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Kanuni Yapılıyor 1 
Tehdit ile Para Sızdırinak 1 Bugünün Meselelerinden 

istiyenler · Kimlerdir ? lstanb~l l6 Bin Kişinin 
Kurtuldu! 

1 

. _ Esaretınden 
Memleketteki Iktısadi Kalkınma 
Hareketini Baltalamıga Kalkı-
şanlar Meydana Çık!!!~!'!:,~!!_~~·-

lktmıt Vekaletine ılkagetl• balu,.an Adapazarı Türk Ticaret 
B1111kHının lstanbııl ~abeıl 

Haber aldığımıza göre, alAka· 
dar resmi makamlar, yazı ve ne
tir vaaıtasile tehdit yoluna sapıp 
l>u suretle sağdan ıoldan para sız· 

· dırmak istiyen bazı kimseler hak· 

kında kanuni takibat yapmıya 
haşlamıılardır. Şimdiki halde bu 
Ribllerin hakiki ıahsiyetleri ve 
htıviyetleri teıbit edilmektedir. 

Bilhassa Matbuat umum müdllrlU
itl bu mesele ll:ı:erlnde büyük bir 
ehemmiyetle meşgul olmaktadır. 

Blze verilen malumata göre, 

bunlar zaman zaman çıkardıkları 
mecmualarda bazı mlleueaeleria 
aleyhlerinde, hiç doğru olauyaa 
yazılar yazmak suretlle para ko· 
parmak ctlr'etinde bulunmak-

tadırlar. 
Alikadar makam bu husuıtı 

inceden inceye tetkikat yapmıf, 
hiçbir esas ve hakikat• iıtinat 
etmeyen bu yazılarm, memleketin 
ikhıadi inkiıaf ve kalkınmaaına 
fena tesir yaptığı tee&1ürle görül· 

( Devamı 12 inoi sayfada ) 

Ahlaksızlığa Karşı Şid
detli Bir Mücadele Açıldı 

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

Şişli Haricinde İki Gazinoda Çirkin 
Vaziyetlere Tesadüf Edildi 

latanbul Emniyet mlidilrlüğli· 
blln ahlaki zabıta k11mı, ahlaksız· 
bğa karıı açtığı mücadelede devam 
ediyor, uyan h t 0 -neuz areketlere fır· 
88 ve~memeğe çalıııyor. Rande· 
ricUIUgU, genç kızları f h 
Ukl ... k d'l u ıa ıll· 

r emegı en ı erine ınealek edi-
nen düşük ruhlu kimselere .. 

1 k 
. . k goz 

açtırı mama ıçın ço oğraıılıyor. 

Bu gibJ kimseler tarafmdan ıeh
tln muhtelif yerlerinde açılmak 
istenilen gizli randevu evJeri, ek· 
•eriyetle daha teıebbüs halinde 
iken meydana çıkarılarak kapa
tılıyor. Son bir ay zarfında on 
kadar randevu evi bulunmuş, 
hepsinin de Uzerlerine mühür vu· 
'~lrnuş. bu evleri işleten kadınlar 
iizH fuhu yaptırmak auçile 
llıahkemeye verilmiştir. 
~ . Şunu da söyliyelim ki radevu 
b "'1 iıletenlerin adedi mahduttur, 
}' ll~lar, evleri kapatılınca baıka 
u:~ erde yeni evler açmak cUr'e-

e bulunuyorlar, fakat zabıta 
(Devamı 1? :n .. i ... .,t • .ıa • 

Ahlalc.sı:ılık mücad•IHin• eh.mrnl
g•t ""'-" lıtanllııl pollıinl• ı•/I 

Fehmi Be• 

16. 
Sayfadır 

!çırılçıplak 
l Gezmek lstigen 
Bir Koca I 

Dimitri Doklidl Efendi lamblde 
bir elektrik 
ftçiıi Fransa• 
dakl çıplak
lar cemiyetine 
menıuptur. 

Şimdi ıeh· 
rimizde çalıı
maktadır. Bu 
adamıo karısı 

Madam Sulta· 
na, kocaaı 

aleyhinde bir 
boşanma da· 
vası açmııtır. 

Dava dün 
Beyoğlunda 
dördüncü sulh 
hukuk hikim· 
liğinde görül
dü ve Dimitrl 
Efendi kanıile 

Çocuklarına na- .. d s 1 mıa •ın a ta"• 
fak.:ı vermiye "• çocsfa 
mahkum oldu. Hldiso çok ıayanı 
dikkattir ve adliye tarihimizde 
bu şekilde ilk daYadır. Tafılllhnı 
12 nci sayfamızda bulacakıınız. 

ltalya Hldlaelerl 
Boloaya, 8 (A. A.) - StefaRI ajanıı 

ltalyada 300 kiıiola tevkif edildi~ 
hakkındaki haberleri tekılp ederek 
18dece 12 kitinin tnkif edUdlfhıf, 
fakat biraz ıonr• Hrbe1t bırakıldık• 
tarını, ktmıenlo de azlolunmadıflnı 

_!,~~ı~r.?: .. 1 ••••••• 1 • 1 1 ·-- •• ,, ·

r- , 

' Günün Mühim 
Siyasi .!!~~iseleri 

Din• kadar Al••ng• il• 
Fı a•U" ar•11ntlo hilkilm •ir•rt 
r_thiı g•rgl11llk, 6irçolı d•falar k:rp ihUnıa/1•1'1n• hll• pol açlı. 

Fakat birkaç ,and•r16erldlr kJ 
Alman gaz•t•l•rl11de Fr11n•İt 
it. kkıntlo Joıta11• d•11ec•k gHılar 
1cı I• ıt6i çok oıaraf bir Almap 

çı ',.al• itti/alı t•kltfl11tl• 
l~ı~· bota11dıı. la lt.usu•t• 6ıııiira 
b•ıit1ci Hg/amısda yeni .. altimdt 
.,,,,.,,,., 

Fakat Şehirde Gürültünün Kesilme
sin~e~ Bu 16 Bin Kişi Şikayet Ediyor 

Şehir lçmde gtlrültn ve ıama· ... ~ . 
taya karıı giriıilen mOcadelenin C " _ ... ~ 
OçUncn gllnilndeyiz. Seyyar esnaf } ~ 1 
arbk e1kisl gibi sabah karanlı· 
ğında feryat edemez oldu. Uyku
lar rahatlandı, kafalar dinçlefti. 
Sabahları sokaklar, caddeler ve 
köıe bucak sessizlik içinde ••• 
Bundan memnun olmıyan, zanne• 
deriz ki yoktur ve mantık ölçU· 

müze de vurursak memnun olmı· 
yanın bulunmamaıı lAzımdır, deriz. 1 

Fakat mesele bizim zannımız gibi 
değil... Bu, sabah ıesaizliğlnden 
lstanbulda tamam 16 bin kitİ 
ıikiyetçldir. Ancak Bu kalabalık 

kafilenin 16 binini de seyyar 
esnaf teşkil ediyor. ÇUnkü, yapılan 
bir hesaba göre bugün lıtanbulda 
on altı bin kadar seyyar esnaf 
vardır. Bunlar zerzevatçı, yoğurt· 
çu, ıUtçO, dondurmacı, meyvacı, 
•ucu ve aalre aibl blnblr çeılt 
ltebert satan kimselerdir. 

itte bu 16 bin ldtfden, bil· 
( Duamı ~2 inci sayfada ) 

Şehrimizdeki 16 bin •eggar 
••rca/tan bir do11darmacı 

H LAL-VE-Z A 
Yeni Tefrikamız Sizi 

Lezzetle Sürükligecek 
Tef ri ka mıı dan 

birkaç satır ı 

Pariıtın kal· 
kan on Uç kiıİllk 
bir kafile, Boına 

hududuna girer· 
ken, bir çırpıda 

kafaları ke1il• 

mit·· Dünyanın 
en kıymettar 

elma1ı olan bir 

yakut yllzUkle, 

bir mektup or
tadan kaybolu

vermlıti, 

Y alnıt: bir tek 

ıahıa el• geçi· 

rllememiıtl. 
Narin yapıla 

bir kıza benze• 

yon bu çelik 

vUcutlU bu adam, 

ucundan kan 
damlayan çelik 
kılıcını havada 

.allamııı 
- Heeeoy... Diye batırmııb, bana Türk ıövalyeu d.rler L. 

stos Cumartesi G n 
da uyacaks nız 1 



2 Sayfh 

ihtikar 
Ve Pahalılık 
Meselesi 

Belediyede top1anan bir komaiyon 
İltanbulda ihtikar olmadığına ka
rar verdi. Fakat belediye koope
ratifi pahalılıkla mücadele için 
halka yardımcı olmak prenaipio.i 
kabul etti. Bu vaziyet karıısında 
halkın fikir ve mutaleası da 
şöyledir: 

.ıBmail Bey (Beykoz Yalıköy) - la
tanbu!da ihtikar yokmuf. Belediyede 
toplanan heyet buna karar Tenni•· 
lıtanbulda lhtikir olmayabilir. Fakat 
pahalılık ta yok denemez. Filhakika 
umumi harpte oldutu rlbi on beş ku
ruıluk şekeri (300) kuruta (3) kuruş
luk gazi (400) kuruşa almıyoruz. Böyle 
fahit bir ihtiklr yok, amma pahalılık 
vvrdır. Anadoluda iyi 1ade yağının 
kilosu 40 veya 50 kuruş burada (180) 
kuruştan a~ağı değil. Fasulyenin kilo
ıuaunu bahçıvanlar yüzparaya aatar
lar, b·z: (lO kuruştan aıağı alamayız. 

Hele kenar mahallelerde ve bazı 
semtlerde her Uirlü gıda maddeleri 
EminOnD ve Bahkpazan plyasalanna 
göre dört bet misli fazladır. Beledi
miıı: ihtik&r yoktur diye susmamalıdır. 
Pahalılıkla mücadefo etmelidir. 

* Ilnkkı bey (Ko ka tramvay caddesi 
19) - Belediyede toplanan komiıyon 
ıerbest piya1nda lhtiklr olanuyacatı 
prcnıibini kabul etmİfo BüUln Türki· 
yede ticaret serbest olduğıı için ihtl
kir olmamasmı da kabul etmek icap 
ediyor. Halbuki Büyük Millet Meclisi 
bir men'i ihtikar kanunu kabul etmiı
tir. Meclisin bu kanunu kabul etmealle 
bazan ibtik4r yapılabilccekinl kabul 
etmemiz lixundır. Şehirde ihtikar 
yoktur diye çubu}umuzu yalap ıafaya 
bakmaın1ı da dotru delildir. Beledi
yenin kurduA"u kooperatif gibi halka 
ucuz bavayici zaruriye temin edecek 
muesseaelerJ çotaltmahyız. 

Jf 
Murat Bey (Doktor, Sirkeci) -

lstanbulda lhUkir yoknıuı. Fakat !ıa
Taici zaruriye fiatlannda her semte 
göre bfiyilk blr tahavvül vardır. Bnzı 
ıemHerde fiatlarda alabildiğine yük
ıektir. Belediye kooperatifi bu paha
hlıkla milcndele için halka taksitle 
odun ve kömür dağıtmıya karar ver• 
mlıtit. Bence koopetatifln bu karan 
ltomlıyonun latanbulda lhtiktr yok· 
tur. Katar'ından daha faydalıdır. Ka
rarlar böyle ·milsbet esaslar üzerine 
verilmelidir. Belediye kooperatifi gibi 
kolaylık ve ucuzluk gösteren birkaç 
toıekküHtmüz olaa lıtanbuJda paha .. 
blık deıaUea ıeyden eser kalmaz.. 

Taşı Başına indirmiş 
Evvelki aktam Beyazıttan geçmek· 

te olan Şllkrn isminde biri, arka· 
daş lanndan Haaan isminde birinin 
kansı Zeynep Hanımı Nip.n is
mi de biri ile sokaktan geçerken 
göraıiif ve her ikisine de çat
mıştır. Bu yhden Nişan ile Şökrn 
arasında kavga çıkmlf, kavga 
bilyümllf ve Nişan yerden kapbğı 
bir tq ile Şükıiiyll başından ağır 
surette yarıl.lamııtır. 

SON POSTA 

DABİ
1

LI BABIBLBB 

Karışık Bir Mesele 
iki Arkadaş Bir 

Su çile 
Senedi Kapıp 
Yakalandılar Kaçmak 

Evvelki glln Gedikpaşada bir hadise olnıu9, iki 
kafadar bir ada:nı dolandırmak su çile yakalanmıı
lardır. iddiaya göre hadise ıu şekilde geçmiıtir: 

Gedikpaşada oturan lbrahim Efendi isminde 
birisi, bir müddet evvel Bursalı Ahmet Efendi İs• 
minde bir ıoföre 180 liraya eski bir kamyon sat
mış, 100 lirasını peşin almış ve 80 lira için de bir 
senet almıştır. Evvelki gün Ahmet Efendi, yanında 
Şükril isminde biri ile lbrahlm Eefendiye giderek: 

lbrahim Efendi bu teklifi kabw etmit ve ooför 
Ahmet Efendi de yeni &enedi yazmiya hazırlanmııtır. 
Ahmet kalem kiğdı hazırladıktan sonra: 

,. - fbrahim Efendi fU eski •enedi göster de 
ona g5re yazalım. ,, Demiştir. lbrahim Efendi 80 
lira için verilen senedi cebinden çıkarıp Ahmet Ef. ye 

" - Şimdi sana 20 lira vereceğim, beş lirası 
ıskonto edilecek, kalan 55 lira için de sana bir ae
net vereceğim.,, Demiştir. 

uzatmıştır. Ahmet Efendi eski senedi okur gibi bir 
vaziyet almış, birkaç saniye bu vaziyette kaldıktan 
sonra Şükrü ile beraber birden ayağa kalkmışlar 
ve senedi alıp kaçmıya başlamıılardır. İbrahim 
Efendinin feryadı üzerine iki arkadaş karakola gö
türülmüş ve tahkikat yapılmasına başlanılmıştır. 

Akay idaresi 
Yapılan Tetkik, Vaziyeti .. 

nin iyiliğini Gösterdi 
Bir müddet evvel, deniz yol· 

ları, Akay ve havuzlar idarele· 
lerinin hesaplan tetkik edilmiş 

bu hususta hazırlanan raporlar 
iktisat vekaletine gönderilmişti. 

Aldığımız malumata göre; fa
aliyet bakımından Akay idaresi
nin çok iyi bir vaziyette bulun· 
duğu tespit edilmiştir. Son teşki· 
littan sonra, deniz yolları ve ha-
vuzlar idarelerinde de eskiye 
nisbetJe bir çok değiiikJikler ol· 
muştur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Üç g(in evvel yıkanmak için 
denize girdiği sırada boğulan Ana
doluhisarmda Hafız Hüseyin Efen
dinin yanaşması Behçetin cesedi 
Beykoz önünde bulunmuştur. 

* Falihde Hüseyin Efendi is
minde birinin ineği 7 yaşında 

Halil isminde bir çocuğa çarparak 
ağır surette yaralamıştır. 

'lf T qvikiyede Nillifer apar· 
bmanına elel~trik yapmak için ge· 
len Akif isminde birisi, kapıcı 
Saime Hanımın t7 lirasını çalmak 
&uçile yakalnnmı~r. 

Jf Abdurrahman ve Hasan 
isminde iki kafadar Üsklidarda 
çöpçl\ Cemalin 30 liraamı çaldık· 
lanndan yakalanmiflardır. 

Yeni Bir Tayin 
lstanbul maliye tahllil mlifet

tişlerinden Sadık Bey Çoruh vili· 
yeti defterdarhğına tay:n edilmiş
tir. Birkaç güno kadar Çoruha 
giderek yeni vazifesine başlıya• 

cakbr. 

Lutfiye H. 
Hastahanede 
Çocuklarını Denize Atan 

Annenin Hastalığı 
Anlaşıldı 

Haliçte Uç yavrusunu denize 
fırlatıp atan Lutfiye hanımın Adli 
bp işleri müdürlüğünde müşahe
de altına alındığını yazmıştık. 
Liitfiye hanımın tedaviye mühtaç 
olduğu tesbit edilmiş ve dün ken· 
disi Bakırköy akıl hastahanesine 
gönderilmiştir. 

t Yeni Fabrikalar 
(Kayseri Fabrikasında Ku

ruluı Hazır.lığı Başlıyor 
Kayıseride :kurulacak olan ilk 

büyük pamuk mensucat fabrika· 

sında montaj işine bu hafta 
içersinde başlanacaktır. 

Verilen malUınata göre, bina• 
lar teşrinevvelde, montaj da Şubat 

sonuna kadar !bitirilmiş olacaktır. 

Teaisabn 1935 seneli Marbndan 
itibaren i§letmiyo açılması takar"" 
rür etmiştir. 

MiHi Emlak Tiftik 
lstanbulda Adedinin Neka .. Salış/arı 
dar Olduğu Bilinemiyor 

lstanbulda hazineye ait neka
dar emlak bulunduğu kat'i suret .. 
te malum değildir. Haber aldı
ğımıza göre geçenlerde İstanbula 
gelen Maliye Vekili Fuat Bey bu 
işle yakından meşgul olmuı ve 
htanbuldaki milli emlakin biran 
evvel tesbiti iç.in emirler vermiş· 
tir. Emlak müdürlüğü bütün em· 
lakin bulundukları yerleri ve kıy-
metlerini gösteren muntazam bir 
defter hazırlayacak ve bunla• 
nn tahmini kıymetlerini de 
defterde tesbit edecektir. Bu 
defter hazırlandıktan sonra Mali· 
ye Vekileti lstanbuldaki emlakin 
hakiki kıymetini ve miktarım bi
tecek, burilardan bir kısmını dev
let biasesi olarak Emlik ve Ey· 
tam bankasına devredecek, diğer 
kısımlannı satacaktır. Bunlardan 
biriken paralar ile de muntazam 
devlet daireleri yapbn1acaktır. 

DUnkU Ha~aret 
Dün ıebrimi:zde sıcak yine 

fazlaca idi. Dün en fada hararet 
3ı,5, en az 19 derece olarak kay· 
de dilmiştir. 

Son hafta zarfında tiftik sa• 
trşlan oazandildı.:ati celbedccek 
ıekilde artmıştır. Yalnız bu hafta 
harice 166 sandık mal ihıaç edil
miştir. Bununla beraber geçen 
aene i~acatına nazaran bu yıl 
600 ton eksjklik vardır. Geçen 
sene Temmuzundanberi 5223 ton 
tiftik ihraç edilımştir. 

Diğer taraftan, pamuk ihraca· 
bmızda mnsait bir fazlalık kay· 
dedilmiştir. 

Denizde Bir Çarpışma 
Silivriden yulaf yüktı ile gelen 

Mehmet Ali ilmi Bey umiode 
birine ait " Necdethahri,, motörü 
evvelki gün Bqiktafta mavna iı· 
ketesine yanaşmak için manevra 
yaparken karpuz yUklü ilç kayığa 

çarparak bunlardan birini babr· 
mış, diğer iki sandalı başara uğ
ratmııtır. Motör bundan sonra da 
diğer bir motöre çarparak ona da 
J:arar vermiştir. Motörtln kaptanı 
Ahmet ve makinist Hasan efen
diler hakkında tahkikat yapıl-
maktadır. 

Güni.in Tarihi 

Yeni Bir Hatttmıı 
Daha Açılıyor 
Ankara, 8 - Nafıa Vekili Ali 'VI 

Maliye Vekili Fuat Beyler bu akıalll 
ıaaat yimıJ birde Ankaradan K<tyıerl· 
Nitde - Adau. - Fevz.ipaıa battll• 
ve hURSi bi.r trenle Eluize mütevec
cihen hareket etmişlerdir. 10 nğuato• 
•aat 16 da Elmze varacaklardır. 

Hattın açalma merasimi o si' 
ppılacaktu. 

Vekil Beylere De•let Demiryollatl 
mildüri umumlsi Ue rfieaa ~e mtıdi,. 

lerden bazı zevat ve her lki vekalet 
huausi kalem müdürleri refakat 
etmektedirler. 

Açılma merasiminden evvel Nafı• 
ve Maliye VekilJeriJe inşnat mıntaka•• 
mftd6rü mühendis Abbas, ElaılJ 

Meb'uıu Fa:ıal Ahmet, Belediye rei•l 
Hürrem Beyler tuafındaıı birer nutu~ 
Irat edilecek ve EUiziz istasyonun• 
kadar olan 70 kilometrdık inşaatı 
hitam bulan baım iıletmlye açıla• 
caktu. 

Hariciye klll Geldl 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyı 

dGn aabab Yalovadan şehrimize gel• 
miı, Tokathyan oteline inmiştir. Ve• 
kil Bey, öğleden •onra ban :dyaret• 
lerde bulunmUJİW'. 

Belediye intihabı Hazırlıklat 
bparta, 8 (A.A.} - Bu sene şeb• 

rimiz belediye intihabatı Eylüld• 
yapılacaktır. Bütün intihap halLkın' 
tapyanlann cetvelleri papılmııur. 

Neş'et Ömer Bey 
Sabık Oniwerite Rektörü profullt 

Neıet Ömer Bey tetkikat lçin Avr0• 
paya hareket etmiftir. 

Fazla Allnan Telefon 
Ücreti eri 

Telefon abonelerine, haklanJll 
belediyeye terkdmderl lıakkuıd• 
•erilen müh'et bugün lbitmektedlt• 
Bugiinden itibaTeD belediye hareket• 
ge,erek fazla alınan telefon Ucrctle• 
rin1 tahsil için tirketlfı temas• 
ıreçecelc:tir. Yapılan hesaplara gör• 
fazla mükateme ıficretinden dolafl 
geri alınaeak p ra yekünu 200 biJı 
liradır. 

Ecnebi Mekteplerdekl 
Muallimlerin Vaziyeti 
Maarif müdürü Haydar Bey dlı' 

Ankaradıın ıebrimize dönmüştüt• 
'Haydar Bey Ankarada, orta tedriı•1 

umumi müdürlüğü ile tema. etmifı 

ecnebi ve akalliyet mekteplerind• 
derai olan resmi orta tedriut mu.al' 
!imlerinin vaxiyeti tetkik olunmuıtuf' 
Haftada <lera saatleri mecmuu (2 
teca'f'Üz. eden muallimlerin fada de 
leri alınmııhr. 40 kadar muallimin d• 
ecnebi mekteplerdeki n:ıifelerlO 
nihayet verUmittir. 

inhisarlar 
Hesapları 

inhisarlar Umum Mildür!Ojünlhı • 
saplarını tetkik etmek ilzere Diva 
.Muhasebat aza11ndan Celil, mUrakıpll 
dan Ali !Naki Bey~erle Malire VeıJ' 
leti bUtçe müdüril Fahri, h~aabl 
müdürü Nuri Beyler .iatanbula gelnıİ 
lerdir. Tetkikat hayli Hcrlemittlf 
Heyet bir haftaya kadar "tini l>itir1 

111k Ankaraya dönecektir. 

L_._S_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· _Hı_i_k_ci~y_e_s_i ._· ________ R_a_z_a_r_O_la_R __ a_s_a_n_B_._D_i_g_o_r_K4_i_:_I 

Bir ecnebi - Aman Hasan 
Bey.. Yokaı burall Oımanh 
memlek&tl detil ıal ? ı 

Hani kocaman kavuklu, 

plvarla, clpbell elkeld• •• 
1 

... Ha j siyah kalın çarşaflı, 

1..-akh feraceli, kadınlar-

.. 

. . . Hani meı.arhp 

kafesli haremlw 1 •. 
bakan 



Hergün 
---

iş Kanunu 
Ve 
işçi Ücreti 

1, kanunu IAyiha11 Ozerinde 
"'muhtelif tetkikler yapıldı ve kat'ı 
ıeldini aldığı bildirildi. ihtimal ki 
Bllyük Millet Mecliıinin 6ntlmüz
deki toplanb denesiıade IAyiba, 
kanun ıeklini iktisap edecektir. 
Bu mllnuebetle Kadro mecm .. 
UUHD IOD nllahuancla Şevket 

. Slre11a Beyin bJr tetkik JUlSlll" 
dan "itçl tlcretleri,, ne dair laamı 
buraya abyoruz: 

ltçi tlcreti, reel ve nominal 
elmak tlzere iki noktai nazardan 
mlltalea edilir. 

, Reel it Ucretl, lıçlnin kendi-
' linin ve ailelinin, o memleketteki 
(hayat pahahbğı derecesine gire, 
: zaruri ve hayati ihtiyaçlannı temin 
edebilmesi için alma• icap eden 
J•Yllliyedir. 

Nominal lı llcred ise, lfflnin 
Ye ailesinin hakiki ihtiyaçlann• 
.göre ltçiye naklen ödenen ye.
mlyedir. Meaeli yevmiye 95 kUl'llf 
lic:ret alan bir madea ameleainin 
aldığı bu para, o•n nomhaa.I 

, Jevmi1e1idir. Bu yevmiye ile 
ltçlnin hakiki ihtiyacındaa 1• 
fazladır, ya ekaiktlr. 

