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Mühim Bir istatistik Hazırlandı Fakat Maliye Memurları 
Belediyeler Bir Senede D 
KaçMilyon TahsilEdiyor? Açıkgöz avrandılar 

Müstahdemlerinin Sayısı 10,959 dur 
Bütün Memlekette Belediye Memur Ve Bir Değ!J'mencinin Defterleri Araştı

rıldı, Vergi Kaçırdığına Karar Verildi 
Memleketteki 

blltUo beledi-
)'elerin vari 
dat, masraf, 
Yapılan q, 
lnemur ve mlls· 
tabdem vazi· 
Yetlerlnl gös
teren büyük 
bir istatistik ' 
haı1rlanmııtır. 
istatistik umum 
bıUdUrlUğü ta· 
l'llfından muh· 
telif ıenelere 
ait olarak ya• 
Pılan bu ista• 
ttıtik cetvelin· 
den buraya ha· 
za rakkamlar Istanbııl Bel•diy• 
ahyoruz: R•lsl Muhittin B. 

1 - BütUn memleketteki b .. 
lediyeler, istatistik cetvelinde 
ıösterilen 11enelerin en aonu olan 

1932 senesinde vergi, resim ve 
saire karıılığı olarak 17 ,626,835 
lira tahsil etmişlerdir. Yine ayni 
sene içinde bUtlin belediyeler bu 
Paranın 15,619,514 lirası harcet• 
llıitlerdlr. Ancak tabıll olunan pa· 

ranın tahakkuk miktarı 23,831,083 
liradar. 

2 -Tahsil edilen ve harcanan 
bu para muhtelif belediye işlerine 
ıarfedilmlıtir. Bu arada memur · 
ve müstahdemlere verilen maaı 
ve ücretlerin 932 yılındaki yeku
nu 5,480,,1 l liradır ki bu 
miktar belediye itlerine harcanan 
paranın ta"riben Uçte birini teşkil 

lzınir B•l•dl,e Re
i•l B•laçet So.llla B. 

etmektedir. 
3 - Bütün 

be le di ye lerln 
memur ve müa• 
tahdem &ayı

sına gelince; 
932 yılında 
bütün beledi· 
yede çalııan 
memurların aa· 
yııı 3976 dır. 

. Daimi mllstah-
~emler de 6983 
kiıldir. Me
mur ve milı· 

. tahdem ltiba· 
rile letan• 
bul Belediyeai 
3004 kiti u. 
( Devamı 12 inci 

sayfada ) 

Yalnız Haliç Değil, Bo
De Doluyormuş "" . . 

gazıçı 
- ----

8ir Milyon Liraya İki Tarak Alınacak 
Ve Her Taraf Temizlenecek 

Halicin temizlenmoıl meaeleıi, 
İktııat Vekiletl tarafından ehem· 
ltılyetle tetkik edilmeye ba,lan• 
ltıııtır. Bu mevzu üzerinda timdi
}'~kadar yapılan tetkikat ve müra· 
caatların teıkil ettiği iki tomar 
buynkUigündekl doıya vekilete 
iÖnderilmiştir. 

Aldığımız malumata göre, lktısat 
Vekllell bumeıeleyl bütün şllmu· He . tetkik etmektedir. BugUn, 

alıçten ha,ka Boğazlçinin de 
bazı kıyılarının doldutu anlatıl
nuıtır. Ayrıca diier bazı ltl•k 

. 
sahillerde de sığlaımağa yUz tut· 
muş mahaller mevcuttur. 

Bunlann temizletilmesi, her 
feyden evvel bazı vasıtalara 
ihtiyaç göstermektedir. Haliçte 
mevcut vasıtalarla yapılacak bir 
temizleme amellyeıl nihayet muv .. 
zil kalacaktır. Halbu ki bugün, 
Bartın boğazı, Karacabey mev· 
idi ve aair bazı mahaller ayni 
ıekilde mübrem bir tarama 
ameliyesine muhtaç vaziyettedir. 

