

Kakao fiat· fiatlarını yUkaelt• 
l l .. k mek üzere bugtln• 

6
" gu ~ lerde bir konf e· 

lecek mı ? rans toplanması 
bekleniyor. Bu it ile müatemlekit 
ofisi meşgul bulunmaktadır. Bu 
toplantıda Londradan geçmekte 
olan altın sahili yeni valisi de 
hazır bulunacaktır. 

* Komşumuz Yunanistanda çok 

Yurıani.stan- az pirinç yetişti· 
rilmekte ve mem· 

a pirinç g.- leketin ihtiyacı ita· 
,_1_1ı_t_lr_i_l_ece_k_ riçten satm alınan 
pirinçlerle ııiderilmektedir. Hal· 

1 

Denizyolları 
1~ LE TM E Si 

l\cent.t.rl .s KarakOf .K.8prl9at 
J'.aJ. 4ll62 - :5trbol MGbtlr.duaacle 

Han Tel. 227 40 
----~ ...... 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

OOMHl:JRiVfT A;:S~012 
Perıembe 20 de Galata 
.rahtımından kalkacak. GicU,te 
lnebolu, Samsun, Ordu, Glreson, 
Trab.r.on, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte hunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. (4327) 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ÇANAı<KALE vapuru 3 
Ağustos 

Cuma 11 de Sirkeci rıhh· 
ıımmdan kalkacak. Gidişte 1z

mir, Antalya, Mersin1 e. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktar. (4328) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 2 

Ağustos 

Pertembe 19 <la Sirkeci 

rıhtımmdan kalkacaktır. (4329) 

K. P. M. markalı S4 parçadan ibaret 
çay ve kahH takımlan, 35 parçadan 
mürekkep kristal takımları, biblolar, 
emaye gaz fırını, vazolar, ve ••it 
Ul:r:umlu qyalar. Buhara, Anadolu v• 
Acem hahlat"l .. Ulbrich,, markala nefı. 
.Alman piyanoau. 

buld Yunanietanın bazı mıntakr 
larında hemen, ve diier kııım-

larda da sulama itleri yapıhrd 
pirinç yetiftirilebileceği görWmür 
tUr. iıte bu maksatla Yunao 
hlikümetinin pirinç yeti9tirme ir 
lerini himaye ıçın bir kanu• 
projesi hazırlamakta olduğu ha• 
her alm~tır. 

Diğer taraftan Y unanutancı.. 
çeltik fabrikası da yoktur. Pirinç
lerin kabukları ancak ipticı.I 
vasıtalarla soyulmakta ve bu slr' 
retle elde edilen pİt'İnç iyi vasıf• 
larını kaybetmektedir. Bunun içbl 
bir de çeltik f abrikua açılmd 
kararlqbrılnı11tar. 



B 1 B A T-1 ............. 
Yazan: Firdn• /•meli 

NiÇiN SEVER VEYA SEVMEZLER 
Kadın ıüh bir kahkaba 

•tarak: 
- Tam imtecliğim gibi l»lr 

levgill - dedi - beM bir defa da1aa 
laııa garelıilmek içia pencermıia 
-'tında ıaatlerca doletıyor. 

- Dolafl:ııjam aered• Wli-
1oraun? 

- Kapa- Jul Hle, pmcen
llaln altında dolatbim gözlerimle 
aarüyor gibi .m,..m. 

. .- Doğru 8iJle L HOfllna 
lidıyor mu 1 

- Yemin etmeii aevmediğiml 
Lllirsin. Hak;kati iirenmek illli
Jorsan: Hoşuma ıicliyor. 

Kolkola gidiyorfard.. Sadt 
•oıundaki Melibaınn koluu daha 
fazla ııkı tutarak: 

- Seni ıevdiğim içim gllnUn 
Llrinde betbabt oldupnu gör· 
lbek arzu etmem. 