Binaenaleyh reel yevmiye ile 
•ominal yevmiye ara11nda, heman 
umumiyetle lehte yeya aleyte 
genif farklar bulunur. Mbteana 

'zamanlarda ve mtllteana memle
ketlerde, hazan nominal ye...n
Jenin, yani itçinin aidatı llcretİD 
reel ye\'llllyeye yaklqbP, ba~ 
onu qbjı ,2ir81Br. Fakat umumı-
yetle denebilir ki, nominal yev
miye, reel yevmiyenin ekseriya 
...ıtmda kahr. itte bu fark çoğaldı 
mı sa'y kıy.nıetsizleıiyor demektir. 
Eğer sa'y büsbütll9, Jf.lymetaizlet· 
mekte deYam illıftıi, ,~ ... 
memleketin İf hayatiida nta
dqın sefaleti bqlamıt demek 
elur. işte it kanunlannın umumi
retle ilk hedefi, iki yevmiye ara
andaki bu f arlu knotrol suretile 
wataadqın aefaletioe mani olmak
br. Binaenaleyh it kaounlan içti• 
blal bakımdan, kıymetsiz sa'yl, 
kıymetli 18'ye doğru ulaıbran bir 
tepil va11ta demektir. Bu vaata-ı 
nın gayeafne uygun ifllyebilmell 
lcin de, her f8JdeD eYYel, kaau• 
Dun tatbiki ve buna ait meaelerin 
tetkiki ile muvazzaf olan teıkillt
ların, ıa'yin kıymeti meaelelerinl 
Ye bu meselelerin unıurlanm 
eneli blnnazarlye idrak, sonra 
.. bayat lllt&nde filen m8rakabe 
•e takip edecek vaziyette olma• 

lan fU'ÜU'· ----
Gazi Hz. nin ·fı 1 

Taziyet/eri 
Ankara, 8 (A.A.)- Relslcllm

._ Hz. Marepl Fon Hindenbur

.- Yefab mllnaebetile Alman 
-· ' ..... il. Hitlere •taiıdakl 
~ -~ ' - . 

•B1yta• ~erdir: 
pek milteem. !:...;W.la yefatile 
alyetlerimle, Tldr • •amlml ta• 
Alman mWetlnha IMa .... .._alter 

........... i 
lftlrak ettltfm temiaatuq aatl .. -::-
lerlne izhar ve ifade ederi-.,. et• 

M. Hltlir fU ce~aha •4Dderllliftir: 
.. Alman milletlala pek mGbeeo.ı 

deYlet relli Von HJndeabuırun 
aayaı dolaya.ile duydutu derin ,..., 
zatidbletinlziıı vf TOrk milletinin 
paylaoınaaını gö e yürekten .özleri 
lçia zatldevle .er n n, Rayb hukiime• 
tinin en Hmimi tqekkilrlerini lütfen 
kabul buyurmanııa rica eduim. ,, 

Telefon Şırketine Mühlet 
Telefon Ş rketine fazla mllkl· 

leme Gcretlerinin iadesi için veri· 
&.a ml1hlet bugün bitmektedir. 
Belediye aıımarteti ,eni bu pa• 
~ lad..a tpa tepbbttllerde 
...._ac:alctar. 

Resimli Makale a Dikkat Nedir 7 a 
insanlar Yardır ki dGtilncelerl 
yalnız bir nokta üzerinde te· 
merklz eder. Halbu ki bir 
zorlutu bal için, bir neticeye 
nrmak için Hya herhanai 
bir h&dlaeyi tahlil içia çok 

etraflı dflıtlnmek, dikkatimizin oklarını 
muhtelif l.tikametler• r<indermek .,zım· 
clw. Akel takdirde, handaki kllfları ı6-

zetlerkea ayaklanDıa albadu kaçaa tnıaaı 
ı&meyen avcının ı&Ulaç vaalyttine dlneriz. 
EYdekl pazan çartıya uydurmak için .akit ve 
tabmlalerimlzde l•abetU olmabyaz. 

SON TELGRAF HABERLER} 

Şarki Türkistan da Muharebe! 
----

iki Kanadalı Avusturgada 
Tayyare ile Hav.alarımızdan Kıral/ı/c Mı? 
Geçerek BağdadaGidecek ltalyada Şayanıdikkat Mü-

Ucuz Trenler 
lzmir Panayırı için T arl· 

felerde Ucuzluk Var 
Ankara, 9 ( Hu1Uat ) - lzmtr 

panayın ve 9 eyl61 fenfilderl ml-Toronto, 8 (A.A.) - YDzbafı •~•-- I d B h •. 
Reid ve Ayliat nammda iki Ka- uuuat ar an a sedılıyor 
nadah tayyareci, bugtın Va1&j Roma, 8 ( A.A ) - Eaki Avu .. 
Blçten, saat 5, 12 de . havalan.'?1'r buya imparatoru Şarl'ın kızlan 
lardır.Bunlar, Kodoı ile Rouı nln Adelaid ve Elzabet burada Bur-
uhdesinde bulunan d8nya mesafe bo ulerİDİD 'aaf 1..11_ y 
rekorunu karmak tetebblbıllncle- D pre ki li~ı il UU". a-

dirler. Y&zbqa Reid ye Ayllng, 6nce- kında ·~ ve ah! Otto ile 
den lrlanda yolu ile Bağdat imparatorıçe Elzabet in de buraya 
Ozerladen uçmak niyetinde iken, gelecekleri 16yleniyor. 
timdi daha cenuptan uçmaya " Bu ziyaret birtakım ta1lalara 
TOrkiye ar~i o~nden ıeçmeye tebep oluyor. Aqidtlk Otto De 
karar vermlflerdir. .. .. M. MuaôliDfain bir mllAkat ya• 

Muhafız Gucu pacaklan, .,...ca AYUaturya a..-
8 
.. ki t • Ge .... leri Candan yekili M. Şutnlg'in ~e MuıoJini 
ısı e çı n~ . ile ,arateceli llylenıyor. 

Tebrik Ederız Kabine el'kAmndan bazwmn 
Ankara, 9 (Husul) - Tnrlri- AwuaturJ•P ait meaeleleria halli, 

ye bilildet turuna bOylk bir mu- ..ıtaaatlll iadetea teaiainde aramıya 
vaffalayetle bapran Muhafız GI- mulaalif olmadıldan, fakat 
cllnlln gayretli gençleri din bu- ~ •ltkfllAba beynelmilel 
raya d6adOler, çok candan kar- ..hacla •• bilhaua klçllk itillfm 
fi)andılar, tebrik edildiler. Ken· " f,...n•n mukavemetinde 
dileria• muhtelif hediyeler yerl(cl. oldap ......... ileri ılrtllmek· 

Tarık Eev istifa Etti tedir. 
Giremn meb'Ulll Hakla Tank ------'"'!',--··-· ..... ,,. -- -

B. fırka idare heyeti azalığından • yai'ie matt.k bir latirahate çe-
bıtif• etmiı ve doatlaramn tav.... ldlmiy• karar vermiıtir • 

r 
iSTER /NAN /STER 

aaaebetile devlet demiryollannda 
teazillth tarife tatbik edilece~ 
Bu tenzilata ıöre Ankara il~ 
lzmlr arumda ııldlt lelit 
OcreJi 700 karllf, BucLrma ile 
lzmir ara•nda 280 bl'llf olacak-
tar. Halk ticaret bUetlerlade de 
bu mtlnuebetle yan yanya teıazl. 
IAt 1apıl ... br. 

Useler 
Şi•dilik 12 Sınıfa 

Çıkanlmıyor 
Ankaradaa ıel• hat.eri .. 

alre liMI ... 12 lllllfa pbnlmua 
tuanuraclaa ... dOik wfauar 
...... u..-.. - Od 
llDlfa çıkanlmuana makabil Jlk
Mk .. khpl•e n faldlltelere 
Tıp ~akllt..W. oldaja llbi 
~-ihzari llmf illvai etrafnatla 
....,....ilmektedir. 

Bu huıvatald kat'ı karar 
935 • 936 den yıh bqında veril• 
mit olacaktır. 

I NA N .ıt.ı A ! 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
" Belediye, aeyyar •abcıların ıabahJeyln ıaat .. ki&· 

mektepler tatil olduju için çocuklar Hbah Hbab dltan 
fırlayıp ortahj'ı velYeleye veriyorlar.,, 

d ı b t 1 ehirlılere en evve ağırınalarını yasak etmek sure e 1 . 
en büyük lyilJti yapmıt oldu. iki ,aacıenberldı~ ki 
bunların horoalardan evvel naz aYal Jaa11Prmalar1D an 
kurtulduk, Hbab uykumuzdan rahat n lauıuı lçind• 
lezzet allJlak fııaabaı elde etmit olduk. fakat flmcll 

JSTEll JNAN 

Okuyucumuz bu utırJardaa •onra tunları 
·ı· d' "B 1 d aynen ı ave e ıyor: e e lyenln karanndakl makaacb anla• 
mayı~ çocuklanm sabah karanhtmda dlfan aalmak 
auretile rahabmın bolın ana ve babalarao i · h'bl 
ld 

LI ı..ıan sa ı 
o uaanna 

/STER iNANMA/ 

Sözün Kısası 
--

Mes'ut Olmak 

Herkesin Elindedir 

8
. A. E. 
il mealektapn ı 

- Hayabnrzda meıut ıeçmff 
bir gtlnllnlz oldama? 1Uall anaa
de d&flladllm, bana 15yle gelcl ki 
-det ıtmle 6lçllmez, ıh pis 
llZ1lll cleiil. çok lmacLr. 

Eter Aadeti Mftnçle ıc.,..... 
nnaaız, net, bBtlbı bir ıla ol
mua .bile bir kaç ... t un • 
ıeçebilir. Atlan, doatlah.n.. ... 
yahaU. ....... bir 1r.ç•a.. ..... ••dijf .......... . 

Fakat Aaclet; bir cleldb
blr ı&nOa, bir ıeceala yWfll 
aevinç. huzur ••ya uvk clejllclii. 
Saadet devama mutlak ihti 
olan bir ıeydir. Ve onu zevC 
ayıran da budur. 
ld Mea'ut geçmiı hayatlar vardır 

uzan Jıllannm hiçbir g&atlnde 
bOyllk bir nYiaç, b8y8k bir m• 
nffaktyet b1cledilmit defildir. 
Suclet dalaa ziyade renlrılzdiı 

ı&rlllmeLZevld tatarız. '8akil .W.:a 
ıehvet verici maddi bir tarafa 
~rdır, hattl. tamamen fikri ve 
hiat zannedildiği zaman bile, 
t~mamen mua11endir. Saadet ı.. 
bir ~ olarak daima mllphemdlr. 
~u ut oJ~uğamuz zamu buau 
bılm~yiz, bilaek bile habra ıetit
me)'ız. 

Hiç kim•: 
- Ben ne mea'adum cllJ'e 

baju'•az, teaadafen bafıraa 
obana •utlaka Aadetl •Tide 
karlfbnmttır. 

Bunun abl ola bedbaht 
oldupuzu pek iyi .. battl 
Din ederiz, kimse aldırlf ' etmes 
amma, yine liyleriz . 

Geçende bim: 
- Saadet •dece düde'tlol~ 

diyordu. ' 
Hayır dilde değil kafada 

dolaıır, bir limitten ibarettir. 
Muhakkak olan şu ki, teıadtıfen 

........_ pJap ta birb~ adaa 
birlikte yflrlmeye ••••fakat 
ettlml kendi.ini ta.. - z, yalnıs 
·ylzde doksan bır __ dinme• 
mek üzere- yanımızdan aynim• 
arkasaadao: 

-Demek oydu? diye ı&yleııiril 
lf 

Saadet ayni zamanda bir azim. 
~ diaiplen meseleaicllr. Talihlee 
nnde menft noktadan bir fevka
lldelik olmamaau rağmen ..,f 
lyle dotlndllkleri lçia ae kadar 
bedbaht luaa vardır Ja.ab• 
Allala bDir. ' 

Saadet, ıeam•t ite karııma
clıkça, elimizdedir, bittabi fazla• 
.. İ8tememek, llarcıAleml ile 
iktifa etmek tutile. 

Jf. 
Eeuen fe•kallde 1Udet ı ... 

kalAde narin olur, çok ıGze batar. 
çabuk kınlar. Arapça herte,U: 
iytai ortaadır, d.-.. Fazla 
,-.,.,. ..... çeldameB. ......_. '* ,...._. lanlmaa 
llatlmall çoktur. 

Voteldea kı•• ... 
Nevyorkta 

18 Bin Trikotaj ltçisl 
Grev Karan Vereli 

Nnyork, 8 {A.A.) - r:::ı 
fabrikaları amelui buıGn 
l'ev ilAnma karar vermiflerclir. 
Bu gre• iki ylz lmaJAthaaende 
çal11an 8 ~O a:nelep pmildir. 

Akay Beımemurunun 
Elblselerlnl Caldllar 

Evvelki alqam iadıköyllnde 
Selimi çeımetinde Akay lda• 
~ baımemuru Oıman e.,1a 
e~ harsız girmit giyecep ml
teallik De kadu eıya varta çal
mııtll. Hırsız, O.man ey ve allell 
evde iken ve alt katta yemekte!• 
iken arka taraftaki balkondaa 
girmiı, yine ayni yoldan kata. 

Garip olan cihet IWll 
O.man Bey için hiç cek 
bllakmamuı ve <>.-.. 
erteıi ,anı vaziful bqma -'d• 
bilmek lçia komtularmdu (iffet 
elbia aramak mıcburtretlade 
kalma•clar. 



----~~---~~==========-~~~~~-----------~----~~== 
~M-lebt Manzwuı\: 
Armutlu ile Geın
lik Arasındaki 
Sahil Köyleri 

Armutlu (Husuıi) - Fııhklı 
köyll kasabamıza b:r aaat mesa
fededir. Buranm baılıca idaresi 
balıkçılık, meyva ve zeytinciliktir. 
Buraa ve lıtanbul bavaliainde 
Uk olarak karpuz yetiıtiren yer 
de burasıdır. 

K6y, sahilden 20 dakika içer
de ve bir vadidedir. Evlerdeki 
kuyular aayesinde, yazın en sıcak 
ıttnlerinde, iyi Ye ıoğuk ıu içmek 
kabildir. Fıabklı etrafındaki çam
lıklar ye eahildeki yol kumlu 
tertemiz, pırıl pırıl plijile derhal 
ıöze çarpar. Bu vaaıfları ıayeein
de, Fıatıkla köyO en ıüzol bir 
meaire eayalmaktadır. 

Fııbklıdan ıonra Kapakla köyll 
ıellr, bu köy de aabilden on da
kika içeridedir. Köy ahaliıi ek
aeriyetle zeytin ve kozacılıkla 
ıeçinir. Kapaklıdan iki saat öte
de (Narlı) köyO görünür. 

Narlı; Gemlik körfezinin bir 
pırlantasıdır. Çünkü buruı gayet 
zenain ve manzara11 hoş, lnıanları 
da cana yakın ve ıayet misafir· 
penerdir. Bundan aonra ( Kara· 
caali ) köyU gelir. Bu köy aahilde 
olmaaına rağmen okadar terakki 
edememiştir. Yunanlılar buraıını 
yaktıktan sonra gayet basit tekilde 
evler yapılmııttr. MahsulOn az 
olmasından dolayı halkın vaziyeti 
mallyHİ dUzelememiıtir. Bu köyler 
Marmaranın en zengin, mamur 
Ye manzaralı köylerindendir. 

Samsunda 
Halkevi Fay dalı Köy Ge

zintileri Tertip Ediyor 
Samsun ( Huıusi ) - Halkevl 

tarafından bir kır gezlnf si tertip 
edUmit ve bu gezintiye ytlzlerce 
Samsunl1t ittirak etmiıtir. Gezi ati 
mahalli Koymat köyllnlln altında 

Ka•latanlık tabir edilen bir m .. 
llredir. Meaireye on dört muhtelif 
k&yden yüzlerce köyltı çağınl
mııtı. Saat 12 de yemek yenildi. 
HalkeYİ Temsil tubesl tarafından 
( lltiklll ) piyesi oynandı. Kayltı
ler bu milli piyesten ziyade.ile 
mtıtehauis oldular. Temsilden 
90nra Tlltlin ıpor kultıbn atletizm 
takımı bazı mllaabakalar "yaptı. 
Birkaç amatör pehliYan alafranıa 
Ye alaturka gllreıler yapblar. Bu 
eınada Halkevi bandosuna davul 
ıurna da iıtira1' ederek muhtelif 
havalar çalındı. Halkevl Köycültık 
tubeıi beraberinde getirdiği dört 
1andık cins horoz vardı. Bir cins 
horoza mukabil, bir adi horoz 
alınıp kesiliyor ve yine köylUye 
iade olunuyordu. Bundan makaat 
adi neıli körletip dns bir nesli 
yetiıtlrmektir. Yine Samsunda 
Dede namile maruf bir zat 
ancılık hakkında köyltlleri birçok 
taY1lyelerlle irtat etmiftlr. Sam• 
aun" lileıl Mndnrn Adil 8. hitabe 
nev'lnden birkaç söz aöylemit ve 
mllteakıben Hftkiimet Tabibi 
Veyıi Bey de frengi ve belsotuk· 
lutu hakkında uzun ve faydalı 
bir konferan• vermiıtir. Konferanı 
mevcut halk tar•fından derin 
allkalarla dinlenmittir. Halkevlnin 
bu mftfit eilentiıi de bu ıuretle 

• hitama ermittir. 
Y aı münaaebetile her cuma 

Samıun • Sivas demiryolunda, 
Samsun • Havza ve Samıun • 
Amasya araaında tenezzüh trenleri 
lflemektedir. Bu trenle Amaayaya 
Yeya Havzaya gidlt, ıDnden ıllne 
raibet bulmaktadır. 

MEMLEKET HABERLERİ 

Bitliste Belediye imar Pro
gramını Tatbika Başladı 

Biti 11, (Huıusi) - Bit;is Şarkın 1 
en güzel kasabalarından biridir. 
Kuruluıu daiınık olması itibarile 
kasabanm manzarasında bir baıka 
güzellik, bir batka huıus:yet Yar
dır. Son zamanlarda güzelleıtirme 
faaliyeti de artmııtır. Yer, yer 
yeni binalar, yeni yollar yapıl· 
maktadır. 

Etsiz bir su bolluguna ye ıu 
güzeliğine malik olan Bitlisin me· 
ıireleri de, mHİre Alemleri de, 
bafka yerlere niıbetlc ayrı bir 
hususiyet arzetmektedir. · 

Son günlerde Bitlisdeki imar 
faaliyeti artmıtbr. Hususi inıaat· 
dan baıka belediye de tanzim 
ettiği imar programını bir hafta· 
danberi tatbika batlamış bulun• 
maktadır. 

Şehir ıokakları baştan baıa 
kaldırımla dö,cnmektedir. Çarıı 
ve çarıı yolu pek glizellcımiıtir. 
Belediye aıri mezbaha binasını 
da inta ettirmek üzeredir. icap 
eden hazırlıklar ikmal olunmut· 
tur. Bu •en• Bitliıin çehresi kıs
men deiitmiştir. 

Gelecek sene buraya gelenler 

Çan darlı da 
Eski Devirlere Ait Gayet 
Kıymetli Asar Bulunuyor 

Bergama ( Husuıi )- Pek uki 
bir tarihe malik olan Çandarb 
nahiyesi Bergamadan aynlarak 
Dikili kaıaıına bağlanmıştır. Çan
darlının biri lodoa, diğeri poyra& 
rDzılnna maruz bir limana var
dır, fakat ikiıl de iılememektedir. 
Çandarlımn içme sulan pek 
meıhurdur •e bilhaua b6brek, 
meaane ve kum hastalıkları için 
çok ıifalıdır. lzmir doktorları bu 
nevi hutalanna Çandarlı ıuyunu 
tavsiye etmektedirler. 

Nahiye 265 evli ve 1300 nll
fualudur. Çandarhda bu aene 
bir mektep binası yapılmııtır. 
Şimdi de yol intaatına batlana· 
caktır. Çandarlı·Berıama arasmda 
ıayet mükemmel bir köprtl lnta 
edil mittir. 

Çandarhda Cinevizlere llt 
oldup a6ylenllen eski bir kale 
vardır. Bu kaleye ait gayet kıy• 
metli kitabenin vaktile atınlmıt 
oldufu anlatılmaktadır. 

Ada mahalleainde toprak 
altında kalmıt ve b;!ihere deniz 
dalgalarının teılrile meydana çık· 
mıı mozayıklar bulunmaktadır. 

Resimli 

E.lcl Bitli. lt•leat11de11 llir 6ör•niif 
ve Bitliıi eskiden tanıyanlar ta• 
mamen bambqka bir çehre ile 

kartılqaca lı lardır. 
Şark tehirleri içinde epiz 

si\zelliji dillerde deıtan olan 
Bltliıin imar aahaaındaki bu 
faaliyetten sonra villyet haline 
kalbi ihtimalinden de bahsedilmek· 
tedir. Bu ihtimal Bitlislileri çok s .. 
•indirmektedir. Bu takdirde Bitliı 
daha itlek ve daha hareketli bir 
tehir haline gelmiı olacaktır. 

Taşköprüde 
Köy Tekkelerinin Eıyaaı 
Mu haf aza Altına Alındı 

T aıköprO ( Huıuıl ) - Kasa• 
baya bir buçuk saat mesafedeki 
Aptal Haaan iıimli k6y tekkeat. 
nin etya11 kasabaya getirilmiftir. 
Bu eıya meyanında kıymetli 
oldukları tahmin edilen 2,5 metro 
boyunda ve fil diıinden ma'mul 
ıarip ast, mezar kavuğunu an• 
daran bir oyma tat Ye cilllı tah· 
tadan mamul bir gün vardır. 
Bu eıya Taıköpril bkmekteblade 
muhafaza edilmektedir. Yakında 
Ylllyete neldedllecektlr. 

Çorumda Mektep Sergisi 

Çeram ortam•lct•6i11d•11 ..... ,. la•ıumların .. ,.id 

Çorum (Huauai) - Ortamektepten mezun Hanımlar bu Hn• ıl
zel bir sergi Açmıılardır. ince bir ıevk Ye itina ile hazırlanan bu 
serfİ bllttın ziyaretçilerin rağbet. Ye takdirini ka1&11mqbr. S.ralnla 
ihtiva ettiği eserlerin haıırlanmaaı için ıerek mualllmlırin, ıırek ta• 
}ebelerin ciddi gayret ve emekleri aebketmlftir. 

Memleket Haberleri 

ICısılnll.mamld•ra• Gul Hs. •• la-4ı.• •Hllıl•rl NM 
Kızılc•ham•m (Huıuıi) - Blytk kurtarıeımıı GHI ı •urabbaaadald ıa ..... wtlHI bir 1a1ff1• lnta edilmek Gzere 

Ha. nln kaıamaıı teır!flerl bilik IHrlnd• pek deri• H Gaıl th. Damına tapura lelflU tekarrtlr etmit n muam•• 
unutulmaz ınlnç lalerl barakmııtır. IHI ikmal olunarak tapu Hnedl mltarllnllerh Hz. ne 

Gazi Hz. nla kaumııa teırlf ettikleri wtln milletin al· takdim edilmek laer• Anlıara V all•i Nenat Bere ıön-
linmez bir mefharet hatır••• olacakbr. Hlr HD• bu •••'ut dertlmlttlr. BurHı dlrt tarafa ıa1ahldarla çe•rllmtı, ı•r•t 
gUnOn tea idi n 

0 
gOae Gaal wl•I lıml .erilmHi, te• flsel bir J•rdir. Bundan b .. ka ahali arHıada aıatı .,. 

ho t 1 k 1 1 
yakan ıotuk ıu lıml Hrlltn mHlreler blrleıtlrilmlf. 

ıa ra yapı muı arar aıtan mıtbr. h · · eplılne birden Gaal çamhtı lımi nrılmııtlr. 
Gazi Hı. nln ml•afir kalchkları •• pclar kurdukları Halkın Gaıl H .. ain Kaaalcahamamı ılyautlerindenl 

çamhklar araıındakl Sopkıa •eılreılala l4M ••tn •ltenlllt ıeYlnçlerl lalli devam etmektedir. 

T aril .. ı Fıkra -r .....,_.__--+ 
ibrete 
Değer 
Bir istatistik 

Ölüm, hayattır derler. Bu v .. 
cizeyi ilk defa ititen eski Alman 
prenslerinden biri, belindeki kı• 

lıcın kabzeaini oktayarak: .. Har
bin bir zaruret olUfu da ondane 
cLr,, demiı. Geçenlerde Möıyl 
Musolini de aynı fikri, fakat ba,. 
ka bir ftalt\p ile ifade ediyordu. 

Bizce harp ölOaıdtlr. Tabb 
61Umtln bayat için temel teıkll 
etmesi meıeleai bqkadır, insan• 
lann hakiki bir hikmete mllıt .. 
nit olmadan keailmesi yine ba,. 
kadır. Kftrede laaanın yüz ıöa• 
terdiği aGnden bugllne kadar 
alenlerin ıayııı rakamlarla ifade 
olunamıyacak kadar çoktur. Bit 
iıtatlstik meraklııımn hesabına 

g6re bu 6lillerin yeniden canla• 
mp ta yan ıana durmaları müm• 
ktln ol.. tekevvlln edecek hat, 
ktıreyl alb yüz defa çevirirmit. 
Yine bu öllllerln teker parmak• 
lan birbiri tlsttıne konulursa hq. 
tule gelecek yllkıekllk aya varıp 
ıeçtikten ıonra alb yüz bin mll 
daha ileriye gidermif. Yine bu 
6lnlerin aayılması için günde 19 
.. at çalııan bir adamın tam il~ 
ytlz 1ene uğraımuı lizımgeliyorl 

Hesabın feci ciheti nerededir, 
bilir mlalnlz? Açhfın, fazla tok• 
lujun, sotuiıın, 81cağın, zelzel• 
nln, yangının, hastalığın ortadan 
kaJdırdıtı lnAnlar içinde harbın 
ıllleılle Yaldtalz ölenlerin mikta• 
nnda. Bu rakam tam bir milyar 
d6rt yth elll milyon olarak ıö .. 
terlllJor. 