Diğer taraftan elde mevcut 
vaaıtJlar, kUçUk mikyasta iki 

( Devamı 12 inci aayfada ) 

Delınt•• ••ıl•.-• i•llrl .. 6lr priinüı 

HadiHnlre c•r•gan •tllil •Ögl•n•'ll 6alatteld ua d•iirmeıd ................................................................ ı ····························································· 
Ret Cevabından Ölüm Tehlikesine 

Sonra 
Acıklı Bir Cinayet 
Güzel Bir Genç, Çok 
Güzel Bir Kızı Sustalı 

ile Öldürdü 

iki Genç Bir Buçuk Sena 
Nl,anh Ya,amı,ıardı 

Katil L.on 

Bir aık buhram dUn ço~ acıklı 
bir cinayetle neticelendi. Öldüren 
19 yatında gUzel bir çocuk, ölen 
de 16 sını henüz bitlrmemiı çolc 
1ıüzel bir kızdır. 

Cinayet dlln sabah Tahtaka• 
lede itlenmlttir. Tahklkatımıza 
göre bu kanlı facianın safhaları 
ıudur: 

Leon 19 yatında bir yahudl 
çocuğudur. Ynkaekkaldırımda Ban• 
ı•r sokaj'ında RUttU Bey apartı• 
manmda oturmakta ve bir demirci 

( Devamı 1i in.ol eayfada , 

Ptıraıt ın t•lı•il ·iılnl id•r• •'•"' 
Ali Ri.a Beg 

ı.tanbul Maliy11i ıugünler de 
mühim bir vergi kaçakçılıtının 
takibi ile meıguldUr. iddialara göre, 
Hazinenin yllz bin liraya yakın 
bir hakkı yok edilmek lıtenilml,. 
tir.Fakat maliye memurlarımn uya· 
mkhğı buna meydan vermemlıtir. 
Yapılan ihbar etrafındaki tahki .. 
kat ıu safhaları ihtiva etmektedir: 

Balatta değirmen işleten Osep 
Değirmenciyan Efendi, e1ki mua• 
mele vergisi kanunu mucibince 
defter tutmaya ve her tilrlU aht 
veriıinl budefter üzerinde veaika· 
larile beraber teıbit etmeye mec
burdur. Değirmenin defterlerini 
tetkik eden Maliye memurları 
932 ve 933 senelerinde Oıep 
Efendinin Hazineden (30) bin lira 
vergi kaçırdığını tesblt ve doğrudan 
doiruya Oıep Efendi namına bu 

( Denmı 12 inci sayfada ) 
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dugün 

1 
Sayfadır 

Karşı 
Mücadele Var 

" Mankafa ,, Hastalığına 
Tutulan Hagoanlar 

Tesbit Edilecek 

Kendlalnde Bu Hastallk Bu~ 
lunan Hayvanlar ÖldUrlHecek 

Bunl•r ti• mM11g•1t•d•n ı•ç•c•k 

Vlllyet Baytar MUdilrltlttı, 
T eırlnevvelln birinden itibaren 
eıek, kabr, at gibi tek tırnakb 
hayvanlar araaında .. Mankafa,. 
denilen haıtabkla mücadeleye 
batlayacakbr. Bu mllcadele lıtan· 
bula bağlı bütün kazalara tetmil 
edilecektir, "Mankafa., hastalığı 
ayni zamanda inıanlara geçen ve 
öldüren tehlikeli bir haatalak ol• 
duğu için bu seneki mücadele 
çok dikkatli ve şiddetli olacaktar. 
Ba haatabğın all•etlerhıl ıaıteı. 

( Den•• 12 iacl aarfacla > 



[ H~lfcın Sesi] 

Vatandaş 
Türkçe 
Konuş! 