- Nedea? 
- Bu anlatbklaraadan .. 
- Betballll olacak ne Tar?. 

Onu eviblin inil• davet eden 
~~n dejilim ki. Hem laiçbir kaba 
uareketini j'Ôl'mediğlm bu adama 
lae bakla mallİ olabilirim? 

- Saaa ... diye kadar lüçbir 
Y &aylemedi mi? 

- HiçWr feY, yalan tör~ 
., ketle aeli·'v. 

- Sen? 
- Mukabele etmiyorum. 
Sadt - palerde ... laza 

•eklerken iıtemedikleri Wr iti 
lstnne almq insanlara maı...s bir 
1korgunluk, bir sıkmta la'-ediyor.._ 

at'Mltka içill miaasip bir zemin 
•e zwan ararkea Wnlembire 
Meliha ona pek eazip a&'ftnmeye 
Laılamııtı. Tebeulmlaü ilk pr
dOğU günkü gibi b.Jda, Vkudl· 

'"ilin harikuLidelijinia ._ • Pn 
~ defa farkına yanyordu. Uiun 
qpilderi ~ blllr ... ..... 
la,_ siyah g&zleı inin eşini ~ 
bir kacllltda göraüyordu ve böyle 
lnlateı• bir im tarafından .e
'1lnıekle iftilaar ediyordu. Ayn
ln-ken Melibanın elini avucunun 
~ twt.nk .... dlncliridi 
.... , •• tkleri• dikkatle ltaktı: 

- Bu akıam da orada •ı? 
-Kim? 
- Sevıilin. 
- Ne laile,imL GfılOltills ve 

~.W.lar. 11ea•.a w •et•en i& 
Fakat sevgilisini bir başkası tara· 
"a6•d• •kp•an w,ı. Mkle.
~eıl biraz neı' e1lni kaç nyordu. 
"4ds 'u .a.t • .-.laete •:'.. ....lôlrk...... J(i-leiliıı 
~-Meliha • ....ı .. ında ldiç6ir 
.... .._kapd•• ..... beDlz 
laaüai bilmediji bu ııence aıi· 
le-r yllz ııösterebilirdi. Melibayı 
kaybetmek Sacide hayatına niha-
N \ler nek kadar korkunç pll· 
t_d._ Ettai gh plml7ece1in-

t1pileleaerek korb ve lae-
)eaa IPade bekledi. K-... gi· 
~ .,.. tWdetle keaclille ~k-
• aı 

-:- Dldc.ı ._ c.m,. sokakta 
oıdtıjumuzu anattun. Demeye 
wıcbar Gld.L M W •>• ........ 
•• Ilı•• o •ıc• ' .._ w.
kmda bir ıeyler ıorup 6iftnmek 
lateciji halde blyle bir ._elepe 
kıymet vcrmit olmamak için dil• 
nia ucuaa ıeieıı .ulleri &ÜÇ z.ap
tediyordu. Her akfam m&mktia 
•lduju kadar Melihadan ıeç ay• 
ra!-.k &tekine beklemek azabını 
tattırmak iateyordu. Ötekinin bir 
•Qanaa bile llflk obmyan ~~ 
lcııa "-1 MVİJoraa,. ca.l .. m 
t~ •Jl'I ltir zewk -,., ... 
iL. - 8a akpm da aenl bek· 
""J'ecek mı? 

- Kim? 
- Se.ıılin. Meliha ommtanm 

ıt.L:ı_ . --; süldl w aynlchl.... Sacit 
--.um pr.U ileNIİlle cllp-
tt ıeait çadıra ıeçti. kipblp-

ıma hiç d6nmeden ilerileyorclm. 
Kaıebaıından baıım çıkan. 0, 
Melihanın dediji yerde duruyor
du. Genç kızı ılrthıce ppka
Çlkardı. Fakat Meliha bna d6nlp 
t.akmak litfllnde bile bulunmacla. 