Harbın bayat olduğunu iddia 
edenler veya etmek isteyenler 
acaba bu bir buçuk milyar harp 
kurbam yOztlnden beıeriyetia 
naaıl bir Utifade temin ettiğini 
teıblt edebilirler mi? Muhakkak 
olan ıu ld ktıre, in .. n sesi iıittiil 
atındenberl bir buçuk milyaı 
adamin harp meydanlarında öl• 
dllfllntl g6rdtı, onların dul kalan 
karılanmn, yetimliğe dllıen çocuk4 
lanoın 16z yatlarile islandı, sön• 
mtlf ocaklann matemile karardı 
Buna mukabil beıeriyet ne k~ 
1&11dı ?.. Bir istatiltik mUtehauı~ 
81DJn da bunu hesap edip ıöstel"' 
meal cidden arzu edilmeye değeri •• 

M. T 

Boluda Nakiller 
,Bolu, ( Husuıi ) - Sıhhat •• 

içtimai muavenet mildürll Hamz• 
izzet Bey Antalya sıhhat müdür• 
llğUne, orman mtldllrU Ali Rıza 
Bey Kara orman müdürlüğüne, 
Memleket haıtaneai başbeklmJ 
~atör Abdullah Fazıl Bey 
Trabzon haıtaneai baıhekimliğine, 
Villyet jandarma kumandanı bin• 
bqı Kemal Bey Kırklareli jan• 
darma kumandanbiına tayla 
ıdllmiıler Ye hepsi de bu hafta 
sarfında yeni memuriyet mahal• 
lerine mtltevecciben hareket et• 
mlflerdir. 

Doktor Hamza izzet Beyden 
lnbUll eden Bolu 11bhat mUdür
lltlne Afyonkarahisar sıhhat 
madlrll Cemal Bey tayin edilmif 
•• ıehrlmize gelerek vazifesine 
batlamıttır. Doktor Mitat Bey• 
den inbilll eden Bolu Halk 
Fırkaıı Reidiiine encllmeni daimi 
aıasından G6yn0klll Emin Necdet 
bey intihap olunmut ve vazifeye 
baılamıtlır. 

Akşehirliler Şerefine Ziyafet 
Afyon (Husuat) - ltiman mın• 

takası kongresine iftlrak etmek 
Ozer4' buraya gelen Akıehiril ıpor 
cılar ıerefine bir ziyafet veramiftlr· 
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Sigaaet Alemi 

Amerika dan 
kopup Gelen 
Sert l:Jir Cevap 

· aABİCI Gönül 1,ıer:J 
Okuyucularıma 

. • ..• :!(" 

Bundan bir kaç gün evvel İngil· 
terede "milli deniz haftaaı,, kutlu.la• 
tıırkeo nıethur İngiliz Amirah Beattl 
~ok ~an~lı bir nutu~ ıöyledi. Amiral 
eattı, lngiltere lmperatorluğunun 

Çok geniı ve birbirinden çok uzak 
~lan sahillerini korumak için haylı 
I 11""etU bir donanmaya ihtiyacı bu
llndu~unu, halbuki bugün böyle bir 

donanma kuvvetinden lngilterenin 
llıahrum olduğunu söyledi. 

Amiral son söz olarak tunu da ili
~~ etmekten çekinmedi: " - Kuvvetli 
f/' donanmaya ıahip olmamız için 
Verıb. ııilahlarının tahdidi hakkındaki 
aşington ve Londra muahedelerinl 

~ırtınalıyız." 
~ Bu tiddetli sözler, bahri devletler 
terinde yaman bir tesir icra etmek• 

teı:ı u:ıak kalamazdı ve nitekim kala
~adı. Bu cOmleden olarak "Niyork 

erald tribün,, gazetemi, fngilfz aml-
t•Iın 

a şu cevabı veriyor. 
L " Bu sözler, pek manidardır. Şayet 

11 
•özler, kuvvetli bir donanmaya 

'ilh" 
• 

1P olmıya taraftar olan bir grupuo 
~utaleaları olmayıp logiltere hükume· 
lf ilin takip etmek istediği siyasetin 
il <ldeıt iıe, herhangi bir muahedename 
e deniz ıilahlarınm tahdidi ümitlerini 

~eda etmek Ihım geliyor, dernektir. 

l 11 da Vaıinaton ve Londra muahede• er· • 
ıntn ıonu olur. 

ta Eter Amiral Beattinin noktai naza
. ialebe çalacak olursa bu yüzden 

telliden hudutsuz bir ıilAhlanma yarıft 
f \tlıyacak ve bu da cihan için bir 
efa1t t ı e o acaktır .,, 
Aınerikan gazetesinin ıu tehditli 

~ukabeleıl de amirahn aözleri gibi 
aylı tlddelti ve manalıdır. 

Ltüslümanlar Ve Ya. 
hudilerin Kavgası 

tezairde Yahudi Sarraflar
idan Bir Kısımı Öldürüldü 

Parfs 8 (A. A.) - Dilndenberl 
teıatrd~ Koıtantin şehri Brfi idare 
:ltındadır. MüılQman ve yahudiler 
tasında fevkalade heyecan vardır. 
~ehirde intizamı kıtaat muhafaza ve 
l elllln etmektedir. Salahiyettar m4'n• 
fij1&.rdan verilen haberlere göre, 

enlerin sayısı 27 dir. Bunlardan 
~~u para ikraz eden yahudilerdir. 

0111anyada Buğday Flatl 
t'l Bükrct s (A.A.) - Hükumet, çift
>' ere yardım için buğday fiatını dün
,,~ Piyasasına nazaran yüzde ( 25 ) 
.Jlik k 
~ tutacakbr. 

/ngilterenin 
Müdafaası için 
Yeni Gayretler 

Londra, 8 (A.A.) _ imparatorluk 
uıttdefaa komitesi nezdindeki ;ab~n• 
mümeHili Sir Moriı Hankey .tr U• 

ralyaya gitmek üzere cuma gOn on-
dradan hareket edecektir. ·ı 

Sir Hankey İmparatorlutu teıkı 
eden muhtelif hükumetlerin merkezi~e 
gidecek ve dominyonların mGmessıl· 
leri ile İmparatorluğun ~Qdafaasına 
müteallik mühim meselelerı mOsakere 

edecektir. d' ı 
Sabah gazeteleri bu , ha ıaeye e -

rarh mahiyet vermektedırler. 

Avusturyada 
Mahkeme Bir Ölüm Kararı 

Daha Verdi 
V• 8 (A A) _ M. Dolfüıü 
ıyana, · • ki d Ernıt 

öldürenlerin ıuç orta arın aa 
Fayke, idama mahkum olmuıtur. 

* Viyana, 8 (A A.) -. Fon Pap~nln 
Almanyanın Viyana elçflıfine t~y1?inl 
Avusturya hükumeti kabul etmııtır. 

* Viyana, 8 (A. A.) _ Madam Dol• 
filse tazminat verilecek,. çocu~larıoın 
istikballeri de tomin edılecekta~. 

lf 
Viyana 8 (A. A.) _ Alman radyo 

istaayonla;ının dl.in tekrar ~vustuya 
aleyhinde faaliyete geçtik.li!rı g8rlil· 
milttilr. 

Deniz Manevrası 
M. Muıolini İtalya Do
nanmaaını T eftiı Etti 
Gaeta, ( İtalyada ) 8 - Baıvekil 

M. Musolini ltalya d~~an.maınmn. 40 
gemiden mürekkep bırıncı ve lkıncl 
filolarının manevralarmda hazır bu
lunmuf, sonra fil oları teftlt etmfftir. 

Hindistan Bile Hava Kuv· 
vetlerlnl Çoğaltıyor 

Simlat 8 (A. A.) - Hindiatan hO~ 
kumetl Hint aivU hava filolarını art-
tırmak' için 675.000 İngilfz lirası tah
ılı etmiye karar verdiği dün teşrit 
meclise bildirilmiştir. 

Hlndlstanda Bir Kargaşahk 
Kalküta, 8 (A. A.) - Bir bayrama 

lttirak eden müııellah 150 milslüm~n 
bir poliı karakoluna hücum etmıf, 
binayı tahrip ederek karakolda 
bulunan 3 polisi yaralamıtlaraır. 

Mevsimsiz Bir Haber 
Londra, 8 ( A. A.) - Alm!nya, 

Sov et Rusya ye diğer bir çok deniz 
devletlerinin 1935 deniz konferansma 
iıtirak edeceğine dair çıkan haberler 
mevıimsizdir • 

Aıuu 
ve edebi tefrika M•hrure Sami 
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çOL GİBİ 
,.. Mlldire Aziz, bakııımı gördU. yatla gözlerle, etrafıma kimse1iı· 
"Ölerek yüztlmll öptU, ben de liğime bakarken, elim~~ sıkı sıkı 
~rbanlık koyun gözlerile onu tuttuğum Müdire Azızın k~çük 

~iizünde peygamber nuru gli· 
IUmsıyen metin yUrekli kadm ya-

Ptlhn. zarh irinde de "Anan, çocugun, 
' r k! Sö U 

bılmıştı. Rıhtımda beni geçiren
ler de oldu Nesrin. Tahta bacak
lı doktor baba, kar•sı ile kUçtık 
Orhanı yollamıftı. 

Kenarda, uzak bir yerde do 
•i'lil elbiseli asker bakıtlı, asker 
l'uzıu Binba~ı Memduh, sokulma· 
el • d'kt' . ~n, konuşmadan üzenme ı ıgı 
~<>zlerle beraber, gideceğim yer· 
ı:te a9kını, dövilşen yeğitlere se· 

ltıını yollayordu. 

t<> Bir giin uzak, 
t. l>taktan ben yin 

yabancı bir 
bir vapura Q'ttrn. 

tll" ıştirn. Yanımda kocam, ço-
t'a ~unı, içimde de harbin yasına 
~a!~en, vatana dönmek sevinci 

ı. 

•isı ls.tanhul minal".elerini pembe 
trırı d 920 k h.ttt sar ığı 1 Mavıs 1 a • 
1 

gUverte parmaklığından 

herıeyin artık bu olaca z 
ile verdiği alnımm yazısı, .beyaz 
Ustnne işlenmif, kan rengındekl 
Hilil vardı, Nesrin. 

'4-
Ömrtlmiln bu ikinci ve bam· 

başka ötekine hiçbir benzerliği 
olmıyan yolculuğunu hep kama· 
ranıda geçirdim. Güverteye çık· 
mak, başka bir vupuru hatırlata• 
cak şeyleri g6rmek istemiyordum. 
Radosa kadar da, oradaki aktar
madan sonra da ben hep sıcak, 
havasız, bunaltı verici küçük, bir
birinin eşi kamaralarımda otur• 
dum. 

Vapur Antalyanın açıklarında 
demirlemişti. Yanaşacak ne nb
tım, ne iskele vardı. Güverteye 
çıkıp ilk defa, orada, etrafıma 
bakındım. 

Portakal bahçelerinin kokusu• 
nu, ti denize kadar üfleyen yem-

Al F A ı Cevaplarım man • ransız n aş- Aııkara'da Sami Beye: 

k .. Ol k M ? Sizin hatanız, tam yedi sene mas) Mu .. m llfi aca ) evvel başlıyor .. Eğer o zaman 
• yalmı hareket edıp te kızın ana-

~ •• -.-...... ı .-. f 1 1 • 1 1 t 1 1 U• ..,._ 

Gazeteleri Fransanın Hare-Berlin 
ketin den Çok Memnun Oldular 
Fon Ranon iıminde bir Alman 

jeneralinio bfr Fransız srazeteıhıe ver· 
diği beyanatı okudunuz, Alman Har• 
biye Vazırı ve Batkumandam Jeneral 
Fon Blomberg'in büro t•fi ve saf 
kolu olan Jeneral Raytna y hC1llutan 
diyordu ld: "-Bir Fransız. AJman it
tifakı bütün dünyaya hükmedebilir.,, Bu 
ıözler sadece, düne kadal' blrJbirl•· 
rinln gölgesine kurşun ııkan Alman• 
ya ve Fransayı değil, fakat bütün 
dünya ıiyaıetint alakadar ettlj'I 
için çok milhimdir. Diğer taraftan 
Alman gazeteleri de ıon gOnlerde 
Fransa lehinde oktayıcı yaıılar yazı• 
yorlar. Bunlara bakarak bir Alman· 
Franıız doıtluk anlaımasına doğru 
gidildiklne hOkmedebillrlz. Bllha,.a 
fU ıon telgraf bizirn bu bükmOmüzü 
takviye etmektedir: 

Berlin, 8 (A. A.) - Bütün gaze
teler, Mareşal Hindenburg'un cenaze 
meraaimfnden bahsetmekte ve bir• 
çokJnr1 Fransız efkArı umumiyeainin 
gösterdiği alak~yı ve reımt Fransız 
milme11illerinin meraıime lttirakinl 
kaydetmektedir. Fransa Harbiye Na· 
zarı Mareıal Petenin Parlste yapılan 
dini meraafmde hazır buJunuıu, gayet 

Jener11l Fon Ra11,nao 
iyi bfr tesir bırakmııtır. 

Gizli J~ler Alman yada 
Bir Haber Üzerine Birçok Amerikada Esrarengiz Bir 

Kimseler Tevkif Edildi Mesele Tahkik Ediliyor 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman gençHk Loı Anjeleı 8 (A.A.) - EıkJ bah. 

teılcilab reisi M. Fo!' Şirah. hakkı~- ri e aıkerle;lnden Virjil tıminde 
daki yeldn haberleri 19aa ettıklerJ içm Y .. 
b' ok kimıeler tevkif edilrniıtir. Fon blrial "Gümilt gomlekliler" lılmll 
şi~~h elin M. Hitlerln itimadmı mu· faılıt teşekkUlilniln hükt1met iileyhln· 
hafaza etmektedir. deki hareketleri hakkında ifade ver-

Berlin, 8 (A.A.) - MJIJi •oayafiat miıtir Bu adam, hükumet depoların• 
eski m

9 
uharfpler cemi Aiyeti,d b~OoH~:ı:; dan ç~hnacak her ailih için kendiaine 

sını 1 ağustos rey mm a • • . d . 
de devlet reiıl ve baıvekil salahiyet- para verılecetl vadın e bulunduğunu 
}erini birleıtiren kanunu tuvibe davet ıöylemiştlr. 
etmektedir. 

Alman Talebesl 
Bulgarlstanda 

Berlin 8 (A. A.) - Alman tale· 
be blrliğı' bu ay içinde. Bulga~Jı:ana 
bir talebe 1eyahatl tertıp etmııtır. 

BUyUk Bir Yangın 

Çlnde KomUnlstllk 
Honkong 8 (A.A.) - Çin komil· 

nistlcrlnin Fuıov ş~hrine yaklaıtıkları 
'Ryiasa üzerine ecnebiler telaşa da,. 
milşler, fakat limandaki İnğillz tor· 
pitosu kumandam bunların komünstl 
olmayıp dağımk yağmacalar olduğunu 
söylemiştir. Bununla beraber vaziyetin 
korkulu ve karanlık olduğunu illive 

Singapur 8 (A. A.) - Binlerce 
kiti ıehrin ;erli mahallelerinden bi
rinde çıkan ve el'~n deva~ eden bir 
bir yangın neticesmde yer.sız ve yurt-
suz kalmıttır. etmitlir. 

yeşil evleri set aet, ilk bakışta 
kendini sevdiren bir yerdi buraıı. 
Etraftaki kayalıklardan köpüre 
köpüre, elmas pırıltılı çağlıyanlar 

taşıyordu. 
Sıcağı lstanbulun y~zından 

evvel gören bu memleketı, ben 
gDneşli bir günde, kayalıklarından 
akan pıral pırıl suları, tepeler• 
deki çamları, çınarları, portakal, 

bze bahçeleri ile, ta uzaktan 
~:kusuılu içime çekerek görd~m 

kt .. m gurbet yolunun bu ılk ve çı ıgı 

durak yerini daha güverteden 

ıevdim, benimıedim ... 
B. onra kucagımda bavu• 
ıraz s ' . . 

1 b. sandala bınmıı, tahta lum a, ır ., ., 
bir iskeleden, topragına ayagımı 

basa yordum. 
Antalyayı, 0 zamanlar, Bur• 

k d r ltalyanlar itgal et· 
dura a 8 • k 

. t. yalnız nedense, Milli uv-
mış ı. el olmamak, hattA 
vetlere eng "bi görünmek ıiya· 
yardım eder gı 
setini tutmuşlardı. 

Daha iskeleye çıkar çıkma_z, 
b'rkaç ltalyan :ıabıti 

koc~ b?lu, bi: yere götürdüler, 
benı a P baktılar, başlarını 
kağıtlarıma 

sallayıp5:. 1 kendi Hnkfımetinizln 
- iZ d .... d d'l teslim e ecegız, e ı er. 

zabıtasına bir adam kattılar. 
Yanıma b. k 

G . bir yoldan, ır par 
enıf d geçtik , bUyük 

kenarın an 

ahşap bir binaya girdik. 
Umumi harp ıonlarınin 57 inci 

fırkası, lzmire Yunım çizmesi ba
salı beri, milli kuvvetlerle birlet· 
miş, Antalyaya merkezini kur• 
muştu. Karargah Nazillide, harp 
cephesi de Mendere1 cıvarında 
idi. 

Hilalıahmerin sıhhi imdat he· 
yeti, Nazillide teıekkUl etmiıti. 
Ben evveli Denizliye, ıonra da 
Nuzilliye gidecektim. 

Adını pek bilmediğim o bil· 
yUk ahşap binanın ikinci katında 
bir odaya girdim. Pos bıyıklı or
ta yaşlı bir zabite gayemi anlat
tım. Binbaıı Memduhun mektup
larından birini verdim. 

Adamcağız yüzüme bakmıya 

sıkılarak, gözlerini kaçıra kaçıra, 
bazı şeyler sordu. Doğruca De
nizliye gitmemi kararlaşbrdt. Yol 
hakkında tavsiyelerde bulundu, 
bir kağıt da yazdı elime verdi: 

- Haydi bakahm, uğurlu ol
sun. Orada çok iıe yararsınız, 
güle güle, dedi. 

Ne yapacağımı daha iyice an

lamamıştım bile. Geldiğim yerin 
de, gideceğim yerin de yabancıaı 
idim. Galiba halime acımıt olacak 
ki, ben kapıdan çıkarken, geri 
çağırdı: 

- Daha pek girgin değUainb: 

smı babasını gücendirmese idiniz, 
bugünkli milşkUlat karşısında 
kalmazdınız. Mamafih, sUkônetl
nlzf muhafaza [ediniz. Kız sizi 
sevip istedikten sonra vaziyet 
içinden çıkılamıyacak derecede 
karışık sayılmaz, yapacağınız 
yegane hareket, kızın valdesini 
ikna etmektir, eğer bunu yapa .. 
mazsanız, başka çareyi o zaman 
'· i.inürUz. 

* Silivride Kenan Beyeı 
Yirmi yatında, oldukça yakı· 

ııklı bir gencsiniz. Zengin bir 
ailenin kızile tanııbnız ve seviş· 
tiniz. Bu vaziyetten ailesi de 
memnun. Birçok kızlardan da 
talipleriniz var. Bunların arasın· 

da muvazenenizi muhafaza ede
miyorsunuz. Talihin size mukad
der ettiği yüksek bir iıtikbal 
ümidini ayaklarınızın altında 
çiğniyorsunuz... değil mi? bunun 

mes'ulU doğrudan doğruya kendi .. 
nizsinlz. Y aptığımz yanlıı hare• 

kot, bir ailenin blltnn ıeref ve 
haysiyetini sarsabilir. Bunun için 

asiline bir feragat göstererek bu 
itten çekilmeli, o muhiti terket

melisiniz. göaterdiğiniı: flç fikir
den en ealemi budur. 

• Kut adaıında Ayten Hanıma: 
Mukadderabmza razı olup 

ıabretmekten başka çare yoktur. 
Zevcinize acıyınız, 

* Eııkişehirde Mehme' Beye : 
Eski zamanlarda, görmeden, 

tanışmadan görilcU vasıtaaile ya• 
pılan evlenmeler bazan saadet 

temin etmezdi, fakat yeni zaman· 
larda görüşülerek, tamplarak ya

pılan izdivaçların mutlaka saadet 
getirdiği iddia edilebilir mi? 

Yapılacak şeyi yapmışsınız. 
Bunun haricinde ihtiyar edilecek 
bir yol yoktur. 

HANIMTEYZE 

hanını kızım, görtiyorum. Onun 
için siz şimdi bir otele gidin, bir 
kaç saat dinlenin. Ben ıize ra
hatça bir yayh buldururum. liem 
öyle her arabacıya da gflvenilmez. 
Yol uzun... Siz de ne iae, ben 
mün&1ibine bakarım. Bir kaç saat 
aonra gelin, itiniz oldu demektir. 
Hililiahmer hemşirelerine yardım 
etmek do askeri bir vazife sayılır. 
Haydi bakalım, dedi. 

Babacan, cana yalan bir adam• 
dı. Ne apulotl, ne tendi vardı. 
Ceketi ile sivil, pantolonu ile de 
askerdi. GUneşt~ yanmıı, yağız 
bir yüzü, gözlerine kadar düşen 
gUr katlar., cigara zifiri ile orta
ları sararmış pos bıyıkları vardı. 
Masanın üzerinde, geoit tepeli, 
kocamant deri bir kalpak duru
yordu. 

Ben teşekkür edip çıkarken, 
akhna yine bir fey geldi: 

- Yanınızda tabii, silahınız 
filan da yoktur değil mi? Size 
ne olur ne olmaz, bir de tabanca 
veririm ben... Kullanmasını bilir 
misiniz? Buralara kadar kalkıp 
geldiğinize göre, binhaıı beyin 
yazdıklarına da bakılırsa, her 
halde cesur bir kadm olsanız 
gerektir. 

Neden bilmem, utandım: 
( Arkaaı vart 
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6 Sayfa 

:I Dfiııga Hadise/iri t 
l~ü!ıim Bir Keşif: 
Ağaçtan 
Glikoz 

Suoday Exprel!I gazetesi, Al· 

Bütün dünya manyanın harp ha• 
6 ks ~. - zırlıklanndan biri 
~ lıl mu- olmak üzere ve 

lıım bıılagor çok mühim olduğu 
beyanilo şu haberi neşrediyor : 

Alman fen adamları mühim 
bir keşif yapmışlardır. Bu keşif 
odunun glikoz haline ifrağıdır. 
Almanyanın Manhaym Renav 
isimli küçük şehrinde, şimdi bu 
keşfin tecrübesi yapılmaktadır. 
Bu tecrübelere Dr. Ormandy 
isimli bir İngiliz ve Frederik Ber
j:yüs adlı bir Alman kimyageri 
itina ile nezaret etmekte imişler. 
Tecrübeler Alman hükumeti hesa• 
bına yapılmakta olup son derece 
gizli tutulmaktadır. Malum oldnğu 
&zere glikoz gayet kolaylıkla 

nitrogliserin haline getirilmekte
dir. Nitro gliserin'in ise ne mlibo 
hif patlayıcı bir madde olduğu 
malumdur. 

Bu işe bir takım fngiliz şir
ketleri de para koyduklarından, 
bu keıif etrafındaki araşhrma· 
lardan lngilterenin de istifade 
etmesi mevzuubahstır. 

Bu münasebetle doktor Or
mandy'ye müracaat eden Sunday 
Ekspres onun fU sözlerini kay
dediyor: 

Geçen harp içinde çok acı 
tccrlibeler yapan Almanya bu 
keşfin ehemmiyetini ilk olarak 
anlamıştır. Çünkü o zaman, Al
man ahalinin bir kısım yiyeceği 
harp malzemesi yapmakta kulla
nılıyor ve halk bu yüzden aç 
kalıyordu. Bundan dolayıdır ki 
M. Hitlerin son zamandaki şu 

beyanatı dikkate değer mahi
yettedir: 

- Alman alimleri, Alman 
malzemesile Almanyayı müstakil 
bir memleket haline koymakta
dırlar. 

* 
Ajanı haberleri kısaca biJ.. 

dirdiler. Fakat malümat ------Asi Amerika müphem olduğu 
oal isinin için anlaşılmadı. 

Son gelen Ame--
kıırn,ızl ığı n'ka t 1 . pze e en va-

ziyeti aydınlattıklan için biz de 
haberi tekrarlıyoruz. 

Amerikanın Dakota viliyetinin 
merkezi olan Bismark ıehrinden 
bildirildiğine göre cenubi Dakota 
vilayeti valisi M. Langer memu
riyet nüfuzunu suiistimal ettiği 
ittihamile 18 ay hapse, 1 O bin 
dolar para cezasmü mahkum 
olmuı. Amerika 48 hükumetten 
mürekkeptir. Bu kırk sekiz hüku· 
metin müşterek kanunlan federal 
kanunlardır. Aynca, her hükumetin 
mahalli teşkilatı vardır. M. Lan
ger federal mahkeme tarafından 
cezalandırılmışlar. Bunun bir 
neticesi olmak Uzere mahalli 
devlet şurasının bir kararile vazi .. 
fesinden azledilecekti. Fakat M. 
Langer daha evvel davranarak 
cenubi Dakotada Örfi idare ilin 
etmiştir. Bunun sebebi şudur: 

Örfi idare ilan edilmiş olan 
bir Amerika hükümetinde federal 
kanun tatbik edilemez. 

Vali Langer haksız olduğunu 
iddia ettiği bu kararı tatbik 
ettirmemek için bu çareye baş 
vurmuştur. Şimdi \'aziyet şudur: 
Örfi idare kalkmadığı müddetce 
vali hakkındaki karar da tatbik 
edilemiyecektir. 

~ --· - . - -- - - -

SON POSTA 

Diinyada Olup Bitenler 
En Küçük Hükômet ! 

Meb'uıan Meclisinde Ancak 15 Kişi için Sandalye Bulunan Bir Devlet 1 

Verginin Ne Demek Olduğunu Bilmiyen Bir Halk 
Avrupanın göbeğinde mini 

mini bir hükumet vardır. Adı 
gazetelerde hiç görülmez, siyast 
münasebetlerde hiç geçmez, bu
nunla beraber müstakildir, hatti 
bir knal tarafından idare edilir, 
bilir misiniz? 

Lichtensten Avusturya ile Al
manya ve İsviçre arasına s1ğışmıştır, 
arazisi 160 kilometre, nüfusa ise 
10,000 dir. Dünyanın en mes'ut kıt• 
ası addedilir. Çünkü ahalisi, vergi 
namına hükiimete hiçbir şey ver· 
mez, zira pul satışı, ecnebilere 
verilen ikamet tezkerelerinin hası· 
latı ve bilvasıta birkaç resim, bu 
memleketin 30 memuruna besle
meye ve yollanm tamir etmeye 
bol bol kafidir. 

Lichtenstein meseli gllmriik işle· 
rinde ve bazı idari meselelerde 
lsviçre ile birlikte hareket eder, 
fakat müstakildir, hatta bir de 
kıralı ve 15 kişilik bir de meb'u
aan meclisi vardır. 

JI. 
Lihtenstein istiklilini 1858 ta• 

rihinde kazanmıştır. lık hüktim
darı ikinci Yohandır, memleketi 
l 858den 1929 tarihine kadar ida .. 

re etmiş, hatta inanır mısınız, 

bllyük muharebede Almanyaya 
karşı .. kağıt Uzerinde • harbe de 
girişmiştir. İkinci (Y ohan) ı kar• 
deşi birinci Franz istihfaf etmiş .. 
tir, timdi 81 yaşındadır, kışı, 
memleketin paytahtı olan Vaduz 
şehrinde yazı da bu şehire bAkim 
bir tepede inşa edilmiş olan 
Vaduz şatosunda geçirir. 

Şato deyip geçmeyininz, 
vakia orta asrın Lihtenıtein 
dereheylerin zamanından kalma 
bir hisardır. Fakat son zamanlar
da esaslı tamir görmUştür. 

Elektriği, telefonu, sıcak, ıovuk 
suyu ve kaloriferi vardır. 

lf 

Llhtenstein halkı hiçbir zaman 
askerlik yapmamışlardır. Fakat 
icap ederse memleketlerini mil· 
dafaa için silaha sarılmaya hazır 

olduklarım söylemektedirler. Esa· 
ıen bu memleket te müdafaası 

için fedakarlık yapılmıyacak yer 
değildir. Tasavvur ediniz, bir 
yayla ki Balder civannda başlar, 
ağaçlar, çiçekler ve dereler için• 
de 20 kilometre kadar sürer, la• 
tanbuldan Küçükçekmeceye kadar 
bir yer diyerek istihfaf etmeyiniz, 

1 . 

Llclıteitnt•ln ABkümefü11ln 6irkoç 
manzara .. 

içinde dört beş tane klSy vardır. 
Otellerile, yazlık sayfiyeleri meş• 
burdur, bahar gelince Avrupanın 
kalabalığı ıevmey8n zenginlerile 
dolar, cennet gibidir. 

Bu yayla bitince sol tarafta dağ 
başlar, tedricen 2200 metre yük
sekliğe kadar erişir, Triensberg; 
Kircbaur • Galei f ehi deri bu 
dağm fistllnde ve tepesinde 
kiindirler. Biraz daha ilerleyince 

ı 
gUçlik memleketin hududu biter 
ve ayağınız Avusturya toprağına 

basar, burada önünUze ilk çıkan 

j 
Avusturya şehri Feldkirchdir. 

Bu mini mini memleket hiç 
heyecan geçirmemiştir, denilebilir. 
O kadar sakindir. Fakat son hafta 
iç.inde biraz sarsıldı, Avusturya 
sosyalistleri hükiimeti ele geçirme 
teşebbüsünde muvaffak olama• 
ymca zabıta kuvvetlerinin önün• 
den kaçarken tek tuk buraya 
iltica ettiler. 

Lihtenşteinde Almanca hakim· 
dir, fakat Almancanın hAkim 
oluşu aiyasl ve idart meselelerden 
hiçbir tesiri haiz değildir, (Hit• 
ler) in fransızca konuşulan (C~ 
nevre) şehrinde malik olduğu 
taraftarların miktarı, almanca 
konuşulan ( Zurih) ıebrindekiler• 
den daha çoktar. Vaziyet Lih
temstein'de de aynidir. Bu mem• 
leket almanca konuşmasına rağ· 
men. Hitlerin nufuzuna girmemit 
ve Avusturyadan kaçıp gelen 
sosyalistlere yüz vermemiştir. Ne 
de olsa harsen fsviçreye tabidir. 
1sv~çreliler gibi düşlinür. Bilirsiniz 
ki lsviçreliler pratik insanlardır. 
Hayalle hareket etmezler, hAdi· 
ıeleri neticeleri ile ölçerler. Sil· 
kuttan aynlmamalannın ıebebi 
budur. 

• İsviçre dünyanın bütün mem-
kitleri arasında cinayetin en az 
irtikap edildiği bir yerdir. Bura
da hırsın veya paranın insanlan 
katle teşvik etmesi vaki değildir. 
Şahsi hürriyet mefhumu, şahsi 
millkiyet mefhumu İsviçrelileri bli· 
yl1k cinayetlerin vukuunu işitmek· 
ten meneder. Siyasi cinayet iıe 
işitilmemiştir, esasen diğer çeşit 
cinayetlerden farklı görülmez, işte 
bu aebepledir ki İsviçre Almanya 
karışıklıklarına hoı bir nazarla 
bakmamıı;br ve bu görütUnll 
(Lihtenştein) de aşılamıştır. 

• Lihtenstein katoliktir. Hem de 
muteassıp katoliktir. 800 ve 1500 
nUfuslll köyleri için inawlmıyacak 
kadar büyük kiliselere maliktir. 

Vaduz şehrinin sokakları ter 
temizdir, istediğiniz kadar araşh· 
r1nız, bir kenara atılıwf bir kAğıt 

Ap.toa 9 

Kari Melttupltın 

Aç Kediler 
Himaye 
Edilemez Mi ? 

Himayei Hayvanat Cemiye · 
merkezi civanndaki ıokaklard 
geçenlerin üzerine atılacak 

halde snrn ile duran kedilerd 
geçmek kabil değil. Biraz u 
olan yerlerde de ayni hal v 
iae de, adeta insanlara büc 
edecek kadar aç olan bu kedile~ 
bunları himaye ve hiç değil 
insani bir şekilde itlaf etJJl 
llzere teşekkül etmiş olan cemi)' 
merkezinin yanıbaşında oloı 

şayanıdikkattir. Aç kediler ce~ 
yetin yardımından uzak kaldıkll 
halde serbest hayata el :şan ~ 
maymunu kedi veya köpek gı 
kafese hapsedilerek muhakk 
bir azaplı ölüme sürüklenmekte~ 
Cemiyet nizamnamesinin ne 1-
receye kadar tatbik edildiği 
hayvanJann tarzıhayahnı çok 
bilmesi icap eden mezkur ce~ 
yetin baytan Mustafa San~ 
Beyden sormak 
la ti yorum. 

Pangaltıda, Osmunbey civarı 
Neş'e aparhmanında Ilalil g 

Mahalle Arasmda inek Alurl 
Bendeniz Küçükmustafaps 

mahallesinde oturuyorum. Mah 
lemizin Acıçeşme sokağında bel 
diye nizamnamesine muahg 
olarak yapılan inek ve arıı 

ahırları yüzünden sıhhatimiz tell 
t:kededir. Harice sızan pis sul 
ve kokular dolayısile ve bilha5· 
bu yaz günlerinde çekmediğiıtl 
azap kalmamıştır. Alakadar IJJ 
kamabn d.kkat nazari rının c 

bini rica ederim efendim. ,J 

Küçükmnstafapşa Şerefiye sor' 
22 numarada Selanikli; M. Sup 

( Ceıaplan:ıız j 
Yemişcilerde Ahmet Cemil Ef.f 
- Size bOy~klerioizin söı~ 

den çıkmamayı tavsiye edJ 
Arzularınızı ailenize anlatır.,r. 
aizin deniz mektebinde okum
za mlimanaat etmezler. lhtimS 
daha deniz mektebine girfr 
nizin vakti ve zamanı ge "
miştir. lık ve orta tahsilinizi 
tirmenizi arzu ediyorlar. Ev1" 
Uk ve orta tahsi.ıinizi bitirİ' 
ıonra meslek intihabına kalkı,; 
Meslek intihabı iç:n bir çocuf 
ana ve babasını terketmesi, (, 
ları darıltması hiç te doğru 
hareket değildir. 

"" Sökede fmncı Hilmi Efendiye: 
- Fırınlardan monro rUsıJ 

tahsil edileceğine dair bir ~ 
nundan haberdar değiliz. Mab 
orman idaresine müracaatla 
rilsumun mahiyetini öğreni'ı 
maamafih her şeyden evvel ııs'l 
buzu almadan hiç kimseye t 
para vemenin doğru olmachl 
hatırlayınız. 

* Göztepede Uzunçayır yoll 
Halis Beye: 

- ihtikar havayici zarurj1~ 
mevzuubaha olur. Elbiselik, l 
maş, şapka daha ziyade 
eşya meyanındadır. Bunun ô' 
ucuzunu bulmak kabildir. Al 
mamak için de pazarlık JcS 
etmeyen, makta fiatle satış ys~ 
mağazaları tercih etmek JfizırıJ 

ı;;;Çası,' ;igar;-kut~s~-;ay~ ·~: 
va kabuğu bulamazsınız.. dO 
ıokağı kendi evinin bahçesı 8 

der ve temiz tutar. ti 
Erne•t· G•" 
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Güzellik Meselesi _Bugun Saç Münakaşaları 

Ayaklarınızın Gü
zelliğini Muhafaza 
için Ne Yapmanız 

Lazımdır? 

'"' 
genç kız, .noııv~ttagüzel ayak mü.;"bakaımda b~~nci ~~l~~şt~~: .. Bu 

•1aklann güzelliğine, parmaklann, !topuğun, ayak bileklenmu duzgünlugune 
dikkat ediniz 

1 
Ayakların gllzellijinf muhafaza rahat olduğu ve muvazenesinJ 

çln do rejime ihtiyaç vardır. temin eden papuçtur. 

Ayaklara hava Yerecek sandallar Çocuklara yukarıl1 IAstlkH 
IİYınek, ayaklar1D1Za pedikllr çorap ıf.ydirmeyiniz. Ayaklar 
faptırmak, ayaldannızı rahat daha çocuklukta liatikll çorap 
•Jakkaplan içinde muhafaza ve iskarpin ytızUnden boıulmıya 
•hnek elinizdedir. Fakat ayakla· baılar. 

Ne Yemek 

Yapsam 
Süt Böreği 

Bir kilo ince yufkayı, her iki
ıer katta bir yağlamak şartile 
tepsiye diziniz. Badehu tepsinin 
kenarıaa •arkan kısımları burarak 
içine kıvınnız. Bunlann 1iıerini de 
yajlayınız. Badehu bir kilo sütü 
kaynatbktan ıonra içersine sekiz 
yumurta, tuz, bir mikdar nane 
llive ediniz. Yufkaların dizildiii 
tepsiyi fırına salıp pişiriniz. 
Piıirdikten ıonra çıkarınız , 
tepsinin ortasına bir delik deliniz. 
Sütil bu delikten dökerek yufka· 
lann içersine yayılmasına dikkat 
ediniz. Badehu tekrar fınna salup, 
ıUtle yumurta piştikten sonra 
çıkarınız. Bunu şekerle de yap
mak mUmkUndür. 

Sütlü Kabak 
Kabaklan kOçük küçük kesi· 

niz. Yarım kilo kabağa yarım 

kilo söt ölçüsü kafidir. Sütü kay
aatbktan aıonra içerıine kabak· 
ları döküp ateşte pişiriniz.. Kabak· 
lar piıtikten sonra indiriniz. Üç 
çalkanmıı yumurtayı, çorba ter• 
biyeıi içirir gibi buna içiriniz. 
Tekrar ateıe koyup piıiriniz. 
Tuz koymayı unutmayınız. 

............................................................... 
r&n gUzelliğl bundan ibaret dej'il· 

dir. Ayakların gtızelliğinJ muha
faza için geçen ay Londrada kor-

Ayaklarınıza mütemadiyen 
ldm• yapuu.z. Ayaklarmız yorgun Bilhassa parmak aralarına iyice 
yeya 

1
;. olduju zamanlar bu maaaj ,.pıms. Badehu i,erisfne 
... bir niiktar kolonya auya atılmlf 

ayak idmanlarına daha fada itina ıotuk ıuyun içinde bir ha•luyu 

Eskisi 

Saça 

Kısa 

Gibi Uzun 

Mt, Yoksa 

Saça Mı 

Taraftarsınız? 

Sonbahar saç tuvaletleri için 
Londra ile Parla münakaıaya girit• 
mftlerdir. Londra laıa aaçı, Paria 
uzun aaçb tercih ediyor. Siz ban• 
giıine taraftarıınız ? ••cılar, ıskarpin modeli çizenler, 

•1akkabıcılar, ve doktorlar ara• 
•ında bir konferanı aktedilmiıtir. 

ediniz. Bu zamanlarda ayakları• ıslatıp ayaklannıza friksiyon ya• 
nızı on dakika ( godlıet veya pınız. Badehu ayaklannıım üze- Bir ay evvelisine kadar Paris-
deniı tuzu lle ) tuzlu ıuya ıoku• rlne talk pudruı d6kllp, ayakla· te ek1eriyeti kısa ıaçh kadınlar 

Korsacdann bu konferansta 
Ilı işi var? diyecekılniz. Çilnktı, 

'1lcuda f yl uymalDlf bir koraa, 
.'licudun blltün uzuvlarım rahatsız 
~ gibi, bacaldan ve ayaklan 
~a rahatını: eder, mDvuene•inl 
uozar. 

ll Ayaklann güzelliği meselesinde 
k sorulacak sual, yüksek ökçe 

RiYnıeli midir ? Sualidir. Bir çok 
~dınlar bunun zararını bildikleri 

alde bilmemezlik gösterirler. 

Yüksek ökçelerin zaranna alt 
lazetelerde, kitaplarda bir çok 
)'azılar yazılmııbr. Buna rağmen 
•andal giyen kadınların adedi 

Pek azdır. Doktorlara nazaran 
geniş, miltevassıt bir ökçe zarar 

~ermez. Sokakta giyilecek ayak• 
F abaları bu oe.viden olmahdır. 
ıst~t dille kadınlar Llli kenı 
E 

.. çe er en naaal •az 2eçecelder? 
ger bu kadınlar bir •dd 

ı_ ök . 1_ mu et 
11;11a çe gıymes tecr&bealnl 
)'apsalar, ayaklarının ne kad 
ıtizelleıtiğini, yllkaek akçen:': 
)taptığı zararlar& yakından glSra. 
teklerdir. Mütemadiyen baıka 
lle\11 ayakkabı giymek, ayağın 
biçimini mütemadiyen bozar. 
Duma ayni kahpta ayakkabı 
IİYnıek te, adelelerin bozulmaaına 
llllni olur. Ökçelerin geniş olması 
-ııcudün muvazene ini temin eder. 
~ suretle eyaklar biçimini kay· 

P etnıeden gez ek mümkün olur. 
l' •rrnaklarınızın ucuna basarak 
(>~U kten ş ddetle sakınınız. 
ti ç rin'zin altına lastik geçi· 

1 
~ız Ayakl "'rınızı bozan iskarpin, 
~ ar f dahi olsa yUz vermeyiniz. 

nıuvafık papuç, ayağınızın 

nuz. iyice kuruladıktan sonra on rınızt yUkaek bir yuttğın tiıtOne teıkil ediyordu.. Fakat buıtın kısa 
dakika kremle masaj yapınız. koyarak dinlendiriniz. saç modası geçmit bir bale geldL 
~v==~~~=~=~~~==-~~~=--=~~=~=~• YenJp~~~~~dumoouç 

Rişliyö İtinden yastık, Şömen moda11nı icap ettirdi. Pariıll ka· 
Elişi: Ş 

dınlar, uzun •açlarını gayet zarif 
Dö Tabi, Ve ase bir tekilde uaelerinde topluyorlar. 

Resim e gösterdiğimiz model
ler, keten ve nansuk üzeri e 
koton Briyante C. B. ile ifl nir. 
Ortasındaki güller kırmızı o 
muline ile yapraklar, yeıille 

~ 

l 
. Gu"llerin ortasındaki to-. enır. .. 

h l r ıandır. y Hhgın renkli 
,;~ı;den otınası şartı.r. Riıliyolar 
kesildikten sonra. bu ıpek!er tama-

ıtrttnür Ve Işın letafetıni artırır. 
men gu u • 

Fakat Londra Pariı modasını 
takip etmek iıtemiyor. lngiliz ka· 
dınlan uzun aaçın, kısa aaç kadar 
lnıanı genç göstermediğini iddia 
ederek reddediyorJar, lngiliz ka· 
dınları resmin yukantnnda sağda· 
ki modelde göıterildiği ilzere 
aaçlanm kısa kesmekte, bunları 
arkada, bukle şeklinde kıvırmak• 
tadırlar. lngiliz kadınları kısa ıaçı 
daha pratik buluyor, daha kul· 
lanışlı buluyorlar. Bu yeni tecril· 

beden kaçıyorlar. Londra berber· 
lerl de uzun saçın uri lngiliz faal 
hayatına uygun gelmediğini aöy• 
lilyorlar. Bilbaısa Şinyon oval 
çehreli kadınlara yakışır. Fakat 
oval çehre lngiliz tipi değildir. 

lngiliz kadınlarına nazaran 
uzun ıaç modası çabuk geçecek· 
tir. Belki, fakat buglin muhakkak 
olan ıudur ki, Pariı kadınlara 
ıaçlarını uzatmlşlardır. 

Londra ve Pariı ara11nda 
çkkan bu kııa ve uzun aaç kav• 
gaaı diğer memleketlere de lira• 
yet etmiıtir. Hatta ayni memle· 
ketlerdekl kadınlar araSJnda 
bile uzun münakaşalara ıebep 

olmaktadır. 

Siz hangi saça taraftarsınız? 

Türk kadınlarının kısa veya 
uzun saçtan hangisini tercih ettik· 
lerlnl anlamak için, bu mllnaka• 

, 

şayı biz de Son Posta sutunıa· 

rına geçirmek istiyoruz. MlbıaU. 
t•.Y• ittirik etmek lateyenler 
IGtf en fU ıuallere cevap verainler: 

1 - Kısa ıaça mı, uzun 
aaça lDI taraftanıoız? 

2 - Niçin? 
3 - Sizin ıaçlarımz, kıla mı, 

uzun mu? 
4 - Kesmek veya uzatmak 

fikrinde mlıiniz? 
Bu ıuallerfn cevaplarile film 

ve adrelinizi, eğer anu edenenhı: 
bif de fotoğrafımıı leffedv• 
gönderiniz. 

_.._.. ................. ' ···-----.............. 
Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir? 
Beyaz pabuçları nasıl temizlemeli? 

Beyaz papuçların llzerindeld 
lekeleri çıkarmak için üzerine 
tereyağ sUrmeli. Bir saat kadar 
böylece terkettikten sonra ispir
toya batırılmış bir fanile parçasile 
ailiniz. Bu iti açık bir yerde, 
ateşten uzak yapmalıdır. 

.Maaa örtülerindeki kab•e n çay 
ekelerini nuıl çıkarmalı! 

Masa örtüleri nzerindeki kahve 
ve çay lekelerini çıkarmak için 
patatesli su ile sııkayınız. Badehu 
patatesli su ile kaynatımz. Pata
tesin yalnız içini almalı, kabuk• 
larını atmalısınız. Resim çerçeve
lerini temizlemek için de bu suyu 
kullanabilirsiniz. Y almz . içerisine 
bir miktar ıoğan suyu ilive et• 
melidir. 

* Karanlık odaları aydınlık göstermek 
için ne yapmalı? 

Karanbk odalan aydınlık 
aöıtermek için sarıya boyamalıdır. 



Yüzde yüz Kahkaha 

1 
lPerşembenfa eeuşı ı 
' - ' 

Tramvayda 
Tramvaya daima arka sahan• 

bktan binerjm. Yer varaa otur u· 
rum, yer yoksa t.11 arka 11ranın 
arkaımda ayakta dururum. Ve 
blitiln ıeyahat mfiddetince önde 
oturan kadınları aeyrederim. 
Beyaı bir enıenin tızerine dökti· 
len kumral kıvırcık kiküllere 
uzun uzun bakmak, bir baaır 

ıapkanın altından görünen ıiyah 
aaçlarm parılblarile gözlerimi ka
maıtırmak bana büyük bir :ıevk 
verir. Ne kadar çok bakaam, 
gö.zlerim ne kadar fazla kamaııa 
zevkim okadar artar. 

Kondoktöre bilet paraamı 
uzatan minicik bir elin hareket
leri ruhumda tatlı emeller uyan· 
dmr. Yazlık robun kesikleri ara
ımdan meydana çıkan muntazam 
bir omuz içime kaymakla bir don
durma ferahlığı aşılar. 

* inerken yine arka aahanlıktan 
inerim. 

- Niç'n? 
Mi ?.. Ôn sahanlıktan inmek

ten korktuğum ıçın.. Vat
manın yanına gittiğim zaman 
dönüp arkama bakacak olaam 
bfitUm zevklerim o anda eriyip 
mahvolacaklardır. 

Kumral kıvırcık kikllllerln 
altında çiçek bozuğu bir yüz; par
lak ıiyah saçların bütün zevkini 
gideren upuzun bir burun, mini
cik elin tamamile zıddı yontul
mamıf bir yanak ve nilıayent 
muntazam omuzlara ekli aarkık 

bir boyun görmiyeceğim ne 
malüm !. 

IMSET 

Sebep 
Bir Japon erkeği asla kansını 

döğmez.. Çünkü Japon kadınlan· 
mn burunbrı gayet yassıdır. Bir to· 
kat değil; bir fiıke bile vurulacak 
olur aa büıbUtün ya11ıhr burun
em kalırlar •• 

l 

:.... HC'.,im < oğ•ulugunıa 
Al ""h lı it! ,ah tlir. 

- Düoy" )lhiinde on· 
dan ha,ka bir ,ahit bu
lamudın tieğ 1 ınl? 

- '1 ndiğlm za· 
•• ın babam kocama be,tbln 

li a Ö.;Unç nrml9tL 
- Kocan bu parnyı 

uana iade etti mi ? 
- Parayı iade etmedi, bc-ni iade ett --

••••••w••·••••••••••••••••e•~••e••••••••••••~~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i••••••••••••••••••••••••••• 

YAŞA 
Çirkin deııırdıııı a•la, 
No goze, ııe <le kuşa .• 
Yerııırı < deıiın lıUııl; 
Vl'medım hfişa haş ı! •. 

Çırkıu amma fievimli, 
1 [Pırı ııe de tatlı dılli. 

\'ttgır<lıırı bilı bili, 
Sokuldu şa§a, şa~a •. 

D11kıılıu halım ze, 
Oöruııler gel lı dize 
Nazar dPğmesiu bıze .• 
Dediler yaşa, yaşı. ! 

M;zahç, 

' I l \r "ı --'--------ı...--
1 ~~.~~.~~~!~ ! Boş Sizler -: 

Ben biraz, Linız, biraz .. 
Bir pliıjda kıdınadırn; 

l 

Hem lıu yflz, hu yaz, bu yaz .. 

r e oldu? Ben de sevdım .. ... 
• 'evgilimle istodim. 
Bcbraber gı st>k, dedim; 
Dedi, alı olmaı, olmaz .. 

Attım duşeş çıkmadı, 
Bana bir eş ı;ıkıııadı; 

Yoktu beltış, ç krııadı .. 
V a:ı~ı•ı;tiın, VRZgPı;tım, vaz!.. 

Nimet Mustafa 
J 

.__ ............................. . 

Son Roman 
Romancı münekkide bir kitap 

verdi: 
- Size ıon romanımı veriyo

rum üstat .. 
- Bu ıon romanınız öyle mi? 

Demek bundan ıonra hiç roman 
yazmıyacakımız, çok memnun ol
dum azizim! 

iltifat 
iki küfürbaz araımda : 

-·- •• ' ••••••••••••• 1 ••••••• ' •••• 

lierdanl.ğmızı bulup geti
rene yüz lira \ erecekmişsiniz .. - Sen küfürbazların baıı 

Bugiin } ine annen gelecek. 
Nereden anladın ? · 
Barometre, fırtınayı g6ste-

rıyor. 

itiraf 
Ressam 

!atıyordu: 

an-

- Ben yUz 
liradan aınğı re.· 
aim satmam 1 

Sordular: 

• 

- Evet, getirdıniz mi? 
- Getirmedim amma, arıya· 

cağım; yfü. liraya mahsuben bir 
miktar avans yapar mııımı? - ... ·-··-·-~ . ~--- .. . . . .... . . . ..... 