5.miye mes'uttu. Meliha • 
meÇ&ul ıencİD karp)afma ınm 
clUflalure aet'-' bulutlan& 
Genç kız ODU• •limana hafif, 
pılcmirecek. akllyecek kadllr 
11afif bir bq lpretile mukabele 
etmiıti. Kubnchk Sacide ıevsi
IİIİIÜD bu hareketini daha a~ 
... ... ,ordu. Zilmen uzun mllca
deleclea soara ıelimlaşbklarıaa 
hGldlm verdi. Ştlphesini izale içia 
erteli alqam yine aizlice MelihBJI 
takip etti. Bu ıefer kızın hare
ketlerini daha iyi ıfirebilecek bir 
yerde durdu. Meçhul adam Me-
libum 6... Çll=tdr için Wr 
adı• n.leyiace .-C kız llir 
dalan durakladı ve mUnfeil llir 
&.-ede evine koşta, h8'lm çe
virmeden ı,eri pdi. 

S.cit ....... eadakatind• 
emİll, fakat o meçhul ada .... 
beldejlp beldemediiLJ anlamak ..... .,. .... ..,.....la 
., it ........ ,,.. ,. ~ 
Wr •ı ille Wle cı n et .edeme
ct.. psifinl hayran nazarlarla 
•eyJ"ecliror· .Sonra gazlerini pen
cenp kaldmyor orada da kim
•Jİ jıll•eJİnca ağlr lltekaiz 
•••hm -w .. ,_& l,te • 
dakika Sacldin bqında yepyeni 
bir ati&, Wr ihtiras havaıı eai-
yordu. 

lirv• ..... s 
lt' ·· ·ad"' ... _. 
., ,. 'ı .. fll+4fıw .... .. 
ed.rek uıun z ... a -- ettiii 
bir kllk ..-ta ltediye etmesi .. 
rica etti. o- lebeui..0, saz· 
leri Sacide herıeyi kabul ettire
eek bcW mleuinli; S.ciclia 
atla in geaç lmm iter mswm• 
yerine setirecek kadar flcJdetl 
idi. 

Sacit •er akpm Meılibayı ta• 
ldp ediJ='du. Bir ... rakibini 
her zam..W yeriade glreme-
)'İnee _...r._ Erlıeal ah yine 
yok. 811 mlz,ç adamm gay• 
Wtetile wcp ·m. .... kkak 
bir tmWilred• 1-blideğ •• emin; 
detill rahat llir mef.a aldı. Dirt, 
.... .J.m IWilaaJI takipte 4e
YB• etti. 0- Ddıietm S-Ç 
heklemez ••ıbl. 

Se•aili Mdilauı ondan bqka 
kimaeaia deiildi. Her aJqam genç 
ln•d•n aynldalrtag ..... lmk•nç
J+a vudiii mlbauebetai& dlltln
cdenlen uade, ewiu dlımiJ•dtL 
Birdemhjre c• '•• .W ..,..k 
......._., .....,_ e•d'ıeri ya• 

vaş yavı sinmeye h811adt. Ona dikbtle....,._,_.,.. .... 
.... ldar, yille _,.. • '•ra• 
elitler old11ğu •.ide OD11D tebe1-
• • ele .... la•ıyaa bir feyia 
nokaanını 1ezmeye baıladı. Bİi' 
p Meh'"ha ,elerek itti ... to
._ ...... ea o •hte bir laayretle: 

- Ne klrk m•tom? diye 
90l"tiu. (iemç imla laat.iatmMile 
1111'98 bir ....... t yaptı: 

- Canım ... .._.. konu• 

prazt 
O ... Wnz ...... aynlcWar. 

Sacıt kendini serbeat bulclujana 
-~un bir zamanlar çıldıra111a 
avdiiı kum arkasından bir defa 
bile dönüp b•kmadan ur.aklqh. 
Çünkll onun sevgisini tazeleyecek 
ihtiraı rUzılrı arbk eamea ol-

Vakit 
Bırakmazlar Ki ... 

- 1'.annıa yenıden konuımıya 

Bafla-ı--J 
- Ôyle diyorlar Amma dol· 

ruıu, o eskiai gibi konufDUya, 
ben de dinlemlye bqladım 1 ~ ., .. _ ...... ___________ _ 

Hangi Mektebe 
Girecelcslniz ?-

San' at 
Mektebi 

l.tanbul San'at meldeblnlD kaylt 
ye ka ...... • ••ti=••,... Mektep; 
talebeleri ameU olarak elektrikçi, 
tenlyecl, demirci, mm•ps, modelci 
olarak y•tlftirlr. Sa'nat mektebinde 
tedriaat lkial ihzari, içi mealekt ol• 
mak lzere bet Hne den• eder. 
Ameli .ı.r.k ,.brd.W -'atlar 
ltretillr. 

Şehrlmimle -·at ........ , Jlırmek 
için mutlaka l.tanbul, Kocaeli, Zoa• 
pldak, Samaun. (),de wi16ratlari 
halkından olmak lbmdrr. Bu a11n· 
takalar• tlahU olauyaalar, leretll le7li 
H albarl olabilirler. Ocr6tll leyli 
W.bedea •nede 150 lira aJuur. 

Teni almacak talebeler, llkmek• 
teplerde okunan tlrlc~, • ri)radye, 
~ c.._fya, 7W't bil.sUıl •• l'Ulat 
• d , , F I i: Ot ..... 

harlM. ••ı ""• .... '; Tlrls 
ta~ •• 12-15 , ... c1. .ı.. .. 
prttu. 

c.v .......... az 
Tophane Lüleci!erde Kemal n Ce

aıilıa brdeelare: 
KlçGk Kemal, 18na taniyemls 

.,.... ... +-. ......,... ... iste

..,,. -1W ptltl'dr .e J.yata aajlam 
•• ka"9tli .._.k pkanr. v .. . 
.. 'tfir. .., ...... ........... 

bir pa -n-- eJj ...... batarak ...lt-
tebe ,ıt ve kaydolmıya çalıf. Kayıt 
.. uwu• .... •J...ı .... 
acele et. 

Kardeıln Cemlleye l'•llnee, beniz 
o çok ~· Ona l'mterecek bir 
,........ ,-.. Olta mektebe devam 
,...., .-un .W..._. •onra muallim 
mekt.-ıad• .... ....... .,._ ..... 

Jf 

Xaıımpatad• K. B. N 488 ttmzli 

Beye: 
Niharl l'İrece,....a. •öre. Maun 

Wclıir..,... ,_ldar· Bltb enakwaz•, 
qı kltıh, _...t ıapona, hbnühal 
waba, p• •etnameniz •• naika .......... , ............... ,. 
meklıeM ....... Yalaz •• elarak 
l'Werecefiak içtimai mnld aahibl 
bil' utla ............... allptlr. 

* Darıcada K. )ı{ebmet Beye ı 
Bi&i• ..-p 1freD411tt.n. l'lfre 

.......... ,..... ,... Allrarl 
meldıepler• .... b .......... . 
ortaya, cwtadaa llıeye abmılar. Ara 
ıınıflara a.laM bW edil--. Dltlnill 
..... k ....... Jirillk, ....... 

çtnh. BiT ..-• beler Wleıdea 
r.rine a.... a' 'ı Cıluek HDe 
~ ............. b,.lııM" ..... 
Bm ....... Wr ...-tz Mt pchllmft 
aınmaııır A,.t _.. ukmt l1edn 
okumaDll, ald ... bnetl lluır· 
hyacakbr. 