' 
Fıkra 

Merak 
ı 

istatistik merakl.sı saymakla 
meşguldü. 

- Ne sayıyorsun? 
Dedim, cevap verdi: 
- Bir sene içinde evlenen 

kadınlarla ölen erkeklerin adedini. 
Ne yapacaksın? 

- Öğreneceğim, bir ıene 
içinde erkeklerden mi daha fazla 
evlenen ölmiiş; yokaa kadmlar
dan mı? 

Şimdiye 

kadar kaç tane 
resim sattıntz 1 

Resminizi yarım ını çekeyim, yoksa bütün mU? 
Hangisi daha iyi o.kır .• 
Yarım. 

-ııe ı.işan hediyesi olarak 
bu tablo,u yapıp getirdim .. 

- Çok teşekkUr ederiz .. 
- Tabloya bir de isim ko)'• 

dum: Fırtınadan evvel! 

Moda 

Hanımefendi, 

terziye çıkıştı: 

- Bir tane 
bile aatmadıml - Peki öyle çekin amma• yeol ayakkaplarım reaimde muhakkak 

görünıUa 1 

- Yine bir 

gün &onrııya bı

raktınız, hiç dU

şünmediniz mi, 

ya diktiğiniz ro

pun o güne ka

dar modası ge

çecek olursa J. 

olmuııun 1 
- Sen artık lıtifa mı ed ... 

yonun? 

Tercihe Sebep 
Erkek karısına ıordu: 
- Pırlanta yUzlikten vazi•çip 

piyano iıtiyorsun 6yle mi? 
- Evet kocacıiJm; piyano

nunun, elimi yıkarken muılul• 
dütüp kaybolmaama imklll 
yoktur. 

Şikayet 
- Üstümüzdeki apartamand• 

oturanlardan hiç rahatımız yolc, 
her gece aaat ikiye kadar ir•• 
mofon çalıyor danaediyorlar?. 

- Bu yüzden uyuyamıyor mU" 
aunuz? 

- Hayır, bu yUzden radyO"' 
muzu çalamıyoruz!, 

iki Kitilik 
Uf ak tefek kadın, iri yari 

kaaabın dükkanına girdi: 
- Külbastılık et iıtiyorudl• 

iki kiıiye yetişecek kadar olıunl 
iri yarı kasap, ufak tefek k• .. 

dını tepeden tırnağa kadar ıüzdOJ 
- Sizin ııibi iki kişi için ıOJ1 iıtiyoraunuz, yoksa benim gibi rni 

Fikri Ne ise 
Borsacının uşağı kapıdan girdl 
- Beyefendi, hasta amcanııl 

ziyar~te gitmiştım, çok dUtUlı 
bir halde buldum! ·~ • 

- Ne duruyorsun, derb., 
boraaya kot on bin liralık -' 
tan ali 
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11 iki Gencin Macerası 

Su ve deniz hem temizlik, b.em 
'Pordur. Spor, ııhhatin, 1&ğlam -~ ·1/111 
\'Ucutlü olmanın en emniyetli bir ; • ~ .. ·• .. 
Y•rdımcı11dır. Sinema yıldısları •1#; • t-
bnttın blr kıı movıiminde çok • · 
)orulurlar. Sinema stüdyoları kıım 
cehennem gibidir. Beyaz perdede 
gtizelliklerine meftun oldutunuz 
Jıldıılar stüdyolarda çok yorulu~ 
lar. Kazandıkları yUzblnlerce do
lar burunlarından . fitil fitil gelir. 
Fakat yaz mevsimi gelince .bfltU!' 
Jıldızlar, kadınlı ve . erkekb pllJ· 
lara veya su ıehirlerine dağılır)~~· 
Oralardo yalnu: eğlencelerini du· 
tünUrler ve bUtUn yaz .oıevsimlnce 
kahkahalar e.r~sıncla gamıız, ke· 
dersiz günler jeçlrirler. ÇllnkU 
inlerinde eziyetH geçecek, onlara 
sok azaplı günler yaıatacak kara 
bir kış meV1imi vardır. Buradaki 
resimlere dikkatle bakınız heı 
laman beyaz perdede ıeyrettifin~zE... 
allzel yıldızlar, ıimdi yaz mevıı· . . 
ininin c&mertliğinden bol bol istifade edıyorlar. l daima deniz 

She nasihatim olıun : yazın ııcak ve ılık günlerin 
lıenarlarmda kahkahalar araıında geçirmeye çalııınız. 

Yeni Filmler 

Alman Stüdyolarında 

Faaliyet ·F azlalath . 

Maruf rejiıörlerdon Gezafon 
Bolvari Almanyada Şopen isimli 
bqtan baıa güzel ıarkılarla dolu 
hır filim çevirmiıtir. Şimdi bu 

filmin Fransızca kopyeai hasır· 
lanmaktadır. Fransızcasında maruf 
erkek yıldızlardan Piyer Blanşar 
baılıca roltl temıil etmektedir. 

Yine bellibaılı yıldızlardan Jan 
Se~ve. LUayen .USmarıan Ye Janln 
Krıopen de mllhhn roller temı11 
etmektedirler. 

* Yine Alman •tildyoluında 
Lokvogel isimli filmin de Fraııaızca 
kopyesi hazırlanıyor. Bu filmin 
baılıca yıldızları Edvig Föyyer. 

Roje Karl, Hanri Boı ve Pier 

Lıbridir. 

* Alman ıtlldyolarında Pran
ı12~ca ye Almanca olarak " Uruç 
ıeceıi,, lıimli yeni bir f: 1tm çe~· 
rilnıekte olduğunu ha vermıı 
idik. Yeni gelen haberlere göre 
hu filimde rol alan yıldızlar ara· 
ıında şunlar da vardır : Dina 
l<osea, Jan dö Karo!, Raul Marko, 
Piyer Piyerad ve Filip Rişar. 

* Glizel ıeıli Janet Makdo· 
llald önUmllzdeki mevsim içinde 
hol ı.rkıh bir film çevirecektir. Kıırol Lombard'an '°" r••"'' 

Sinema Yıldızlarının Tatil 

Günlerini Plajlarda, Hatta 

Durgun Denizin içinde 

Geçirmeleri Boı Değildir 

. Yazın Sıcak GUnlerlnl Deniz 

Ken•r1ndİl Geçirmek, Sıhhat 

Ve GUzellliln icabıdır 

Muharebe 

Sinema ile Tiyatro Çar
pıımıya Başladı 

Sesli filim icat edileli alh 
aene kadar oldu. Fakat o gtln· 
den bu gUne kadar uzanıp gelen 
bir mUnakaıa vardır. Sinemanın 
gUnden illne ilerlemeıl, ıflpbeslz 
ki tiyatroya çok ağır hfr darbe 
indirdi. Bu yüzden birçok tiyatro· 
lar kapılarım kapadılar ve yahut 
ıahnelerlnl beyaz perde ile örte
rek seyircilere sinema filimlerl 
göıtermiye . baı~adıl~r. Fakat 
iddia edildiğıne iore tıyatro, çok 
akın bir iıtikbalde ıinemayı 

~eçecek ve tiyatro seyirciJerlnln 
aayııı bugilnkündon birkaç miıli 
faıla olacak. 

Amerikan gazetelerinden bir 
'°-ımıoa inanmak lizım ıeHrae, 
bil&lds ıineınanın iıtikball daha 
ku"etlidlr. Bu fikirde olanlar 

diyorlar ki: '" <# .. 

.. _ Seıll ıfnema, tiyatro lhti· 

01uhlm bir ekıeriyetle 
yacını 
kolayca temin edebilir." 

Fakat zannımıza kalıraa en 
d .. u tahmin ıinenıanın ve tiyat· 

ogr birbirlerini mahvcdemlye
ronun 
cekleri ıekllndekl dtltllncedir. Bu 
dOşflncede olanlara gör• ılnem.• 
ve tiyatro ayrı ayıl birer lhtı· 

br 
Bu H beple lldıinia de 

yaç . 
yaıasnaaı )lıımdır. 

Sinema artisti olmak isteyen, 
kenclisinde de bu kabiliyeti faz
laıile gören bir okuyucumuz bize 
gönderdiği bir mektupta, kendi
aine kolaylık göıterilmesinin mlim· 
kün olup olmadığını soruyor. Bu 
okuyucumuz yalnız değildir, ya
nında bir de kız arkadaıı vardır. 
iki arkadaı istikballerini sinema 
yıldaı olarak temin etmek isti
yorlar. Bu iıtek sebepsiz değildir. 
Çünkü okuyucumuz çok genç 
iken mUtbit bir maceranın kahra
manı olmuı, bunun tesirile do 
kendiıinde sinemaya intisap 
etmek heveal uyanmıttır. 

Kariimiz bu macerayı ıöyle 
anlatıyor: 

0 
- Harp içinde idi. Bulun· 

duğumuz kaıaba harp cephesine 
çok yakındı ve biz bfttün aile 
efradı cephede döğiiıen aıker• 
lerJmlze candan yardımlar yapı· 
yor, onların yaralannı ıanyor, 
ıulannı temin ediyor ve hulAaa 
vatan iç.in biz de onlar gibi dur
madan uğraııyorduk. Günler geç· 
tikçe dUtman bizim cepheyi ııkıı· 
tarıyordu. Bir gOn geldi ki kuv· 
vetlerlmiz ikinci mtldafaa hatla
nna çekildiler ve böylece dütman 
bize daha çok yakınlaımıt oldu. 
Kasaba boıalayor, alvil halk daha 
gerilere gidiyordu. Biz birkaç aile 
ordumuza çok alıştığımız için 
ordu ile beraber geri çekilmeye 
karar verdik vo askerlerimize 
yard.ımda devam ettik. 

Bir giln a'izli yollardan cep
heye ıu ve aair ıeyler götUrtl· 
yordum. Tam iki yamaç arasında 
ağaçlıklı bir yerden 1ıeçiyordum 
ki kulağım• acı bir genç kız aeıi 
akıetti. BJr atacı ıiper alarak 
ıeain geldiği tarafa bakbm. Man• 
zara mftthlıtf. Oç dOtman aıkerl 
bir genç kızı yan çıplak bir va· 
ziyete getirmltler, çirkin hare-

ketlerde bulunmak iatiyor)ardı. 
Kız ise ciddiyetle mukavemet 
ediyordu. Biraz dikkat edince 
genç kızı tanıdım. Bizim komıu .. 
muz olan ağır başlı temiz bir 
kızdı. Bunu kurtarmak lazımdı. 

O zaman tamam on beş yaşında 
idim. Yanımda bir tabancam va,. 
dı. Tabancamı e:ime aldım. Ya· 
vaş yavaf, ağaçları siper alarak 
onların bulunduğu yere kadar 
geldim. Dikkat ettim. Askeı·lerin 
ıilahları yoktu. Anlafılan ileri 
ıiperlerden kaçmışlar, gizlice bu 
tarafa geçmişler ve bizim cephe
ye öte beri götllren bu fedakar 
kızı yakalamışlardı. Ben düşman 
askerlerinden birine ansızın ateı 

ettim ve yere serdim. Bu ani 
vaziyet kartısında diierlcri şaıkı· 
na döndüler. Bu aefer silahımı 
onlara da çevirdim. Fakat onlar 
derhal ellerini kaldırarak teslim 
oldular. Kızcağız kurtulmuıtu. 
Biraz ıonra onlar 6ndo genç kıı 
ve ben arkada bizim knrargllıl 
geldik ve eairlerlmizi kumandana 
teslim ettik. 

lıte bu macera bizde o ~· 
mandanberl artist olmak ve ile 
nema yıldızı olarak töhret kazan• 
mak hevesini uyandırdı. Bu hev1,1. 
bugün ikimizde de en şiddetli 
raddeslndedir. Bize bir yol göi· 
teriniz.,, 

Bu okuyucumuza ıunları söy• 
liyeceğiz: fstanbulda İpek Filim 
ıtüdyoıuna ve Türk sinemaıı 
1&hibi halil KAmil Beye tahriren 
mUracllat etsinler. Şimdiki haldô 
Ttırk artiıtler yalnız bu iki mll• 
eHesede it buluyorlar. Ümit ede· 
riz ki bu iki mUeaaesedenbiri bu 
heveali gençlere bir vazife vere
cektir. 

FiUpinH iltl ••nç •İ•HmCI ortidl: Bir kadın pe bir •rkek artid ll•gaz 
perd•nitt olljektif i darıİsrnJa. 
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• · Moskovada 

Spor Hareketleri 

lzmirin Altayı Balıkesirin 
Birliğine Yenildi 

'i 

Izmirlıa Altagııu ı•11•n Balıkesir Birlill &irl11cl takı11u 
İzmir fotbolllnftn İstanbuUa BlrJijfn lehine Yerilen bir penaltı-

omuz omuza beraber glttlkt mı• yı Şevki atamıyor. Bu ıuretle 
lümdu. Geçen seneki TOrldye Birlik bir sıfır devreyi bitiriyor. 
ıampiyonluğunu bUyUk farkla ikinci devrede Altayın daha 
kaybetmelerine rağmen lzmirln gUzel oynadığım görüyor, bu par-
en yüksek fotbolculara malik ol· tide Birliğe bir kaç gol var 
duğunu kimse inkir edemiyordu. demek istiyoruz. 

Son zamanlarda, bilhaasa bu Kornerden gelen top V ahabın 
yaz tatilinde lı.mir takımlarının kafasından bir anda kalecini• 
civar mıntakalara ziyaretleri tali• elinde g5rDlUyor. ikinci bir kor-
alz maçlarla oeticelenmiotfr. Bu neri Vahap çekti. Top kalecinin 
yUzden lzmlr fotbolUnün lıtanbul· eline geldi ve kaçtı. İzmirli Tallt 

1 da teesslls etmiı olan ıöhretl bir yetiterek Altayın beraberlik go-
az sarsılmıştır. Vakıa lzmirlileria lünU kaydetti. Top Altay ve 
ııkı bir lik devresinden sonra Birlik kalelerini ıık aık dolaflyor. 
bir nevi ıeyahat maksadile az Vahap bu parti daha fazla çala-
bazırlıklı çıktıklan mtiaabakalar· ftyor. Fakat Mlinir ve Necati 
dan fena neticeler aldıklannı bl· mildafaaıından kurtulamıyor. 
taraf olanlar hissetmektedir. Fa· 30 uncu dakikadayız •• Ziyadan 
kat ne de o)sa, ardı ardına gelen Melih Niyaziye giden top bir 
maküs haberlerle Izmir fotboln- anda Şevkinin ayatına geçiyor. 
nlin lıtanbuldaki krediıi ıar1ınh· Şevki iki oyuncunun 18 pu 
lara uğramaktadır. Birinci dere- dahilinde bir makuile yere di-
cede kunetli olan b:mir mınta· fÜyor: Penalb. Mlbıir ıalu ltir 
kas ndan aeyahate çıkacak ta· ıutla Birliğin 2 nci ve galibiyeti 
kımlarm bu huıusu dUtUnmelerinl sigortalayan golüdll ath. Buadaa 
ıevdiğhnlz İzmirliler namına te· ıonra Birlik açıldı. Altay ber .. 
menni ederiz. Bu münasebetle berlik için uğraıtı. Fakat vaziyet 
Balıkesirden aldığımız mektubu değiımeden 1·2 Birliğin galebeaile 
aynen naklediyoruz: bitti. R. G. 

Bahkesir (Husuıi) - Bu cuma Bahkesir Bisiklet Blrinciliklerl 
Balıkesir ıahaaı bUyük bir maça ôaleden evvel ve •onra yapı• 
sahne oldu. Balıkesir ikincisi ile lan biıiklet birinciliklerinde ıllr'atl 
lzmir"n birincisi Altay karıılaıtı. yurttan Hilmi ve Hakkı, 30 K. m 
Sabada belki bu kalabalığı ilk mukavemeti 55 dakikada yine 
defa görüyorduk. Altay takımı yurttan Hilmi ve Hakla ile 
evve a çıktı ve balkı selamladı. birlikte Ahmet kazandL 

Arkıı sından Eirlik görfindu. Oyu· idman Yurdunun MUıameresi 
na 5,25 de baş'andı. ilk akını idman yurdu kulllbll ıenel 
Altay yaptı fakat derhal kesildi. 

devriyelerini büyük bir müaamere 
BirJik uzun paslarla rakip kaleye ile kutluladılar. Yurtlulann mü• 
indi. 

Necatide.ıı lsmaile ve ondan aameresi çok muvaffakiyetle baıa· 
Şevkiye giden top kalecinin ku- nldı. Büyük bir takdirle kar..-
cağmda soluğu alabildi. Peıinden landı. Yurtlu gençler mDıamere-
Şevkinin sıkı bir ıütü kalecinin lerinde Çoban İlimli manzum 
elinden kaçtı. Salibattin 5 adım eaerle Snlllk gibi adlı komediyi 
mesafesi olmıyan yerden topu oynadılar. Her iki temailde ve 
havalandırarllk Birliğin bir golü- diğer numaralarda rol alan genç• 
nU heba etti. Altmcı dakikadayız. ler cidden muvaffakiyet kazanda 
Sağaçık oynıyan Melih Necatiden ve alkışlan_dı_ıa_r_. __ 

gelen bir pa1Ia mudafii atlattı. Profesyonel Tenisçiler Arasın· 
Kale) e yalnız başına rahatçe in· d OU Ş · 1 1 
di. Ve acele etmed~n Birliğin ilk a nya ampıyon UyU 
iolthui kaydetti. Vehap bir çen· Pariste profesyonel tenisçiler 
her çinde fırsat buldukça uzak- arasında bir dünya şampiyonluğu 
tan d yanıyordu. e ·rlik yirminci tertip etmek üzere çalıştlmaktadır. 
dakikada muhakkak bir gol Kadınların AllCıhgı 
kaçırdı. Berlin, 8 (A. A.) - Der Doy• 

Altay çok temiz bir oyun çe gazetesi, spor idaresinin 
oynuyor. Birlik daha fazla favullU. atı§ mUsabakalan tertip edeceğini 
Altn m Şükrünün yardımile bildirmekte ve bilhassa kadınları 
Vah. ba giden paslnrı Münirin atıı talimlerine davet eylemek· 

rtğı da sönlıyor. Bu sırada teidr. 

ikinci Defa Yapılan 
Güreşi Kaybettik 

Moıkondan blldirlllyor: 
Birinci ,Oreıte ekıert mlaabaka· 

lan kaauao Tiril gllrefçilerll• 
SoYyet gür~tçilerl araaında evyeJkl 
alqam ikinci temaa yapıldı. 

Çorum Ve Gümüşhanede 
Fut bol Faaliyeti · 

Takımların elde ettikleri gallbl-
7etler Ruı takımı bet 3 • 4 netle•· 
len dl. 

TGrlc takımının a, l'aliblyethıJ de 
Çoban Mehmet, Muıtafi ve Abbaa 
temin ermlılerdlr. 

Saim Ue Ahmet tuıla aatlilp 
olmuılu, Hll1eyin Ue Adaaa HJI 
heaabile yenUmlılerdlr. 

Avrupa 
Haberleri 

Franıız Kupasına 605 
Takım Girecek 

Fransızlar profeıyoneUiii ka .. 
bul ettiklerfndenberi futbolleri 
çok terakki etmittir. 

Bu ıeneki Franu kupHı maç• 
lanna iftirlk edecek takımların 
adedi teabit edilmit ve 605 e kadar 
çıkacajı anlaplmlfbr. 

Bu rağbeti gören Frauaz ı-•· 
zetelerJ yakında Franu kupaaı 
maçlarımn da lngiltwe kupam 
derecesine varacağım memnuni
yetle kaydediyorlar. 

Çorum, (Hunıt) - Glnler
denberi 111caktan buram buram 
yanıp "tubıfan Çorumda tlddetU 
bir rtlzglrla baılayaa Hrin bir 
gllnln lkinCU.inde Cumhuriyet mey• 
danıud&ki futbol ••hasında, yllz• 
lerce meraklı 6n0nde bir futbol 
maçı yapıldı. 

Orta Aaadoluda klçtık hlr 
tura çıkan Samsun Alay takımı 
ile, Çorum Alay • Hale mubtelitl 
karplaıtı. Hakem, Samsunlular
dan... Dk akıaı mliaflr takım 

Avrupada 
Kupa Final Maçını Avusturyalılarla 

İtalyanlar ()ynıyacaklar 

Merkezi 

/ 

Atl•lraıo g•11ll•• lf•l11•nlcr111 ...,A11r ı'ı.e•til• falcunı lcııp• 
••rlcrırada• 6lrlra4• 

Merkezi Avrupanın dart mll
letlne mensup dörder kulOp ara• 
aında bqlayan maçlarda, Çek vo 
Macar takımlan ilk dakikalarda 
yenildikleri için mUıabakalardan 
hariç kalmışlardır. 

Nııfı nihat tasfiye mrçlanna 
giren 1talyanlann meıhur Ynven
tnı kulilbft ile Avuıturyanın 
Admira'aı geçende kartılaımıılar 
neticede A vuıturyanın Admiraıı 
1-3 galibiyeti temio etmiştir. 

Bu beklenmiyen galebeden 

IODl'a nlbat maç için ortada iki 
kulOp kalm,Jlır. O kulOplerden 
biri İtalyan diğeri Avuıturyadan
dır. ltaıyaclan Bolonya Ye Avu.a
turyadan Admira aruında olacak 
•on maçı tertip heyeti havaların 
11caklığım nazan dikkate alarak 
bir ay aonraya bırakılmaıını 
muvafık giirmllftllr. 

Mllnekkitler bu iki kulilpten 
Avuıturya takımının Merkezi 
Avrupa kupaaını kazanmaya 
namzet olduğunu •Öylliyorlar. 

yapıyor. Rllzglr lehlerinde ... Oyan 
cansız•• lıtekaiz baıhyor. 15 ind 
dakikaya kadar ber iki taraf bfri. 
birlerlnl deniyorlar. 

Çorum, muhtelitl topa haklın 
olamıyor. En bllyük hataları mu
hakkak kJ, anlaşamamaları... T o
pwa havada ylikıelifini muvaffr 
kiyet uyıyorlar. Kaleci ve bekleri 
fena değil... Miıafir takım çok 
fanıl yapıyor. Şiddetle esen rllz
glr kendilerine bllyllk yardımı.,.. 
da bulunduğu halde gol çıkarmak 
lmklnını bulamıyorlar. Vakit v .. 
kit •akit yapbklan alanlar ne
tlcalz kabyor. 

Birinci haftayım 0-0 berabere 
Ukle nihayet bulnyor. 

Jf. 
lıdacl haftayım bqlarken, 

muhtelit takımı canlanllllf, oyu
na blkim ıörllyoruz. Sol iç Sabri, 
haf Mazhar hasım kalesine teh
llldelf 'nfıler yapıyor, muhakkak 
birkaç gol kaçanyorlar. 

Bir mlıddet durgunlapn Sam
ıun takımı yavaı yavaı vaziyete 
hakim oluyor. Çorum kaleai önUndı 
adeta tek kale oymyor. Oyonun 
baılangıcmdan beri daima hatah 
oynayan Çorumlu bir oyuncu 
llstuıte iki firikiğe ıebebiyet ve
riyor. Bereket ki, kaleci ıtızel 
kurtarıtlar yapıyor. 

Bir az aonra ayni oyuncu bir 
penalb yapıyor. Kalecinin muvaf· 
fakıyeti uzun uzun alkışlanırken, 
bir ikiociıi olduğu ıi>yleniyor. Bu 
penalbyı hakemden baıka gö
renler yok. itirazlar haılıyor •• 
Takımlar taraf taraf toklanıyor. 
bbibirl ıerefine haykırarak uba
dan uzaklapyorlar .• 

- ŞapfL .. 
Jf. 

Gtımüthane (Huıuai) - Halk· 
eYI ıpor ıubui 6 ok talamlyle 
SDmer ıpor araımda iki hafta• 
clanberl berabere kalınan kupa 
maçı 27 temmuz cuma gliııO yDz· 
lerce aeylrcinln önünde yapılan 
maçta 5-2 sayı ve 6 ok takımının 
galiblyetile netlcelenmiftir. Kupa 
merasimden eonra 6 ok kaptanına 
verilmiıtir. 

Vilayet merkezinde Halkevl •po' 
ile Snmer apor adlı iki ıpor 
kulübll vardır. Spor faaliyeti bil
haısa bu sene çok canlıdır. Her 
hafta muntazam ekıersizler yapl'" 
byor. Haber aldığıma göre 6 olı 
takımı yakında Bayburt sporcu
larını maç yapmak üzere davet 
edeceklerdir. 



Resimli Hikaye 

Hasanın Zekisı 

1 - Çakır Hııaan F•:ı· 
çerenin önüne •oğutmak 
için ko;ıan kı:r:armış kuzu 
bı.tdunu giirUnce aıt.ınıo 

•ta!an aktı. Ne ııüııel man• 

ı.ara.... Diye dudaklarını 

oyna tı. Alh hart~danberl 
et kokusu duymayan bo• 

nim gibi bir ad;lma n f!ı
ten daha iU:ııel kokuyor. 
Peacerenln yanında bir de 

2 _ Cebinıde du
ran köpeğin ipini 
çıkarırım. Şunu ~l 
çabukluğile. ~~ngelın 
üzerine geçırırım. 

Hasan, bu fikri 
hemen tatbike koyul
du. ipi geçirdi. Fa· 
kat bu kafi değildi. 
Zekası bunun mnba· 
dıııı da keşfetti. 

3 - ipin diğer 
ucunu köpeğin vücu
duna sardı. Elindeki 
ipi çekince, köpek 

yukarıya çıktı. 

çengel vu... Onu a~ağı 
indirmenin çaresini bul• 
dm. 

4 - Pencereden 
dışarı fırlayan kemiği 
lıemeo ağzile yaka
ladı. Hasan, son sür
atile ipi çekti. Bu 
defa köpek ağzında· 
ki butla yere indi. 

5 - Hasan bu 
budu koltuğunun al· 
tına sıkıştırdı. Evde• 
kilerin görmesine 
mani olmak için bü
yük bir hızla koştu. 
Köpekte arkasından. 

6 - Tenha bir 
köşeye gelince yere 
oturdu, eti büyük bir 
iştiha ile yerken, 
köpeğe de büyük 
hizmetinin mükafatı 
olarak kemiğini fır· 
lattı. 

. 
Bir Leh 

Kosiuskl isminde karnından 
konuşan bir lehistanlının bir kö
peği vardı. Köpek, karşısında 
aahibi konuşurken dudaklarım 
ve kuyruğunu oynatır, dhıleyenM 
lere köpek konuşuyor hissini 

verirdi. Kosiuski bir gün bir Rus 

zabitinin önünde köpeğile konuş-

mıya başladı. 

Zabit o zamana kadar karan· 

dan konuşma san'atinin ne 

olduğunu bilmediği için, konuşa• 
nın hakikaten köpek olduğunu 
zannetti. 

BUt-- un bayatını yalnız ge• 
çiren büyük baham için ne güzel 
bir eğlence.. Bu köpeği bana 
satar mısınız? 

Kosiuski ciddiyetle: 
_ Hayır, o, benim en gUzel 

arkadaıımdır. 
- Amma, siz başka köpeği, 

bu suretle terbiye edebilirsiniz. 

Kosiuski zabitin güzel bir atı 
olduğunu görm · ştü. Uzun bir 

ınünakaşad soura atla köpeğini 
değiştirm ye razı odu. Fakat 

zab·t Ru yaya \iarmazdan evvel 
bu i e r2zı olmadı. Zabit Rusyaya 
Vaı dıktan sonra atı kend"aine 
ve cceldcr o da o zaman kö-

' peğini gö derccekti. 

Bır sene sonra zabit büyük 

Hikayesi 

Köpek 

1 

bir hevesle ıatın aldığ'ı köpekle 
beraber geldi, atını geriye istedi. 

Köpeğin ogün bugün bir kelime 
bile söylemediğinden tikayet etti. 

Kosiuski: 
_ Köpekle ne lisan konuştu· 

nuz? dedi. 
_ Tabii Rusça! 

Kosiuski: 
_ Tabiidirki bir Lehistanlı 

köpek sizin Jisan~~ız~an anlamaz. 
dedi, köpeğine dondu~ . 

_ Hektor, bıı efendi sana 

söz söylediği zaman neye cevap 

vermedin? 
Köpek kuyruğunu salladı, 

dudaklarını oynattı: . . . • 
_ Ben bu yeni sabibım gıbı, 

dilden konuşan maskara her 
değilim. 

Herkes kahkahayı salıverdi. 
Buna kızan zabit K?siuski'yi 
düelloya davet etti. Kosnı~l bu 
daveti kabul etti, fakat Lehistan· 
lılann adeti üzere silah intihabı· 
nın kendisine Ait olduğunu, 
bıçakla düello edeceklerini 
söyledi. 

K!lsiuski eline kocaman bir 
bıçak aldı, yüzünü korkunç bir 
şekle soktu, büyük dilini çıkardı, 
bıçağını bilemeye başladı. Zabit 

Kosiuski'nin şeklini görünce 
korklu, kaçtı, öyle ki Lehistanlı 
bir daha zabitin yüzünü görmedi. 
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Bu Haftaki Seyahatli Bilmecemiz 
-:-~~-----------~---~~---~~~~~---~--------~ 

Bu Vapurun İsmi Nedir, Hangi 
Limanlara 

Kumpanyanın 
Uğnyacaktır ? 

Vapurudur, Hangi 

as 
-~ o ...... 
as 
u 

Scaroic Sinaro Parınole s·csayi Yrc":ıer Boliın 

Rıcbemo Zayeb dızzıl 
Bu resmini gördliğünüz gemi 35,000 ton hac- ı geminin etrafına yazılan kelimelerin harflerinin 

m~n?e~ir .. B_üyük bir kumpanyanm mahdır. B'! gt"· yerlerini değiştiriniz. Blitün bu suallerin cevabını 
mmın ısmını, hangi kumpanyanın malı ~ldugunu, bulursunuz. Bu bilmeceyi doğru halledenlere çok 
hangi limanlara uğrayacağım anlamak ısterseniz, güzel hediyeler verilecektir. 

Arkadaşınızı nasıl aldatabili~ 

Güzel F ir Hile 

Bir alakok yumurtayı yedikteı. 
sonra, yumurtayı, yumurtalağın 
içerisinde çevırmız. Bu defa 
yumurtanın kırık yeri aşağı, sağ· 
lam tarafı yukarıya gelir. Bu da 
yenmemiı bir yumurta hissini 
verir. 

Eğer anneniz gelmeden yu· 
murtayı yer, çevirseniz annenizi 
aldatabilirıini:ı. Arkadatlarınıza da 
bir ikindi kahvaltısı vererek. on
larla bu suretle eğlenirsiniz. ......................................... ._ ................. . 

Karikatür 

yoku - Dur oğlum, çocuğu 
yere düşürdükten sonra ona artık 
tokat ehlınaz. Bu kahramanlığa 
yakışmar. 

Çocuk - Ya .. · O beni üç 
defa yere düşü.~dü, yine tokat attı. 

yolcu - Oyle ise diyeceğim 

yok !. 

Fıkra 
Birglln Kevserle annesi kala

balık bir caddeden geçiyorlardı. 
G"ğsllnil nişanlar, madalyalarla 
nolemiŞ bir ıabit geçti. 

1 8 
Kevser hafifçe gUldfü 
_ Anne dedi, bu adamın 

l'ba cebi yok.. Gördünüz mU, 
t~:un paralarını göğsUne iliştirmiş. 

····························•··················· ·············· r İNCİR 
Şerefli bir ağacım 
Geldiın ilkin Suryeden. 
Nice alkış topladım 
Dolaştığım ülkeden. 

Filistin bağlannda . 
}3irgün murada erdım. 
Filistin bağlarında 
nk ıneyvayı ben verdim. 

' 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

·-············································· 26 Temmuz 93•1 tarihli nuslıam ız· 
da çıkan bilmecemızde kiibik resimleri 
eyi boyuyarılnr<lcın hediye alacakların 
iaimlerini yazıyoruz. 

Hediye alacaklardan lstanbulda 
bulunan kari)erimin paznrteııi pcrşcm• 
be günleri öğleden aoura bizzat idare· 
ha.nemize gelerek hediyelerini alma· 
lan Jizımclır. 

Yalnız taşrR karilerimizin hediye• 
leri posta ile adreslerine gönderilir. 

Birinci ikramiyemiz 
Bir futbol topu 

letanbul 28 inci lıkmektep 883 
Muammer Efendi • 

Birer kutu oyuncak ala· 
caklar: Uşak şeker fabrikası bakka· 
liyesinde gişe memuru Mehmet lley 
oğlu Kamil, Lıtırnbul lisesi 605 Sey
fettin, Kon ya Gü1,eloi mahallesi F , • 
toğrafçı HasanBehçet sokağı No. 14 te 
Hacerılhao, lstaobul Kumkapı Dardar
yıın mektebi Rejantui Şırakyan II. ve 
Ef. ler. 

Birer albUm alacaklar; İzmir 
Karşıyaka Soğukkuyu cadJesi No. 
85 te Cevdet Hey oğlıt Necdet, Fatih 
Hırkaişerif mahallesi Soğukeu •okak 
No. 22 Nermin, Eskişehir K. O. baş 
baytan Miralay Mustafa Bey kızı 
Handan, htnnbul Selçuk kız sanat 
mektebi fil Miinevver B. ve Ef. ler. 

Birer mUrekkepli kalem ala· 
ca klan 1\üçükpazıır mektep Fokal' 
21 No. ela Sevim, 1st nbul 44 üneiı 
mektep 164 Hıkmet, Nuı:osmaniyed<' 
Feyyaz, Nışantaş kız ortamektep 50:' 
Muazzez, İstanbul kız lisesi 120 . 
Nimet II. ve EE. ler. 

Birer muhbra defteri afa .. 
caklar: Kü1:iıkpıu:nr mektep soknL: 
19 No. da Suat) Aydın Tabak mahal-
lesi Kulaksızzrıde Uehmet Efendi oğlu 
Tıılô.t, İstanbul Altay ınnlıallcsinde 
Ahmet Ceına.1, Üsküdar lhsnniyede 
Mahide, İzmir Şehitfethibey mektebi 
talebesinden Albert Benezsa, Uzun· 
köprü berber Osman oğlu Cemal, Ka
dıköy erkek lisesi 726 Ali Cazip, İı· 
taubul kız ortamektep 219 Medılıa, 
Zonguldak sulh hukuk kdliLi Süley
man Bey oğlu Selabattio, Maçka 
Narmanlı apartımam Hilmi Avni Be7 
ve Hanımlar. 

Birer bUyDk sulu boya ala· 
cakları Tzuıir Akhisar Alişefikbey 
Ortame.ıdep t ılebesinden 90 Müfıt, Bur
gaz adası Güz.ioaok la Salihn Sevim 
lstanbul Kemalpaşa mahallesinde Arif 
Hikmet,Ankara. Necııtibey mcktebin<len 
363 1\khmet, İstanbul 2 iaci 1Ikmektep 
184 M ıstafa Sami Beoy ve Hıınımlar. 

( 1 )evıınıı ~ nrınki nüshamızdadır) 

Bu Bilmecemizin E.ü)Uk lkramlyesi Bir Yazı Takımıd1r 

Büyük Babanın Teleskopu 

BUyUk baba torunlan etrafın· 
da, büyilk bir itina ile teleskop
tan göke baktı: 

- Acaip... Acaip, diye mı· 

nldandı. Bu kadar sene heyet 
dersi verdim, bu kadar teleskopla 

baktım, bugün gördilklerimi 
görmedim. İki yeni ay, veya iki 

yıldız keşfediyorum. Düm a ye· 
rinden oynayacak_ 

Ağacın üzerinde iki boyalı 
balonu sarkıtan torunları o ka· 
dar güldüler ki ihtiyar gözlerini 
teleskoptan çekmeye mecbur ol• 
du: İki ince ses: 

- Bizler de yıldız değil miyiz? 
Dedi. 



~ a 
Bu Başı Ne Yapahm? 1 

1 A k ve macera romanı - 66 -
Yazara 

Suat &Uzan 

9 • 8 • 934 

Sarışın kadın s5zUne devam 
ediyordu: 

- Hem kaldırımda dolatan 
bir kadını bilmem ki neden böyle 
hor hakir görllrsUnUz. 

Vallahi o da tıpkı baıka mea
lekler gibi bir meslektir. insan 
bunu keyfinden yapmaz, ekmek 
kazanmak şeklinin iyiıl veya k6-
tlisll olur mu ?. 

Bu kadının ama da garip bir 
felsefesi ve bir hayat tellkkisl 
vardı. 

Ve böyle dütllnen kadın bez• 
gin bezgin gülümsedi: 

- Hem ben kendi heaabıma 
kaldırıma dUıünceye kadar aı 
yoldan sreçmedim. 

Genç adam pllroaunu yeniden 
ağzına almııtı. iki kolları bqımn 
arkaıında, tavanlara yUkaelen 
dumana bakıyor ve kendi dtı,lln
celerine pek dalmıı görllnllyordu. 
Ve çorabının burnunu örerken 
mütemadiyen konupn kadım 
dinlemiyordu bile. Fakat aaraşın 
kadm mütemadiyen ıöyleniyordu. 

- İnsan bir kabahat itledi mi 
onun yaptıiı ıey hakkında bir
denbire hllkllm vermek dojru 
değildir. Her ıeyin bir eıbabı 
mucibesi vardır. işte aııl bunu 
tetkik etmeli. 

Meaell ben kendi hesabıma 
fena bir kız deiilim. Fakat ... 
birteyin bozukluk tl bqlangıcında 
oldu mu bitti! ... Ondan ıonra kur-
tuluı yoktur ... Ben itte biliyormı• 
ıın nasıl dilnyaya gelmiıim? 

- Bu beni al Aka dar etmez, fa• 
kat gevezelikte devam eder1en 
nasıl dun yadan gideceğini öğre • 
tirim. 

- Kaba herif .. . 
- Geveze karı .. . 
Bir müddet sustular.. Sonra ge-

ne genç kadın sUkütu ihlal etti : 
- lmre .• 
- Çenen kopsun. 
- Kuzum nen var senin, neden 

konuştuğumu istemiyorıun ? 
- Konuştuğunu neden mi iıte • 

mi yorum?.. Kafamı dinlemek için. 
- Bir kederin mi var? 
- Sana ne?. 

- Y okaa paraıız mısm? 
Şimdiye kadar abus çehre n. 

oturan adam biraz gtılUmaer ıibl 
oldu: 

- Paran var mı aenin? 
- BugDn 1ana yt.tecek ka-

dar belki bulunur ... 
- Ali... Fakat Eva bug(in 

paraya ihtiyacım yok... Bugün 
bir tey dlltllnllyorum. Bir ite ka· 
rar veriyorum. Eğer muvaffak 
olursam ben ıana para verece
ğim... Hem de pek çok. 

Genç kadm inanmayan bir 
tebesıümle: 

- Ah ne iyi olur, dedi. 
Çorabın bir tekini dikmiıti. 

Şimdi eline ötekini almıı, yırbk 
yerleri arayordu: 

- Kendime bir çift çorap 
alırdım .. ....................................................... __ 
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Aptal ne çorabı... Hangi 

çoraptan bahsediyorıun? Eğer 
karar verdiğim iı oluna... Ne 
olur biliyor musun? 

- Ne olur lmre? .• 
- Aşağı yukarı zengin oluruz. 

Yalnız sana iki bin mark veri
rim.. Bir de beyaz tilki kürkünden 
bir bua.. Ha.. Ne dersin? 

- Çok iyi birşey amma bana 
çocuk masalı gibi geliyor... Bu 
buhran içarisinde yalnız bana iki 
bin mark gerirecek bir it tahmin 
ve tasavvur edemiyorum. 

- Sen hiç birıey dUıUne-
mezsin ... 

- Fakat mademki vaktimiz 
mani ile geçiyor, bırak ta sana 
kendi hikAyemi anlatayım. Masal 
değil hakiki bir hikaye. 

- Allah... Allah bu da yeni 
mi çıktı? .. Bu ne demek kuzum. 
Neden bana hikayeni dinletmek 
iıtiyorsun? .. 

- Neden mi?.. Sana zannetti· 
ğln kadar fena bir kadın olma• 
dığımı anlatmak için. •• 

- Ben timdi dUftinüyorum .. 

saçma dinliyecek vaktim yok. 
Fakat hikayem ... 

- Susacak mısın? 
- Susuyorum. Aman ifrit su• 

ıuyorum. F akan inan bana bu 
hikaye öyle gUzel bir hikaye 
idi ki... 

Bu hikAye Evanın zannettiği 
kadar güzel bir hikdye değildi. 
Bu, kendi seviyesinde, kendi mev• 
kii içtimaisinde olan Berlinli kız· 
ların bir çoğunun hikayesine 
benziyordu. 

Evanın annesi Berlinin ttçilncll 
derecedeki mahallelerinin birinde 
küçük bir sebzevatçı dükkanı 
olan bir kadmdı. Her sabah san 
saçlarım önden ve enseden ka
bartarak tepeainde toplar, üstü• 
ne de bir file geçirirdi. Üzerine 
de mavi ve beyaz benekli bir 
önlük giyip te tuvaletini ikmal et• 
tikten sonra, dükkanın arkasın· 

dakl rutubetli ve knf kokulu o • 
dadan çıkar, dükkana gelerek 
kepenkleri kaldırır ve dllkklm 
açar ... 

( Arkaaı var ) 

Karısının 
Nafaka 

Açbğı Dava Neticesinde 
Vermiye Mahkum Oldu 

Elektirik tirketinin Ayaıpaıa
daki inıaat atelyesinde çalııan 
Dimltri Doklidl isminde bir zat 
aleyhine, Beyofh Dördüncü sulh 
hukuk mahkemesinde ıayamdik
kat bir boıanma davası açılmııtır. 

Davacı, Dimitri efendinin zev
cesi madam Sultanadır. 

Kocasından nafaka isteyen 
madam Sultana, aralarında ge
çimsizliği icap ettirecek hiçbir 
ıebep olmadığı halde Dimitrl 
efendiden ayrılmam icap ettiğini 

ileri sürmektedir. Ancak meael .. 
nln ıayanı dikkat tarafı ıudurı 

Fransadaki çıplaklar cemiyeti 
azuından, bulunan ve çıplak ıez
mek taraftan olan Dimitri efeadt, 
evinde bunu tatbik etmiye kal
klfmıt. ailesi Ye çocuklannı da 
aynı tekilde karekete mecbur 
etmittir. 

Don beyotlu dardllncD hukuk 
mahkemeainde bu davanın 16rlll
meaine baılandı. Madam Sultana 
davasını izah ederek nafaka iat .. 
diğini anlattı. Dimitri efendi iti· 
raz ederek her zaman için bera• 
ber yatayabileceklerinl fakat 
madamın kendi proğramlarını 

kabul etmediğini ıöyleclL Mah
keme, davacının isteği üzerine 
bundan sonraki kısımlann hafi 
olarak devamına karar verdi. 

Bu gizil celseden ıonra mah· 
keme Dimitri efendinin çocukla· 
rma ve karısına nafaka olarak 60 
lira vermesini kararlatbrdı. HA· 
kim ayrıca Dimitri efendiye na
sihat ederek çıplaklığın Türk 
camiası tarafından kabul edilme
diğini, bu sebeple adetler bili· 
fma hareket etmesinin doiru 
ol.amıyacağını ıöyledi. 

Dlmltrl efendi muharriri· 
mlze diyor ki : 

Mubake bittikten ıonra ltir 

Dlmltrl E/. malai•rM'• lailıl•l11 
... 11.rl11• c•vq Hrirlc.,. 

muharrlrimiz Dimitrl efendi ile 
görtlfmDıtnr. Çıplaklığın 11hht bir 
vecibe olduğunu IÖyliyen Dimlt• 
ri efendi diyor ki: 

" - Ben Franıadaki çıplaklar 
cemiyetine mensubum. Çıplak 
gezmenin, elbiıeılz ya14manın 
ııhhat için çok lüzumlu bir ba· 
reket olduğuna kanaat getirdim. 
Bunun için de çocuklarımı çıplak 
yaptmak kararını verdim. Fakat 
karım bu fikrime muhalif görDn
dUğU için mahkemeli olduk. " 

• • ' •••••••• '. lol. ·--
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BELEDiYE BAHCESi 
' AÇILDI 

HERGÜN MÜZiK ve CAZ 
Gayet ucuz her nevi mefl'ubat 
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J j Bugünün Meselelerinden 1 

lstanbul 16 Bin Kişinin 
Esaretinden Kurtuldu ! 

( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 

mtlftDr. Bu fena netice kartııında, 
buıual maluatları iatihdaf eden 
bu zararla neıriyatın derhal dur
durulmasına karar verilmiıtir. 
Yapılmakta olan tahkikattan çıka• 
cak mnıbet neticeye göre, bu 
gibiler kanunun pençeaine teslim 
edilecektir. 

Bir Şikayet 
Mevsuk olarak haber aldığı· 

mııa göre, şehrimizde ve memle
ketin dljer ıehir ve kasabaların· 
da birçok şubeleri bulunan maruf 
bir mali mlle11ese, kendi hakkında 
yazılan bui yazılardan dolayı 
İktııat Veklletine mUracaat etmif, 
o yauyı yazanlar hakkında tikl
yette bulunmuttur. Bu mllesaeae, 
seneden aeueye inkftaf ederek ge-

patırdısız lstanbul arasındaki fark, 
bir uçurum kadardır. Çünkü dlln 
lstanbulda bütün halk • 16 bin 
kişi müsteına - şikayetçi idi. Fa
kat bugün bütün lstanbul sakin
leri memnun ve miisterih, yalmz 16 
bin kişi şikayetçidir. Yani ıikAyet-
çi adedi, 650 binden 16 bine in
di ki bu, herhalde büyük bir mu
vaff akıyettir. 

Bu mukayeseden töyle bir ne· 
tice de çıkarabiliriz. Diln Iıtanbul 
16 bin seyyar satıcının mülhit 
gürültüsünün esiri idi. Bugün ise 
650 bin lstanbullu esaretten kur
tulmuı oldu. 
Kapanma saatlerlne Kartı 

Yapllan itirazlar 

nitleyen ve muamellb dOzglıı bir 
şekilde cereyan eden Adapazan 
Ttlrk ticaret bankuulır. 

Bu banka, çok ıerefH bir 
maziye ve bugün de çok dtlzgtın 
ve itibarlı bir vaziyete sahip ol• 
duğu halde aleyhinde yazılan ta
mamen yanlıı yaulardan mtıte
essir olmuıtur. 

Filhakika yalnız lıtanbul vila
yeti dahilinde llç tane ıubeal olan 
bu milli müeuese, itibarını dUıll· 
recek en kUçllk bir harekette bu
lunmadığı için, aleyhinde ya11lan 
yazıların esassız ve yanlıt oldu• 
ğunu alakadar makama blldirmit
tir. Haber aldığımıza göre iktiıat 
vekileti bu bankanm yapbğı tfkA· 
yelle ciddi surette meıgul olmak
tadır. 

. ······--------·-··------------.. ---·----
Ahlaksızlığa Kar-

1 ıı Şiddetli Bir 
Mücadele Açıldı 

( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 
uypmuılann p91lerinl hiç barak· 
maclıtı için tekrar yakalanıyorlar • 

Fakat l.tanbul zabıtua, evvel
ki alqam, ahlilwzlık mlcadele
ıinde yeni bir hareket daha gö1-
termiftir. Şitli haricinde bazı ga• 
zinolarda kllçllk localarda iğrenç 
vaziyetler irtikip edildiii haber 
ahnllllf, memurlar buralanm göz· 
lemeğe batlamıılardır. Neticede 
iki ıazino da cUrmll methut yapd· 
mlfbr. 

Bizim aldığımız malumata göre 
bu kır gazlnolarınm kuytu köte
lerinde bazı erkek ve kadınlann 
çok çirkin hareketlerde bulunduk• 
lan teıbit edilmit, bunun tlzerine 
bu iki gozlno kapablmıt, kapılan 
da mühOrlenmittir. AyncJl ıahip
lerl hakkında da tahkikat yapd· 
muı lllzumlu gı>rülmUtttlr. Eğer 
bunlann ıuçları teıpit edilir1e 
baldannda kanuni muamele ya· 
pılacaktır. Bunlardan lbirinin iıml 
lıpiro , diieriaia ilmi Arap Meh
mettir. 

Hazin Bir Ölftm 
TGrklye lı Baıakuı muba-

Hbedlerlnden Ali n 1-- e. IUMt ,, 

- .. rfrdlfl pek 
nulk bir pfH 
amellyabndaa 
ıoara ,a.ı .. 
rlal ebediyen 
dlnyaıına ka· 
pamıfbr. Bitin 
it alleıl mea• 
ıuplan tarafın· 
du bOrmet H 

muhabbetle ıe· 

Yllin bu ıea~ 
bankacının ufub 

mealek arkadaılarımn kalplerinde 
derin H aönmez bir yara açmıtbr. 

Cenazeal bu.ün [Perıembe] ıaat 
10,30 da Cerrahpafa baatanHinden 
kaldarılarak Eyilpteki aile makberealne 
defnedilecektir. it Bankaaına ye 
kederdide allHine derin taziyetlerimld 
aunaraı. 

........ ·-··-·-····--·····-----·-·,-···-···--
HilAliahmerin Tertip Ettiği 

Sünnet OUftUnU 
Hil&liabmer Cemiyeti Fatih Kııtafl 

nahiyesi tarafından buailn için bir 
ıllnnet dOjilnO tertip edilmlttlr. Dl• 
jiln Akaarayda Pertenlyal llHÜ 
babçealnde yapılacak, ılnnetll ,ocuk• 
ların etlenceal için hokkaba1, erta 
oyunu OJ1N9Dacaldu. 
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Üzerindeki Türk ve mUılUman 
ltanları henüz kurumamıt olan 
Sırp ıUngUlerl, timdi Bulgarların 
IÖğıUne dayanmış, (ikinci Balkan 
harbi) baıJamıfh. 

Sırplılar ve Yunanlılarla Bulgar· 
lar arasında bu harp baılar bat· 
lanıaz - o zamanna kadar hidi
ıata ılikiinetle intizar eden - Ro
bıanya orduları da derhal Bulgar 
hudutlarını aımış.. Rumelide yağ
nıa edilen (Hasanın böreği) nden 
hiaae alamayacağı lçio o da, Bul
rarların ( Dobrice ) ovasındaki 
kıynıetli araziıinden bir taviz 
•lnııya kalkışmıştı. 