= 

Bedava Bir Kuvvetlenme Usulii •• 

Plijlarda Vücutları Yak
mak Zararlı Mı, Faydalı Mı 

,,.,,,, _____ _ 
( .....,. ı İllel urfacla , 

11nda tekrar (brom Ylcutler ) 
moda olmıya baıladı. Blnaena· 
Jerla .ac.c11 tb•P. ,akmak ... 
dece bir moda iti midir, yani 
modaların ekaeriıi fibi zararlı 
Lir ıey midir, yoksa fayclah mı· 
dır? Bu, bili hallamıım çoğu için 
bir ••eledir. 

Kan &zerindeki tetkiklerile 
muaf Dr. Nurettin &e,e bu me
aeleyi ıorduk. 

Nurettin Bey gllneı banyolan· 
aıa, ~din bedawa lmnetlen· 
meılnde Amil olduğunu izah ede
rek dİJor ki: 

- VncadumUZUD blltün uzuv• 
lanna muayyen nlıbetlerde Pro
fttamia ıaralımfbr. Gfhaetin Oı
traviyole paları bu provltamilerl 
ma•iae tahYll ederler. Onun 
için vOcudu pepe Jakmak 
çok faydalıdır. Fakat tedricen 
ravq yavq yalmıahdır. Eaasen 
vücut kendini idare etmeyi bilir, 
sfinete fazla ela anedllıe (Reakıi· 
yon) lar, yaai abUl•..Uer yapa· 
rak kendlılnl muhafaza ve idue 
eder. 

GUnet Şurubu 
Nureddia Beyin bu izahına g6re 

alaet dcat lcin btlyOk bir gada· 
dır. GIDef banyosile bir inaan 
en kuvvetli gada unıuru olan Vi
talllİBli bir gilnef ıurubu içiyor 
demektir. Hem bedava! 

Demek ki yazın, bele bu ıe
aeld ficldetli •caklarda vOcudu
nun muhtaç olduğu (ldayı ala
mıyular plljlarda ıfinet banyo
larle "-w....._el.W temin 
ed.wleceld•clir. 

- PMjlar, demek ki, adeta 
beda•a bir lokanta Jerİne gefl
yorlar ?. 

- Kanetlenmek noldaandaa 
atağı yukan laal bl,ıet. 

- Peki.. Fakat ,aneş banyo-
1anua djerlere zarar verdiğinden 
bahaecllyorlar. Bllh•ıa ıporcular 
bu ylzdea vlcutl.tal yakmaktaa 
korkuyorlar. 

- Glbaetia fada teıirile ciğe. 
lerde bir kan hlk:amu olabilir. 
Fakat bu, aağlam olan bir ciğer 
için pek varit değildir. 

Banronun Farda•• Var Mı? 
Plijlana fayda• bu itibarla 

Od tarafJı oluyor. Biri plajlarda 
ıtlDefİD liltraviyoleliaden istifade 
temin eden gllneı b811Joıu. Diğeri 
de deniz banyosu. Deniz banyoau 
acaba herkes için faydah mıdar? 

Nurettin Bey diyor ki: 
- Deniz bany09a da vilcudll 

(ıertieıtirme} tabir olunan hale 
getirir. Bu da nezleler, soğlJk 
almalar Jibi bllyGk hastalık· 
lara yol açan rahatsızlıkla~ 
lnllnll ahr. Deniz banyosunda bir 
adam hem asabı, kamnm devera• 
nını, vOcut ıertleımesini tanı.im 

eden aoğuk ıu banyoıu almıt. 
hem de deniz suyunun tuz ve 
imllhından cilt aynca iıtif adı 
etmiı olur. Hasta olmıyan herkeı 
deniz banyosu yapmalıdır. 

GörDJliyor ki bu sıcaklardı 
deniz banyolan hem lokanta, hem 
kaplıca, hem hastanedir. Kilolarla 
a.az kemirerek .erialemiye muka• 
bil bir deniz banyosunun verdlji 
1erlnlik te cabal Bereket ki latan
......_ Mr plAj ve ............ 
JretidiJ'. 