Akılsızlık ve şimarıklıklannın 
teıaıını bu ıuretle çekmeye haf'" 
lıyan Bulgarlar, Çatalca ve Bola· 
Yir karargAhlarındaki alaylarının 
lllUhim bir kısmını yeni harp 
lahalarına ıevketmekle beraber, 
bu iki cepheyi bot bırakmamıılardı. 
Fakat ne de olsa, bu cepheler 
bir hayli zayıflamıf, ıiddetll bir 
taarruzla ( Edirne ) yl iıtirdat ~t· 
inek kolaylaımııtı. O zeman yıne 
bazı mtif ritler ortaya atılmıftı. 
Bunlarm en baımda Enver ve 
Cemal Beyler bulunuyordu. EnYer 
Bey, Şarköy mağlubiyetinin inti· 
kamım almak ve sarsılan kahra
llıanhk töhretini tekrar kazanmak 
için aylardanberi fırıat bekliyor, 
Cemal Bey de Babıali baskınında 
dökUJen kanları, bir zafer kanile 
Yıkamak için ayni hJı ve emeli 
besliyordu .. Fakat Vllkeli Heyeti 
hem Bulgarları Midye • Enez 
hattının gerisine sürmek ve hem 
de Edirneyi tekrar ele geçirmek 
hiııivatanperveraneıile mütehassis 
olnıakla beraber meaelenin Av
rupa sulh ve siyasetine temas 
•den noktalarını da nazandikkate 
alıyorlar, bUyUk bir teenni ile 
hareket etmek iıtiyorlardı. 

Bul~arların bu meşguliyetle· 
tinden iıtifade edilerek taarruza 
leçildiği takdirde, bütün emelle· 
lin buıul bulacağı tabii idi. 
Çenl(u aylardanberi harp ettikleri 
•iperlerde Bulgarlara karıı kalp
lerinde pek acı bir kin haıı~ 
0 lan Osmanlı ordusu, ayni za· 
inanda nokıanlarmı ikmal ve 
taarruz kabiliyetini iktisap etmişti. 
Uldn, Bulgarlara himayetkir 
davranan l~gilizler, bu taarruz 
ihtimali başgösterince, harekete 
gelmiflerdi. lngiliz matbuatı Os
ınanla ortlu•unun bulunduğu yer• 
den bir adını b·ı ·ı . . 

ı e ı erı geçmemesı 
için ıedit mak ı ı 

• 

8 e er yazıyor; 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

1 - Gazetenin esas gazıaile 
6ir sütunun iki ıalıl'I 6ir 
(santim) ıtıgıllr'·. • 

lngiliz Hariciye Nazırı Sir _Ed· 
Vi rd Grey ayni mealde nu: 
tukJar söyltiyor, Iıtanbuldakı 
Sefir ise her gUn Babıiliye 

1 k hükumet erkanını ge ere 
taarruz fikrinden uzaklatbrmıya 

f · d bu çalışıyordu. Rusya ~e iri e 
mesaiye ittirak edıyor. HattA, 
Osmanlı orduıu Bulgarlara taar
ruz eder etmez, Rus ordularınan 
da Kafkasyadan Oamanh budu· 
dunu geçivereceğine dair ~ siy~si 
mahfellerde • bir takım ıayıat bıle 
deveran eyleyordu. 

Vükelanın ekserisi bu tehdi· 
dab birer siyasi palavra telAkki 
ediyorlar, büyük fırsatı kaçırma· 
mak istiyorlardı. Dahiliye naZll"ı 
Talit Bey, Çürüksulu Mahmut 
Pata ile Çerkesköyündeki karar-

gahı umumiye kadar gitmiş, Baş 
kumandan vekili ile görüşmüş .• 
Ordunun taarruz kabiliyetini 
anlar anlamaz Babıilide cereyan 

edecek müzakerede hazır bulun
mak üzere Başkumandanı latan· 
bula davet etmişti.. Fakat bu 
müzakere, daha resmen ba,Ia~a· 
dan evvel, bazı garip ıekıller 
göstermiıti. Sadırazam Prens Sa~t 
Halim Paşanın yalısında aktedı-
len gayri resmi bir .~çti.?1ad~ 
Ticaret nazırı Süleymanulbustam 

Ef di ile Nafia nazırı Osman 
en k. 

N. · • Pa•a taarruz fi rıne 
ızamı -w • 

açkktan açığa itiraz etmışler; 
İngiltere ve Rusyayı iğzap et'?~.k: 

k. k lazım geldıgmı ten çe ınme 
söylemişlerdi. 

Diğer vükelAdan bazıları da 
.. dd'tt' Talat . bey, henüz mutere ı ı. . . 1 

.. ··ın't'ı söy'ememıştı •.. Cema son ıozt · ) 
Enver beylere gelince; bun ar 

ve f k . . le 
her tarafı taarruz i rıne ıma . 

k . . adeta tehdit ve cebır etme ıçm 

göslermektelerdi. 

Müzakereye ittirak etmek için 
bat kumandan vekili izzet paş~ 
B . l · t' Vakıt erkendi abıilıye ge mış ı. . 
Vükeladan henüz kimıe gelmedı· 
ği için izzet paşa intizar salonuna 
girmit, orada beklemeğe karar 
vermi,ti. Bunu haber alan Istan· 

Nasıl Doğdu ? .. 

Nasıl Yaşadı? .• 

Nasıl Ôldü?. I 

bul muhafızı Cemal bey, derhal 
BabıAliye gelmiş, bu mesele et
rafında izzet paşa ile görüşmek 
istemiıti. Fakat baı kumandan 
vekili: 

- Siz, latan bul muhafızısınız. 
Bu meselenin vazifenize ıumulü 
olmadığını zan ederim. 

Diyerek Cemal beyi nazikane 
bir surette atlatıvermişti. 

(Arkası var) 

2- Say/o.sın• gör• 6rr ıanlı· 
rnin ilan /iatr ıunlortlır: ······························································ 

TEŞEKKÜR 
Uğradıiımız derin kedere 

18l'fa sayfa 1 sayfa 8ayfa Uığer Soo 
l 2 3 • S yerler sayfa 

,1---ı-

·~ uo 200 100 eo ao ı krş. Krş. Krş. Krş Krş. Krf. ' 

candan ittirak ederek unulmaz 
acımızı tealiyet lôtfunda bulunan 
zevattan ıUkranlarnaızın kabu· 

3-:s;,. santimde H••11 }ünü rica ederim. 
(8) kelime vardır. Eıbak Hariciye 

•- ince 1J• lc•lın ıazılor muhaıeheciai merhum 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilog. Marka No. Kap. Eşyanın cinsleri 
23,5 Adres 20665 1 Demir et makinesi 
94 YC 551 1 Pamuk mensucat o 
ıoı,s 1 

.. 
" 551 B ,, 

" e: -126 
" 551 1 

" " -.,, 13 l Dalgıç elbiıesi ... • r:I 
1,175 1 ipek menıucat 

332,5 CF 20/2 2 Lavanta 
0,670 

'' Kokulu kağıt 
25,070 AR 17 1 Hane ve zat eşyası ~ 1,500 

" Cam bardak, tabak 

= 265 AH 1/3 3 Kopya kAgıdı • -· -0,470 • ipek filot ipliği .n· -· 0,130 Pamuk yaka, kolluk D • • 1,4:!5 • Yun men1ucat 
0,400 Pamuk don, önlük 
Y t:karda yazılı Eşyanın 1 inci kaleminden 6 ncı kalemine 

kadar altı kalemi memlekete ithal ve diğerleri transit edil· 
mek i:zere 2017 /934 tarihinden itibaren arttırma suretile satılacaktır. 
isteklilerin 9/8/934 Perıembe günü saat 17 ye kadar Satış Komiı· 
yonuna müracaat etmeleri. "4030,, 

Üsküdar Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğiinden: 

Merkez ve Maliye Tahakkuk Şubeleri için 139 çeki meşe odu• 
nu ile 16 ton kok kömürU açık münakasa ile satın alınacaktır. 

Taliplerin bedeli muhammeni bulunan 785 liranın °o 7,5 pey 
akçes:ni vilayet Malsandığına teslim ederek 23/8/934 tarihine m~ 
sadif Perşembe günü ıaat 14 te Kadıköyünde Üıkttdar Mmtakaıı 
Varidat Tahakkuk MüdUılUğündeki · Mlibayaa Komisyonuna 
müracaatları. 114368,, 

istanbul 
Komisyonu 

Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Reisliğinden: 

Akliye ve Asabiye hastanesi için lüzumu olan 200 
yolaya talip çıkmamaaına binaen 14/8/934 Sah günü 
pazarlıkla muamele yapılacağı. 
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ak 
Yazan: ir * 
ltalyan konsolshanesi tercii

manı bu lngi.iz casusundan 
o kadar müteneffir o kadar 
ıoğıık bahıediyor ve onun 
hudut harıcına ahlmaaına o kadar 
memnun görünüyordu ki burada 
fngifo~ .. ltalynn rekabetinin göz 
önünde canlanmaması mümkün 
olamazdı. 

Fakat hikayenin aaıl garip 
tarafı buradan itibar.en başlar. 

Çilnkll lngiliz erkanıharp bin
bq sı Mister Conson Londradaki 
entellijens servisin emrile (Şeyh 

hacı Mehmet) sıfatile Yemene 
geldiği vakıt, Yemende yalnız 
lngilız hesabına değil, fakat ayni 
zamanda Italyanlar hesabma da 
çalışmaya memur edilmit bulu
nuyordu. 

Yemenin bir tarafı • Aden 
tarafları • lngilizlerl ne kadar 
alakadar ediyorsa, öte tarafı -
Asir, Seyyit idris mmtakası - da 
o nisbette İtalyanları alakadar 
ediyordu. 

Yem endeki Osmanlı vallıi bu 
diyarda ecnebi propaganda ve 
gizli leşkilitma nefes aldırmadığı 
için müteaddit ( Şeyh Hacı Meh
met )lerin biperva cevellnlarına 
bu toprak müsait görUnmiyordu. 

Binaenaleyh tevhidi mesai ge
rekti. 

Şark işleri, bilhassa Arabiıtan 
meselelerile ciddi surette iştigal 
edenler, bu işlerin içyUzün gör
miye, öğrenmiye çalışanlar bu 
tarzda ( tevhidi mesai ) lere ras· 
gelirler. Ancak, şunu da söyliye
llm ki, bu tevhidi mesailer mu
Yakkattir. 

Mademki Şeyh Hacı Mehmet 
aynizamanda ltalyanlarm da adamı 
idi, o l alde İtalyan konsolosha· 

nesi baş tercümanı neden Hudcy· 
deden koşup gelerek bu casusun 
aleyhinde· bulunmuıtu? diyebilir
ıiniz. 

izah edelim: 
Şeyh Hacı Mehmedin hakikt 

hüviyeti meydana çıkınca ltalyan· 
lar onun bir an evvel hudut harici 
edilmesinden memnun olacak
lardı. Çünkli ancak bu sayede 
bu casuıun ltalyanlar hesabına 
ne işler gördUğll gizli kalacak, o, 
ıadece bir İngiliz caıuısu zanne· 
dilecek ve böylece ltalyanlar 
bu işte temize çıkacaklardı. 

Fakat şeyh Hacı Mehmedln 
San'ada görülecek baıı itleri 
kalmıf... Hiç olmazsa birkaç glln 
daha orada kalsa bu işlerini de 
ne güzel ikmal edebilirdi. 

Bu aralık, •~nelerdenberf 

San'uda yerleşmit olan bir İtal
yan bakkal sinyor Kaberuti 
valiye geliyor: 

- Efendim, diyor, işittim ki 
Yemenlilerin çok ıevdiği ve 
hUrmet ettiği Şeyh Hacı Mehme
di her ne sebebe mebni ise bu
radan çıkarıyormışsınız. Benin 
bu hususta birşey söylemeğe 

hakkım yok. Fakat zatialilerine 
ne kadar merbut olduğumu bil
mez değilsiniz, sırf bu hisle, 
şehirde halkın bu haberden ve 
karardan çok mUteessir olduğunu 
görerek size yalvnrmağa geldim, 
vakıa benim gibi bir hiristiyanın, 
bir miislfiman şeyhi için şefaat 
dilemesi garip görllnUrse de, ıırf 

arzettiiim veçhile ıize karşı olan 
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hürmet ve muhabbetim sevkile 
yalvarıyorum; Şeyh Hacı Mehmet 
hazretlerine hiç olmazsa bir hafta 
daha mühlet veriniz de, bu müd
dette o kendi kendine buradan 
gidiyormuş gibi hareket etsin, 
halk da sıze nihak yere gficen
mesm. 

Vali bu hayırhah bakkala 
nezaketle kapıyı göstereli. 

Ve o günden itibaren Sinyor 
Kaberuti'de mimlendi. Bazan bu 
Mister ve Sinyorların nasıl gafil 
avlandıkları işte bu h kayeden 
pek güzel anlaşılıyor. Fakat bu 
(bazen) rer okadar nadirdir ki. 

Filhakika bu mimlenişten 

sonra gözden kaçırılmıyan bu 
Sinyorun harekatı, onun da ne 
mnJ olduğunu pek giizel meydana 
çıkarmıştı. 

Şeyh Hacı Mehmet çadırı, 

takım taklavatite Yemenden bir 
lngiliz gemisine atılarak uzak
laıtırıldı. 

Ondan sonra da bu mübarek 
şeyhin ( 1 ) Yem ende kırdığı ce
vizler birer birer meydana çıktı : 

Osmanlı Meclisi Meb'usanı 

Ayaıofyadakl son defa yanan 
Adliye sarayında toplanmıştı. 

Bu binanın içinde meb 'us 
ismi altında yaşa} anlar orasında 

bir de Yemen Meb'usu Ahmet 
Kibsi vardı. 

Kibst babasile ve birçok 
Yemenlilerle beraber 321 sene
sine kadar ömrünün birhayli 
zamamm Rados adasında geçir-
mişti. Ancak 321 de İmam Yah
yanın Osmanlı İmparatorluğuna 
isyanını müteakıp ( imamı biz 
yola getiririz, biz.i Yemene gön
derin ) demeleri üzerine Sultan 
Hamit bunları Yemene iade 
etmİ§tİ. 

Seyyit Ahmet Kıbsi Radostan gi
derken Mısırda kalmıştı. O Arap
lık sevdasından, Arap ittihadı emel
lerinden dem vurur dururdu. O 
sırada Kahirede (Banko di Roma) 
kasalarını CeziretUlarap fedailerine 
hen Uz, da ha yeni açmıştı. 

Kibı1 de bu kapıya dadandı ve 
burada kapı yoldaşları nraı;ında 

Son Posta 
Ynmt, el7ael, HMredie vo Halk gaıct .. i 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 8 3 t 

Sene Ay Ay A1 
Kr. "'· Kr. Kr ----TORKIYE 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 ~~00 3~ 

Abone Lcde]i peşiodir. Ad rea 
deği§tirmek 25 kuru;tur. 

Galon evrak geri verilmez. 
il nlar n mes'ully t ınmaz. 
Ce\•s.p için mektuplara 10 kuru,Iuk 

pul ilavesi l"zımdır. 

,. Posta kulu uı 741 lstanbul ~ 
Telgraf : Son posta 

... Telefon : 20203 

• lçy··z 
9-8-934 

birçok (1) kıymetli dostlar peyda 
etti. 

Bilbaasa, senelerle Mısırda aler 
himizdelc:i teşkilAtın en fa' al uzuv
larından biri knlmıt olan Kahire 
ltalyan konsoloshanesi bat tercü
manı Mehmet Ali Ulvi B. ile ahbap 
oldu. 

( Arkası var ) .............................................................. 

Dilnıa //ctual Haberl•rl 1 
1 -, 

Cenubi Afrikada 
Türk Tipi Tütün 
Yetiştir iligor 

Cenubi Afrikada 1933 .. 1934 

Kapta Türk senesi tütlln eki
mi hakkında res-

tipi tütün mi tahminler neş-
rolunmuştur. Bu tahminlere göre 
Kap'ın bu seneki tUtUn rekolteıi 

5.855.025 kilosu Virjinya ve 
79.275 kilosu 1 Urk tipi olmak 
nzere cem'an 5.934.300 kilodur. 
Bu miktara yerJiler tarafından 
ekilen tUlün dahil değildir. Böyle 
olmakla beraber istihsalat tahmin 
doğru çıkarsa geçen sene mev• 
sime kıyasla yUzde 39 fazladır. 
Bu tezayUtte Türk tipi tütüne 
verilen ehemmiyet büyük rol 
oynamıştır. Haber verildiğine 

sıöre Türk tipi tütun ekimi bu 
sene geçeu yıla kıyasen yilzde 
kırk daha çoktur. 

lf-
Romanya hayvanat ihracatçı· 

Ronıanganın l lan tarafından 
• yapılan istatistik· 

takas lşl~rı lere göre temmuz-

dan temmuza hesap edilmek 
üzere Romanyanın hububat ve 
zahire ihracatı hakkmda bir ista• 
tistik neıredilmiştir. 

Bu istatistikte takas esası ile 
yapılan 1933 - 1934 mevsimi hu· 
bubat ve zahire ihracatı kıymeti 
842.615.000 ley (on buçuk mil
yon Türk lirası) olarak tesbit 
edilmiştir. Bu büyük rakama 
meıhur Alman kimya tröstü- t G. 
Farben hesabına yapılan ihracat 
dRhil değildir. Bu şirkete gönde-
rilen külliyetli miktardaki zahire 
ve hububat iharacntçılar birliği· 
nin kontrolu haricinde olduğun• 
dan hesaba katılamamışhr. 

lf-
Sofyadan bildiriliyor: 
Son günlerde Bulgaristandan 

Bulga,lstan elma ihracatına 
batlanmış ve ilk 

elma ihraç elma vagonu Al-
__ •_d_l_o_g_r __ manya'ya ıevk-

olunmuştur. 

Bulgaristan elma yetişHrmiye 
•• ihraç etmiye büyük bir ehem• 
miyet veriyor. Hemen hergün 
yeni yeni elma ağaçlarmın dikil· 
diği haber verilmektedir. 

Böylelikle 1930 senesinde 45 
bin ve 1933 senesinde de 40 bin 
yeni elma ağacı diklmiştir. Bu 
ıuretle ihracata tahsis olunabile
cek elma miktarı gittikçe artabi· 
lecektir. Nitekim 1930 senesinde 
yalnız 142 bin kilogram olan 
bu ihracat 1933 senesinde Uç 
misline çıkarak 370 bin kilogramı 
bulmuştur. 

Bulgaristanda elma yetiştirme• 
ye ayrılan mıntakalar Kızanlık 
Provadia ve havalisidir. Yeni ek
len elma cinsleri nrnsında bil
hassa Kanada cinai ekseriyeti 
teıkil ediyor. 

d 

DEN İZ 
Nakleden: Hatict1 Hatip 

TUTMASI 
··············································-

DUnkU Kısmın HUUisası 
Şevkiye, annesini kaybettiğiodeD 

beri teyzesinın evinde oturmaktadır. 
Latife Hanım, oğlunun genç 

teyze :zade.sile fa;~la meşgul oldıı· 
guııu his ediyor, dedıkoduların önü
nü almak için, bu alakayı bir 
eYleııdirme ile neticelendirmek isti
yor. 

Eeat iee buna taraftar değildir: 
- Bu meselede çok tecrübesiıim. 

Bu yaz tatilinde plnjlarda biraz 
kadın tanıyayım.. Orada kimseyi 
eeYemozsem, ..,. evkiyeyi tercih 
ederim, diyor. 

Şimdi, buyiik adada tanıdığı genç 
kızı çok şahane bulmaktadır. Şev
kiye ile aralarında mukayese bile 
yapamıyor. Hemen evlenmek lii.z.ım 
geJse, muhakkak ki, Şevkiyeden 

çokevvel bu genç kızı tercih edecek 

Bir hafta geçmişti Esot tatili
nin üçüncü haftasını da Adada 
geçiriyordu. Ve Adadan ayrılma
dan genç kızın desti izdivacına 
talip olmak istiyordu. 

1f 
Bir gece trasada mehtapta 

oturuyorlardı. Ve Hanımefendi de 
orada idi kızı gibi valide hanım 
da bu terbiyeli çocuktan haıet
mişe benziyordu. Ve kızına iste
yecek olursa vermiyeceğe pek de 
benzemiyordu. 

işte o gece genç kız J 

- Ne olur Esat Bey dedi. 
Yarın Yalovaya bir tenezzüh 
vapuru var.mış Adaya uğruyor 
annemle ben gideceğiz amma 
yalnızız siz de gelfrmisiniz. 

Esat kularına inanmıyordu. Bu 
fevkalAde güzel genç kızı demek 
bUtün gUnll kendisile beraber 
geçirmek istiyordu hal... 

- Minnettarınızım hanımefendi 

dedi. Y arm benim hayatımın en 
mes'ut gllnlerinden biri olacaktır. 

>f 
Vapur Ada iıkelesinden ha

reket etmişti. Şimdi sahillerden 
uzaklarda ilerliyordu. Hanımefendi 
ebbaplarına tesadüf ederek sa· 
londa kalmışlardı. Ve iki genç 
gövertede olurmuılardı. Esat bll· 
tün cesaretini toplamıştı ve genç 
kıza kalbini açmıştı ve desti 
izdivacına talip olduğunu ona 
söylemişti. Buna güzel kız en 
tatlı tebe11Silmle iU cevabı ver
mişti: 

- Esat Bey sizin iyi ve na· 
muslu bir çocuk olduğunuzu ilk 
nazarda anlamıştım. Yoksa kal
bim hiçbir zaman bu kadar yan
lış bir intihap yapamazdı. Eminim 
annem de teklifinizden memnun 
olacaktır. ÇUnkU her zr.man ae• 
nanızda bulunuyor ... 

Bu ne bllyllk ve ne apansız 
gelen bir saadetti ..• 

* Fakat ne olmuıtu. Saadetten 
tebessüm etmekte olan Eaadm 

birdenbire yüzil ciddi bir Dl 

almııtı, genç kız: 
- Ne oluyorsunuz. 
Diye sordu. 
- Deniz başımı d6ndUrd0. 
Genç kız denize baktı. 
- Hangi deniz dedi.. A~ 

Eaat Bey deniz sllt liman. 
- Hafifçe sallanıyor da 
Ve yine tebessüm ederek • 

nuşmakta devam etti. Fakat bu 
nesi idi.. Gökte bulutlar pe) 
olmuştu. Ve dalgalar bUyllme 
idi. Genç kız mütemadiyen t 
şeyler anlatıyordu. Ve zav 
Esadın yüzüne artık miltebe~~ 
denilemezdi o yliz mütekaıı; 
bir surattı ve birden genç ad 
yerinden fırladı. Göpeşteye k( 
tu. Ve denize doğru baş] 
uzatarak, midesinin muhtevaflı 
dalgalara terketti. Arkadan t 
ses duyuyordu: 

- Hah hah hah hah •. 

* Avdetinde genç kız kendi 
bArit bir çehre ile karşıladı, 
yanma gelir gelmez: 

- Ben anneme gidecet
mllsaade ediniz. 

Diye yanından kalktı. Ve,. 
ki beraber değillermiş gibi t 
başına salona gitti. Başı eU 
arasında orada kalan zavallı Esl 
esasen deniz tutmasından 6 
muıtaripti ki genç kızın arkast 
dan gidip ona birıey söyliyeme 

T enezzllh vapuru Yalov• 
geldiği zaman onları bulaın• 
kendine görünmeden çıkmıılııt 
Avdette de yanlarında yolda 1 
sadUf ettikleri bir gurup gt1 
kadmla genç erkek vardı. Ancfl 
ertesi gUn öğle yeme~nde onll 
gördü. Garsona te etmişi 
masalarını ayırmışlardı. 

Kendisine barit bir selam ver 
ler.Mamafib yemekten sonra ot 
lin yazı odasmda mektup yaı' 
genç kııa Esat yaklaştı ve izdiff 
teklifini bile kabul edecek kad 
kendine yakınlık gösteren t 
genç kızın ahvalindeki bu tebe 
dUIUn manasını sordu: 

- Aramızda bir izdivaç 1 
dedi, Allah g6stermesln azizi~ 
Sizin gibi bir genç kız ref akait 
de iken k6peşteden denize gasy 
edecek kadar kendisini comport 
etmesini bilmeyen bir insa1) 
nasıl izdivaç edebilirim.. f 
yapbğınız şey maniere'sizliktir 
bizim mondeumuzda bu şeye 111 
aaade edilemez .. 