Doktora 9Gl'duk: ld•n6ııl llulıulllrl 
~~-----------..~----------~~-

• Cüzamlı Yok 
( ....,... ı illcl .. yfada t 1 IMa aldık: 
Şimdi •Jnl ~ ~ haberi "Gazetenizin 29 Temmuz 9M 

Sıhhat Veklletin~ teyit ettlihd tanh ve No. 1441 li ııilshaunı• 
g&rllyoruz. Keneli huabımıza ilk sayfasının 4 ve S inci ıDtuD& 
ba11dn ct.yaeat-n •cak mem- 1 • _ .. _,_L!I!- Bu _, ber b armın baıında (latanbulda Cnzam 
nunıy- .. uuu. auuıa a er t-Lm_ • T 200 • _ _.__ b d 
miktarım bir kenara bu-akalım, cau&ell. am amma fe ir • 
iddia edenlerin e1&11aa istinat aerbeat doıl8f1yor. Zabıta aylar-
etmeyen tahminleridir. Fakat hir daberi bir db:ambyı anyor am• 
tek te ol.. bir ctızambaın mat• ma bulamıyor) aerllvbah yazıda 
baalan dolafl:ıfı, gazetelere bahaedilea 200 clzamhmn 1er• 
mektup pnderdlii ftkiclir, ba beıt dolqtığı keyfiyeti ual11zdır. 
ela Wr tehfilaııdlr. lzalni•i ilte- Bu tekzibin matbuat kanununun 
.S laaldommclar, borcumuzdur, 48 inci maddesi mucibince ille 
....,... çıkacak n68buızan a7ni aütuauaa 

VllA..... Bir Mektubu dercolunmaıı tebllt olunur ef ... 
Dnn VilAyetten de fU mektll' dim.,, 

Maarif Vekaleti Yeni Mektepler 
Açacak 

C Baıtarafı 1 iad .. yfada ) 

kat'ı olarak taJin edilmemİfÜr. 
Bmaala beraber 15 viliyet ve 
bu merkaiade tala olwıacatı 
tahmin edilmelrtedir. Ba mektep
lerin muallimleri. ilbaeldep ma
allimlerl aruaadaa seçilecektir. 
llulıteüf maarif mlidUrllklerioden 
ıimdiye kadar Jllıl mltecavlz 
_..acaat •archr. Mlracaat edan 
bu llkmektep maallimlerinln 
aicilleri ve m&fettif nporlan 
tetkik ........... Me.lejinde 
muvaffak olanlmr bal .wnek· 
teplerin• muallim tayin edilecek· 
lerdir. 

banal ortamektelerhM geçecek 
Dkmektep mualBmlerinin maap 
muvar.enel umumlyeden verilecek, ,... --·-- ...... 

muallimliji hukukundan ıstif ade 
edemiyecelderdlr. Yeni mektepler 
Te,rinieTYelde tedrlaata bql.,..
caklardır. 

DABCIVIGH ıı flrekltı 
Teb 44708 • 7 • 41220 

A•ruP• •• Şark limanl•n arasında 
muntuam poıta. 

Annn, Rotterdam, Hamburg •• 
lüudinaYp limanları i9İD yakıada 
laanket edeoek vaı>urlan •e du Y&IWl 
•.,ıaoa timaalarında Wt.ııabor demen 

Yalanda gel.eek wapurlar 
tt.n.ır_.. npunı 15- 18 Ag ıstoıa 
dofni. 

) akında hareket edeoek vapurlar 
...nal111111 vapuru 18-!2 A.ğuato. 
dognı 
14ada taflilM içia G.a.a.. 1 reauu 

hu U1Buml aoentelilia• muraeut 
Tel 44707 8 • 41820 ______ _. '1495) 



16 Sayfa SON POSTA 

"Frigidaire" in şiarı bütün mamulatlnı müde. 

kkik bir surette hesap etmesidir. ~. 

l Bunun neticesi olarak ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir. 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 
' ... 