Genç adam önüne bakar' 
yaza odaıından çıktı. Bu Esad 
hayatta ilk ve son macerası ol~ 

* Bir buçuk ıenedenberf Şevi& 
ile evlidirler. Şimdi on buç 
aylak bir de oğulları var. fi 
dünyanın en meı'ut kocasıdır 
hayattaki saadetine ıebep o~ 
o deniz tutmasını da herır· 
takdis etmektedir. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halibnda bUvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI • 

K MALT 
HULASASI 

ullanınız.. Her eczanede satılar. 

rı li ir ırs~ 
Moda Ağabey sokağı 23 No. h üç katlı kagir }edi oda, iki .h•, 

bir mutbah, bir ldiçUk sandık odası ile küçük bir bahçe elektrık d' 
su tesisatını havi bir hane 5000 lira fiatla nısfı peşin ve diğer nısfı~ 
beş senede ödenmek üzere satılıktır. Def'aten vereceklere yüzde bJ 
iskonto yapılır. Şeraiti öğrenmek ve evi görmek iatiyenler lıtaP 
K. 10. Şube mUdUrUne müracaatları. [ti2] 



9 Ağustoı 

Sabık 
Bir 

Prensi Bin lsveç 
Macera Yaşadı 

Prens Sigvard Az Kalsın Casus Diye 
Kurşuna Dizilecekti 

Vak'ayı habrhyacaksınıx: l.viçre 
kıralı beşinci Gustav'm torunu, 
pren Sigvard geçenlerde genç bir 
Alman kadınını sevdi. Bu kadının 
adı Erika Patzek dir. Ve bir Al
man fabrikatoruııuo kızıdır. Prens 
Sigvardm fsviçre tabhna bir gün 
gelip çıkması mümkündür. Bu 
11ebepledir ki ailesi, onun kendi· 
ıile içtimai seviyesi bir olmıyan 
bir kadınla evlenmesini muvafık 
görmedi. Muhalefet etti. fak:: t 
prens bu muhalefeti hiçe ıaydL 
Hatta hakkından feragat etti. Ber
line gitti ve sevgilisiyle orada 
evlendi. fsveç tahtile olakas nı 
kesdiğine delil olmak Ozere de 
ismini değiştirdi. Bernadot adını 
aldı. Almanyaya ycrleştL •Orada 

Prens o• ••ogiliıl 
hayatın kazanmak tepbbOalerin• 
girişti. Prec'l allesile alika· 
anı kest. "k<''l ondan beş para 
a1mamağa karar vermişti. Bu ıe
beple hayalını bizzat kazanmak 
iatemeai zaruri idi. Prense bir 
lermayedar 
teklif yapb. 

grup, mühim bir 

Prens bu teklifi muvafık gör· 
dil ve bu grupla çahtmıya batla· 
dı. Fa kat kıaa zaman içinde bu 
adamların dolandırıcı olduklarını 
CSğrendi. Başka bir ite tesebhüa 
etti. Onda da aldandı. Hergün 

)'apbğı tecrübelerle bir parça 
daha hayatın çirkinliklerine te
ınaı etmiş oldu, niba) et birgün 
karşııına ideal bir adam çıkb. 
Aslen Letonyalı bir kont olan bu 
adam, prense mUhim bir filim 
çevirmeyi· teklif etti. Fakat pren· 
ain sinemacılık hakkında bir fikri 
Yoktu. Berlinin ıtütyosunda uzun 
~illan çalı,b, ref ıörlnk öğrendi. 

e kont Meydel ile teşriki mesai 
•ttl. 

F en~:ı::-:-k filmin esası şu idi · 
harbin ~8~8 harp oluyor. Bu 

K t F M 
•lannı tespit etruek, 

on on eyd•I . , 
v • "' Prena Sıgvart a 

yaptıgı tavsıyede F nJ d" . 
'hk • e an ıya ıs· 

ti amlarını iyi bir surette resme 
alınmasını tenbih etmifti. Eğer 
Fenlandiya hükumeti buna muva
f •kat etmezse bu ist~hkamlarıo 
krokilerini almasını söylemişti. 
Prens Sigvart esasen askerdi. Mü

him bir sinema trupile kalktı 
F • enlandiyaya g ttı. OrJda kısmen 
rc:simle, kı en krokile bütnn 
Fenlandiya ıstihkamlarmı vaziyet· 
lerini tesbit etti. Bu anda it Fen
landiya po Line aksetti. F enlan· 
diya poliı müdürü derhal lıveçe 
littl 

r-:raı bew·nc1 Glistav'ı ıördii. 
.,. .munun mühim bir casuı ,ebe
~t•.nin eline dOftüiftnD, eao, bua-

Schık Pren• oe ılmdl M. Bernadot 

lana elinden kurtnrmıyacak olursa 
Fenlandiya hükumetinin prensi 
kurşuna dizmek mecburiyetinde 

kalacağını bildirdi. lsveç kralı 
pıırdı. Prens derhal Fenlandiya• 
dan uzaklaşbrıldı. 

Prens Sigvart bu işe başlama· 

dan evvel kont Meydelden mühim 

bir para almışb. Şebekenin azası 

F enlandiyada bulundukları zaman 
Prensin adına vererek okadar &orç 
yapmıılardı ki, Prense verilen para 
solda sı rır kalır. O, hem inkisara 
uğradı, hem mahcup oldu, hem 

de büyük bir tehlike atlattı. Fa· 

kat gariptir ki, kendisile konu· 

şanların hepsine şu sözleri ıöy· 
lemektedir: 

- Bu tehlike sevgilim yib.iln· 
den bqıma ~idi. Gam yemi· 

yorum! .. 

Son Poıta 

latanbul BORSASI 
8. 8 -1934 

=--=-==-'"=-

Londra 
Ne•. york 
Parla 
Jıl!llno 

BrDkHI 
Atl•a 

ÇEKLER 
)ruTUIJ ~ 

tı3:.!,75 Pr•r r9, 1437 
O,~O~!i Vlyaııa 4,26581 .. 

J2.08 Madrlt il, "' 
n.!!U B•rJfn 2,IJ.Jl.4 9,.:u.,.. 05 

... a .. 2 VarfOY• 4,'l 3,......, 9•.ıon 
,, ... 3 P•tte 3, """ ~....... 79,4625 

ı,4368 Bllkref 
CeaeYr• "" 13 Bd•r•t '""'• 
Sof 68,3, 

ya 1 175 Moıkon J()86,7l 
Am•t.,dam • ı• ı 

ESHAM ve TAHV LA T . 
JJira ~ )-g;- Bomontl 13,~ 

it Baak.(N~~~ 9 1!131 lıtlkraıı 98,511 
,. (Hf•ııa o ) ıo;- fıtl ıruı Dahili 93,'JO 
• (Mile•• • 5-ı Dllyu11u Mu. 52,SO 

O ılı k>aa'•· ,- 09 00 .ma " 'l5 Baj at tert p 1 , 
Sel•• ' ~ ' • U ıo 00 
Şirketi Ha7tl1• l'i,90 " St8 
H• ll~ • ,17 RcJ ı 4,'gı 

V 26 il\) TrıımYtıJ 
Aı •GOi •60 • ' 23 Oll 

• ~ &l p, ~4,8J Rıhtım mı:-
A ad•'• .. ıoov. 43,SO OakUdat 111 41 so 
Ş:rk l). Y. •ıB,60 Ter Kroa F 1-1. UB 00 

45 SO Mııır · 0
• oov ' 11 • TraınY•J • 19aJ 96,.)4) 

O kldar ıu 1 J,O) • • • 1911 Wl,.JO 
Te kom 2&,75 • • • 

... ..7,- E •ktrllc .. a. s 
-.-

T• efoa il, 5 

MESKUKAT (*) 
J,İIR 1 • 

rı k atına tr.13.0J 
1 •· • 10.38 
fr. • 8,4'l 
... • w,e 
....._. 11,511 

Sarık et (0 .. B. O 
~al• MJlllbl •• 11 • c......,. .... , 41,l!J 

Aa... '6,31 

füım.t) 

(R•t•t) 
(Vahit) 
lnee IMflblr·ııc a tıa 

(CG•lıllrlJ'et) e,75 
(Ha•lt) ar•all l2,5" 
(R ıat) • •7~ 
\ " ..... , • .. 111 
,.) a.-llalW 

SON POSTA 

Obur 
Sevgili •• 

Kız - Beni Bu ıece balko
nun kapısında bekle, geleceğim!. 

Erkek - Yemek odasında 
beklesem olmaz mı sevgilim 1.. 

································-··-················--
Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •• 

Selçu1' 
Kız San'at 
Mektebi 

Mektep Çapadadır ye MaarJf Ye
klletine merbuttur. Tahıil mOddetl 
bet ıenedlr. Makaadı ıenç kızlara 
umumi hır kültür .ermek, mektepte 
ıösterilen sanatlardan biri ile hayatı· 
nı kazanmata muktedir iyi bir ev 
kadına yetiştirmektir. Mektepte 
kadın elbisesi, kadın ve erkek ça• 
maıan, ıapka dikit n biçki moda 
beyaz Ye renkli nakıı, ev idaresi, ço-
cuk ve hasta bakıcalak, yemek, resim, 
fransızca öj'retilir. 

Mektebe kabul ıarta ıudur: Birinci 
sınıfa girmek için ilk mektep mezu· 
nu olmak, 12 • 16 yatanda bulunmak 
lizımdar. 

Orta mektep ye Jiıelerden gelen 
talebe muadil ıınıfa kabul edilmek 
için, sanat de11lerinden imtihana tibi 
tutulurlar. Mektebe girecek her tale· 
be l.tanbulda bir yeli ıöıtermeğe 
mecburdur. 

Cevaplar1mız 

llo~ aboıuda Sefer hanıma: 
Bi~ld ye dikit yurtlan daimi 

ıurette neharldlr. LeyD biçki JW'dU 
yoktur. Siz kızınızı naaıl g6nderecek· 
ıiniz. ?. Eter QıkOdarda bir tamdıj'ı• 
naz varsa, kızınınn yiyip lçmeal, ya· 
tıo kalkmaaı temin edilir ve çok 
k~lay olarak biçki yurduna yazılar. 
Tnhıil ilk mektebi bitirmit olmaaa 
lizımdı.r. Yat aranmaz '\'e baait bi.r 
muamelesi vardır. 

* Adana ve Konya Erkek Muallim 
mekteplerioden, bize mektup göoderen 
karıle mizt' : 

Mektubunuz aynen Maarif Veki· 
letlne ~önderilmittir efendim. 

Askerlik 
Yoklaması 

fUbe• Beroııu askerlik 
sinden: 

ı - Şubemizde kayıtlı yerli ve 
yabancı ::s30 doğumluların ilk ve aoo 
yoklamasına 1 E) llıl 934 tarihinde 

baş lanacaklır. 
2 _ ftbu doğumlularla muameleye 

t"b" dahfl. e•velkı dogumluların da 
8 1 

k tahsil ye gen kse sıhhl ahvali gere . 
d 1 yısile erteıı seneye terkedıleo 
; adın da mezkur doğumlularla lıir· 
~:~ tubeye geleceklerdir. .. 

3 
_ Yoklamaya gelecek olan mu-

k ll fin yanında dört adet fotoğraf ile 
e ~ huvıyet ciizdıı.ularını tahsil dola· 

yeoı •- k dil 1 · ·, ı1 erteıi ıeneye ..,, e en enn 
~ 18 

e sınıfın talebesi olduğu ve terfıi 
hanf' cdıp etmediğinin mektebe dnhul 
ıın~ . u oıterilmek ıuretile mektep
tanhtul 

1ca:ları vesikaları hamilen ıube· 
ten a a 
d bulunmaları. 8 

4 
_ Şube her gün Cumad~n maa· 
klam•Y• devam edecektir. De~· 

dal yok asına merbut nahiyelerin han· 
oğu u w 

gi günlerde bulunacaklan atagıya 

yazıhnışbr. ı Eyla dem s E1l6le kad•r. 
............ , .. , ' • 11 • • 

~~:, 12 • 17 • • 

• 18 • 23 • • 
K .. ıaıpaf -24 • ~· • • 
Galata • • • TeplHnel• 
Şıll kadar. 

S _ Tetrioe•velin oounou günü 

dan IODd gelenlerin mükelle-
akoamın iaai mad 
fiyeti .,kıriye kanunu 16 • 

deıiıa• wdku ~ 

Küba da 
Yeni Değişmeler 

Hanna, 8 (A. A.) - Kübada mO

hlm alyaai dej'itikliklere intizar olu· 

nuyor. Salahiyettar mebafile ıöre, 
M. Battiota demittir ki: 

•- Cumhur reisi Meodletta, artık 
hOkumet meaele1lnl halledebilecek 
bir ıahıiyet detildir •• 

Apakate'dl 7 komDnl.t tevkif 
edilmlftlr. 

So~et Hav• Filoları Roma 
Ve Parlata 

Roma 8 (A. A.) - Üç bGyOk tay• 
yareden mOrekkep bir hava filoıu 
buraya a-eJmif, mer81lmle kartılan• 
mat. misafire ikramda bulunulmuftur. .. 

Pariı 8 ( A. A. ) - Gaçea ıine 
F.ranıız tayyarelerinin ziyaretini iade 
etmek Ozere bir Sovyet bava filoıu 

buraya gelmif, çok umimi karıılan
mıtbr. 

Sayfa 15 

Gandi 
Ölüyor Mu? 

Vardhaı, (Hindistan) 8 - Gandl, 
bu sabah 6 da haftahk bir oruca bq-
lamıf, ı6t •i meyve ıuyu içerek yat
mıftır. Gandl gayet zayaf o!dutunu, 
bir hafta ıonra kalkıp kalkmıyacatuu 
bllemedltiDi IÖylemiftir. 

Milletler Cemiyetine Sen .. 
ilk Borçlar1nı Vermlyenl• 

Cenevre 8 ( A. A. ) - Almanya 
Kanada, Cin. Macaristan, ltal7a, 
Japonya, Veni Zeland, Polonya " 
Yuıoslavya hOkumetleri Milletler 
Cemiyetine olan borçlarını vermemlt
lerdir. Jnıiltere hOkGmeti ıenelilr 
tahai1atına 100 binden 200 bin fngllb 
liraıına çıkarmııtır. 

Yeni Bir Konferans 
Londra, 8 ( A. A.) - Gazeteler 1.

ıilt!tre hükumetinin beynelmilel bir 
ticareti bahriye konferansı toplamak 
niyetinde olduğunu yazmaktadırlar. Bu 
konferanstan makaat, yolcu ve ylk 
npurlannın vaz.iyetlerini tetkik et
mektir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Deniz nakil vasıtalnn işletmesinden 73 kalem ve tamir fas
lından 24 kalem malzeme ayrı, ayn milnakasaya konulmuştur. 
Münaka.."8 26 Ağustos 934 tarihine mllsadif Pazar günü aa t 14 
te Galatnda Karamustafapaıa sokağında lstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye merkezinde mftteşekkil komisyonda yapılacağından iste
yenlerin şartnamelerini görmek Ozere Ankarada Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum MüdUrlüğil Ayniyat Muhasipliği ile mezkur Merkez 
Başkitipliğine müracaatları. "4336,, 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Şişli Çocuk hastanesi için lilzumu olan 165 = kalem ilaç ve 
sıhhi malzeme olbaptaki ıartnamelİ Teçhile ve 28 Ağustos 934 
Sala günü saat 14 te aleni münakasa suretile muamele yapılmak 

üzere münakasaya konmuıtur. lateklilerin müracaatları. 0 4562,, 

f'1A~l{A 1 

Müstahzaralı 

HU8U8ATllHIAlll 
SıHHAT 

VE 

KUVVET 

B.o. Tapu Ba,mUdUrlUIUn
den: Yeniköyde Ayanikola mahal· 
leaiain Ayanikola ıokatında eakl 10 
yeni 14 No.lu blr bap hane 23 Şuhat 
1262 tarihli hilccet mucibince Manol 
ve Frosininin veresesi tarafından inti
ka'en muamelei tesciliyesl talep olan 
Manol ile Frosini namlarına olan 
mezkür hüccetin müatenidı olan 
defter tapu ldareaine devredilmedl
ğinden ıenehiz taaarrufat ahkimına 

tevfikan muamele ifa kılınacağından 
lıbu hane hakkında taHrruf iddia1ın· 
da bulunanlar mevcut olduj'u takdirde 
vesaiki tuarrufiyelerinl mustaahiben 
Tapu Mndüriyetinde Beyoğlu Tapu 
Bafm~murlupna tarihi Ulndan itiba
ren on bet ırün zarfmda müracaatları 
ilin olunur. (1743) 

#u 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünhiğüne 

Fenni 
Konalar 
1stiyenlerc ölçu 

tarife i göndenliı 
EmlnönU 
İzmir sokagı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopuloe 

Taklitçilerden 
... IOUllZ. 

Denizyolları 
lŞLETMESl 

Auntelerl ı Karak8y Köprllbıt 
Tel. 42362 - SirkeclMGbOrdanade 

Haa Tel. 22740 ........ ~----
Bartın Yolu 

BURSA Yapuru9 
Ağustos 

Per,embe 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacakbr. (4548) 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

KARADENiZ opuru 9 
Ağustoı 

Perşembe 20 de Galata 
rıhbmından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nütte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye ujrayacak· 
tır. (4549) 

Mersin Sür'at 
Yolu 

iNEBOLU vapuru 10 
Ağustos 

Cuma 11 de Sirkeci nhtı· 
mından kalkacak. Gidif te İz· 
mir, Antalya, Menin'e. Dö
nüşte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 

caktır. (4550) 

Dr. A. KUTiEL 
Iforokoy Topçular caddesi !'\ • 33 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezı : Berlin 

Tiirki•etlelci ,.1ıeıeri ı 

Galeta • a.tanlıııal • lzmlr 
Depo1u : lst. Tutun Gümrugu 

... H• *1ü 6-ka ili • 



l6 Sayfa 

1 e;µ 

Havanın muhtelif derecei hararetine göre 

Yüzün muhtelif görünüşleri 
Kendi kendinize: " Benim güzel 

ve müraccah pudram vardır,, de
menize rağmen hazan da "bugilo 
fena pudralanını,ım " diye tikayet 
edersiniz. Siz, daima aynl pudraya 
kullanıyorsunuz ve aynanıı y0zl1• 
nüzün muhtelif görilnü,Ierini akHt• 
tiriyor. Bunun aebebinl biJiyor musu
nuz? Hayır l İıte; barometrenin 
" değiomez ,, göıtermit olma1ına 
rağmen hava mütemadi tebeddü-
lata mahkumdur. Sıcak, ıoğuk, 

rütubet, kuru rilzgir... Beıereniz 

üzerine icrayi tesir ve meıamabn 

açılma.mı tadil eder. Şu halde 
pudranızın güzelce yapıfmıı kaJma11, havanın tebeddülitına tabi olur. 
Pariste GİBBS fabrikası; bu mahzuru ref için kendi kimyagerlerinin 
~ecrübe ve melekelerinden Ammenin iıtifadeainl teminen sıcak, ıoğuk, 
nemli, rOzgArlı velhuıl her havada ·n her beoerede daima bir ıuretl 
mükemmelede yapıfan ve Hatlerce aabit kalan GiBBS güzellik pudra1ın1 
piyasaya çıkarmııtır. 

GİBBS güzelJik pudra11nı kullanınca her vakit iyi pudralanmıı olacak 
ve kemali iftihar ve. itminanla "benim milraccah pudram, GIBBS gilzellik 
pudra1ıdır., diyecek11niz. Güzel ve nefiı kokuıu, etrafınızda ıihrensriz bir 
haya yaratacak ve kavalyenlze "bir ıiir ve hulyaaınız hanımefendi., 
dedirtecektir. 

Heklam fiatı: Tecrübe kutusu: 35, büyüğü 90 kuruştur. 
MECCANi NÜMUNELIKLER İSTEYİNiZ : 

Beyoglunda: 

istanbutda • 

Karıman, Şark ecza deposu, Parally, La Verlte 
ecza deposu ( Elhamra Pasajında ) , Karako 
ve Baker maıazalar1. 
Bahçekapıda Zaman ecza deposu, Yenlpos· 
tane clvar1nda parfUmHrl Maks Fareci. 

Sıbbatini Sevenlere 
MÜJDE 

Afyonkarahlaar Madensuyunun hazimsizliğe, 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifai 

hassalanndan istifade edenlerin adedi gün geçtikçe 
artmaktadır. 

A.FYONBABABISAR MADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şiıelik kasalarla da •u verilmektedir. 

Umumi satıı geri : 

Yeni Postane clvar1nda Aksarayhlar hanında 

Hllallahmer sat., ma§azasıdır. Telefon : 20062 

A 

H.iLALiAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden : 
Eıkiıehirde Hilaliabmer merkez ambarında : 
1 - Muhammen kıymeti "20,000,, kurut olan su değirmeni 

malzemesile "148,500,, kurut kıymetinde muhtelif makine yağları l 1 
Ağustos 934 tarihinde. 

2 - Muhammen kıymeti .. I0,000,, kurut olan porselen ve emaye 
tabak ve fincan takımlarile " 149,000 ,, kurut kıymetindeki inıaat 
malzemesi ve muhtelif lamba ve titeler 12 Ağustos 634 tarihinde 
aablacağından taliplerin yüzde on pey akçelerile müracaatları. (1730) 

Fakat iyice kurulandıktan sonra 

vucudünuzü 

NİVEA 
kremi • yağı 

uvmağı unutmayınız l Bu saye d ııı 

güneşte yanmak te h ilkesin• 
karşı korunmut olursunuz, 
teniniz taze ve sallamlaf"· 
Cildiniz ~um uşak ve gergin kahf. 

Tecrübe etmek 

EBEDiYEN 
kullanmak 
demektir. 

BIÇAÖI 

SON POSTA 

~---------------, VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
f atan bul Acentalığı 
Liman Han, Tele fon: 22926 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe günu 
' ıaat 16 da Galata rıhbmından 

kalkar. Doğru İzmlre gider. Bu 
vapur HER PAZAR günü saat 16 da 
İzmirden kalkıp doğru İstanbula 
gelir. , ______ _ 
Sabık Radyo Orkestrasından 

Maestro Necip B. 
ve arka daoları tarafından 

Her akşam 

NOVOTNi 
Bahçesinde 

NEFiS KONSERLER 
VERiLMEKTEDİR. 

'ama-~----
KE~PETEN 6iRi 
SiKEllt ~ 
AT .Aft-

Türkiye u..uuw1 ı.nulllcoi'lılı: tıHanbul 
Sulta.nhamam, Camcıbaşt Han Ko.10 
lımir bayii: Mehmet Alim Ba9durak No.61 

Dişleri 

Kurtarır 1 

Diş eti er ini 
Kuvvetlen
dirir l 

Ağız kokusunu 
defeder! 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikropları 

0/o 100 .. 
Öldürür 1 

MUHASiP ARANIYOR 
Tatr• için Fraoıızca bilen Türk 

vatanda'l bir muhaaibe ihtiyaç var• 
dır. Talip olanlann iıtedlkleri maao 
miktarını bildiren mektuplarını lı
tanbul 176 No. lı posta kutusu adre
ıine "M. B.,, rumuzlle göndermelerJ. 

1 

' • (1694)..., 
_. .......................................................... .. 

&on Poat11 Matbaaaı 

&ahlblı Ali Ekrem 

Neplyat MGdlrG ı Tahir 

- • .. . . · ..• , ~ -, i •. -. -:;_ ·..; , . ~ -

LE. 
Bisikletleri 

--- ·· -

Beynelmilel bisiklet aleminde büyük !nkılap yaratan MEŞHUR 

• RALEIGH 
Fabrihasının, safi iNGİLİZ çeliğinden pek zarif, metanetll ve 
fennin en son terakkiyRtının tatbikile yapalmiı yegine bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
İTİBARiLE EMSALİ YOKTUR 

Satlş deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman 

Hoıantse 

Bank-Cini N.V. 
Sabık Bahrtsefit Feıementı 
Bankası 

lstanbut Şubesi 

aaıat:a KarakOy Pala• 
~ 

Meydancık Al aıemcı Man 

Her türıO Banka muamaıa

ıert. Kasalar icarı 

UMUMf MCDORLOK' AMSTERDAM 
Şubeleri ı Amsterdam, &uenoe Alree. 

ist:anDul, Rio de .Janeiro, santos. Sao Pauıo. 

•-_. Karaciğer· Mide - Bağırsak· Taı, Kum hastalıklarına 41--.. 
TUZLA içmeleri ve 

OTELi 
Hergün Köprüden 6.80 • 7,35 • 8,05 • 9,SO • 11 • 13,15 - lS,10 - 16,45 te 
Haydarpafaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. · 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzlllt yaptlmıfltr. 

,---· Türk Maarif Cemiyeti idaresinde: • 

Bursa Kız Lisesi 
Vah· Gündüz 

Tam teşkilAth Orta Ye Liae kııımlanm havidir. Mektep blnuı 
Amerikalılardan satın alınan Kolej binasıdır. Resmi Liulere 
muadeleti tasdik edilmiştir. Uaan dersleri Ecnebi müteha111ılar 
tarafından verilir. Talim Heyeti en gllzide ve muktedir Muallim• 
)erden müteşekkildir Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. 
Senelik yatı Ucreti 185 gtındUz Ucreti 35 liradır. Takaltle alınır. 
Memur Çocuklarına ayrıca tenzilit vardır. Kayıt muamelitına 
15 Ağustoı 934 te baılanacaktır. Fazla malümat için Buraa'da 

~----~ Mektep MudnrlUğllne müracaat edilmeıL • "4419,, 

..--.TAŞDELEN su DEPOsu~ ... 
Ankara Ahalil Muhteremesinin 

NAZARI DiKKATiNE 
Ankara Taıdelen au depoau, yaz olmak milnaaebetlle ve halkın ihtiyacını 

nazarı dikkate alarak ıu fiatlerinde bflyOk tenzllat yapmııhr. Milıhırllerimiıln 
depomuzu tatriflerl veya telefonla milracaatleri menfaatleri lktiauındandır. 
Fiatları Taşdelen ve Kayışdağı: Büyük damacana 200, küçük ( 110) 
Ankara : Taşdelen su deposu Telefon: 1425 
Eıkişehir Şubesi: Mestan Zade lbrahlm Telefon: 65 

Ankara: Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Yükıek Ziraat Enstltllallntln kaloriferli binalarile sobalı bina• 
lannın beı aybk "150,, glln teshlnl pazarlık ıuretile ihale oluna
cağından talipler % 1,5 teminatlarlle ihale gllnD olan 18 Ağustoı 
034 tarihine mllsadlf Cumarteıi gUnU ıaat 15 te Enstitll idare v• 
ihale Komisyonuna müracaatlara 0 4578,, 