Daha ucuz soğutma dolaplar1nda vaki olduğ~ 

gibi ''Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu, 

bahis değildir. · f 

Bununla beraber:- mesbuk muvafakkiyetreri 
• 

kendilerinde sabit olmamış diteli mark~lara 

nisbeten "Frigidaire•• irı fiyatı IJiQ d~ 

pahalj de4-itdir. , 

f IDAIR 
, BOURLA BlR~DEJ!LE_R va $11 

Bir Müdür Aranıyor 
lstanbul'a yakın bir yerde tetekkUI eden bir 

kooperatif idareye muktedir tahsil görmUt llsana 
atına tecrUbell bir mUdUr ar~nıyor. Bu evsafı haiz 
olup ta talip olanların tercUmel hallerlle bulunduk· 
lara işlerden aldıklara vesaik suretlefti;f ve ne glfH 
teralt ve Ucretle bu iti deruhte edeblleceklerlnl 
fotoğraflle blrllkte lstanbul, 176 No. posta kutusuna 
(Kooperatif) rumuzll• göndermelerl. Kabul t•raltlnl 
haiz olmıyanlar1n gönderdlklerl evrak adreslerlne 
lada olunacakt1r. (1606) 

İstanbul Telefon Abonelerinin 
Nazarı Dikkatine 

Nafıa ~ek&letinden : 
İstanbul Telefon Şirketinin 1 Temmuz 1932 tarihinden itibaren 

1 Kanunisani 1934 tarihine kadar mukavele haricinde abon~lerin· 
fazla aldığı t&hakkuk edip iadesi lazım gelen paraların Haseki ve 
Cerrahpaıa hastanelerinde yapılması düşünülen yeni inşaata aar• 
fedilmek üzere Beleaiye bütçesine tahsisi dUıUnülmektedir. 

Ancak Hükömet, bunu düşünürken tamamile abonelere ait 
bulnnan bu paralarm bu şekiJde Hükumetçe tasarruf edilmesine 
abonelerin muvafakatları olup olmadığım öğrenmek lüzumunu 
hiaaetmiıtir. Binaenaleyh, paralarının kendilerine iade edilmeıini 
isteyen abone varsa, bu ciheti en çok lO Ağustos 1934 tarihine 
kadar doğrudan doğruya Ankara'da Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum MüdürlUğüne ıönderecekleri bir istida ile beraber verme· 
leri rica olunur. (4179) 

Karaciğer· Mide· Bağırsak - Taı, Kum hastahklarma 

T U Z L İçmeleri ve 
OT Eli 

Hergün Köprüden 6,30 - 7,35 - 8,05 - 9,50 - 11 13,15 - 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhim tenzilat yapılmı,tar. 

~-ı~TAŞDELEN su DEPOsu~ .... 
Ankara Ahalii Muhteremesinin 

NAZARI DıK ATiNE 
Ankara Taıdelen au depoıu, yaz olmak münaaebetile ve halkın ihtiyacını 

nazarı dikkate alarak au fiatlerinde bOyük tenzilat yapmııhr. Müıterllerimizln 
depomuzu teıriflerl veya telefonla mllracaatleri menfaatleri iktizuındandtr. 
Fiatlar: Tatdelea ve Kayışdağı: Büyük damacana 200, küçiik ( 110 ) 
Ankara : Tatdelen su deposu Telefqn: 1425 
Eıkiıehir Şubeai: Mestan Zade lbrahlm Telefon: 65 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıfı 
Uman Han, T elefonı 229211 • 

. İzmir Sür'at Y:olu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe srünü 

Hat 16 da Galata rthbmmdan 
kalkar. Dotru İztnire ırider. Bu 
vapur HER PAZAR günil 1aat 16 da 
izmirden kalkıp dotru lıtanbula 
ırelir. 

Otomatik fotoğraf makrnesi· olan ı 

bugün en mihkulpesent ıevklerT lafmiA 
eden en sür'ati! bir aynalı kamaradı;:: 
' futa malumal için ı 
C,.Çröhlict> mUess~sesineı fstanbu14 Suııan Hamaıa 

l(t!ndr09 han No. 6 9 

müracaat ediniıJ 

Sabık Radyo Orkestrasından 

Maestro Necip 8. 
ve arkadaıları tarafmdan 

Her akşam 
OVO Ni 
Bahçesinde 

NEFiS KONSERLER 
VERiLMEKTEDiR. 

'------~------.,,, .............................................................. 
Bon Posta Matb•••ı 

Sahibi: All EkHM 
Netriyat Mlldürila Tabi&-

Bisikl • 
erı 

J ... -------
Beynelmilel biaiklet aleminde bUyük inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEIGH 
Fab~ibasının, safi .INGILIZ çeUğinden pek zarif, metanetli ve 
fenmn en son terakkıyatının tatbikile yapılmış yegane blıiklatleridlr. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTIBARİLE EMSALi YOKTUR 

Sat., deposu: Slrl<ecl - lstanbul • Liman 

( 1559) 

Zafiyeti umumiye, iftihaııdık ve kuvvetsiı.lik balibllda büyiik 
faide Ye teairi görüle•: 

FOSFATLI 

ALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Biralık Otel 
Buraada Gazi Pata cadde1lnde hında Ye ltlek mevkide bul"naıa 

HALK , OT~LI kiraya virilecejindea talJp olanlar otel alhndakl Luça 
Zade Kardetler matuuma milracaatlerl rica oluDur. (1462) 

A 

...-.HiLALiAHMER~· . 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden : 
Eıklıehir HUAHahmer Merkez ambarmda aahhğa çıkarılan 

efyadan ( mukavves barakalar malzeme1l ) 2 Ağustos 934 Perıembe 
günll ve ( demir boru, anahtarlar ve 1aire ) 5 Aj'uıtoı Pazar ve 
evvelce müzayedeye çıkarılıp verilen fiatleri haddi llyılonda 
görülmemesine binaen ihaleıl icra olunamayıp tekrar müzayedeye 
konulma11 takarrür eden ( ferıude battaniyeler ve mUıtamel 
hayvan örtUlerl) 9 Ağustoı 934 Perıembe glinll •aat 14 ten 17 ye 
kadar açık arttırma ıuretile mezkür ambarda satılacajı. Mukavvet 
baraka malzemesinin muhammen kıymeti olan ( 614024) ve demir 
boru ile anahtar ve sairenin kıymeti mubammeneıi olan ( 55914 ), 
battaniyeler ve hayvan örtülerinin kıymeti mubammenesi olan 
( 123000 ) kuruıun yüzde on nisbetinde depozito akçelerile 
taliplerin ambarda müteıekkll salat komiıyonuna müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (1530) 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhasebe kaleml •efllğlnl 
yap•bllecek tecrUbell, yUksek tahell görmU9 bir 
muhasibe ihtiyaç vardır. 180 llraya kadar maa9 
verllecektlr. Tallp olanlar1n tercUmel hallerlle 
ellerlndekl vesaik suretlerlnl va muvazzah adresi 
ve fotoğrafını latanbul 176 No. posta kulusun• 
(Fabrika muhasibi) rumuzu altında göndermelerl. 

~---------------. (1605) 

l ______ l_•t_•_n_b_u_ı __ e_e_ı_a_d_iY_•_•_ı ___ ıı_a_n_ıa_r_• ____ _.] 

icra edilmekte olan kanalizaıyon ameliyatı dolayısile Fındıkla
da Meb'u1an yokuıu caddesinin 4/8/934 tarihinden itibaren bilciiml• 
veıalti nakliyeye kapala bulunacajı ilin oluaur. ••4357 .. 