Son zamanlarda ''Vatt\ndn~ tiirkçe 
konuş!,, vecizesi hayli unutuldu. 
Hcmoıı her yerde türkçedcn 
gayri konuşulan diller tümen tü
men. Bakınız, bu vaziyet kırıı· 
sıoda halk ne diyor: 

Saim Bey (Galeta fomhane cad• 
d ei 3 ) - Teıkilatı Esasiye kanu
numuz. clnı ve mezhep ayırmakıız.ın 
tnbiiyetimiz'i haiz olan herkesi Türk 
o1arnk kabul etmiştir. Bu şekilde 

TürklOğil kabul edilenlerin de dilleri 
Türl:çedir. Türk Cümburiyetinin resmi 
dlli de Türkçeden batka birfey 
değildir. Faknt yurttaıların bu top
roklnr (}zerinde hiilii boşka dil konut
malan kadar hatalı bir hareket ola
maz.. Bu toprağın ıuyile, bavasile, 
para.ile yaşıyan edamlnrdan çok bir 
ıcy istemiyoruz. Dilimize hOrmet et
ıiDler n öğrensinler. ,,. 

Bakkı Bey (Divanyolu Fazlıpnıa 
25) - Snbab Beykoz.dan vnpura bin
dim, güvertede rumca, ermenfce, la
panyolca, elmanca, franaız.ca ve lngi
llz.ceden baoka bir dil konuoulmuyordu. 
Hatt4 bir Siirtli atle de Arapça ko
nufuyordu. Bu aırada elime geçen ve 
bu haldan tikiyet eden utulan oku· 
JUnca da yanımdaki franııyca konu
ıan toth au frengioe azkalaın "vatan
daı türkçe konuf,, diye bağıracakbm. 
CnnkQ bu tatlı ıu frengi yanm franııı· 
caaı arasında (balukcı) gibi Türkçe 
kelimeler de kullanıyordu. Öğle J•· 
metini Sultanahmette bir yerde ye
dim. Lokanta çok kalabalıktı. Bu 
Türk kalabalığına rağmen lokanta 
Hhlbl ve çırakları amavutça konu-

ıuyorladı. Burada da ıinirlendlm. Ji· 
Jet almak için Eminönllnde bir mı· 
ta:ıaya girdim. Makaz:a ıablbile satıcı 
kıı lıpanyolca görfitllyorlardı. Ben 
kendimi TOrkiyenin irfan Ye har1 
mihrakı olan lstımbulda değil Babil 
kulesinde zannettim. Bizim kendilerine 
Türklüğil bahşettiğimiz bu adamlar 
biı.I ve dilimizi ıevmiyorlaraa burada 
oturmaaınlc.r. 

* 
Necati Be~ (Fatih Kıı.taşı 120) -

latanbulda dil 1aüballliğl yine aldı, 
yilrüdil. Beyoğlu ıokaklannda, Galata 
kaldırımlarında yine yabancı diller• 
den b tka birfey ititilmiyor. Vapurda, 
tramvayda, trende Türkçe bilenler 
bile baıka dil konofuyorlar. Bunlar 
ae uman TOrkçe Öğrenecekler acaba? 

Adliyeye Verildi 
Ali i>ğlu Ahmet Saim fımlnde 

birisi Bqir efendi iamlode birinin 
80 lirasını dolandırmak auçile 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
Ahmet Saim evvelce de Anjel 
isminde bir kadım yaralamak 
suçundan aranmakta idi. 

Bir Toslama 
Maratım Efendinin ldarcain· 

deki 802 numaralı otomobil llel 
ıoför Abdullah Efendinin idare
sindeki kömür ) üklU kamyon 
Kuruçef mede çarpışmış, otomo
bilin ön taran parçalanmıştır. 

ABIRLBR 

srarkeşin Marifeti 
Polis Memurlarını Haylı Uğraştırdı, 

Fakat onunda Yakalandı 
Evvelki gUn Karagfimrükte çok komik bir ha

dise olmuş, bir esrarkeş sokakta esrar içerken cllr· 
mUmeşhut halinde yakalanmıştır. 

Memurlar bir hayli buralarda dolaımışlarsa da 
esrar kokusunun nereden geldiğini bir türlll kea· 
tirememişlerdir. Nihayet esrarın buradaki evler 
den birinde içildiğini zannederek dolaş
mıya başladıkları sırada sokağın bir tarafında 
oturup dalgın dalgın kalın l?lr clgarnyı çekiş· 

Evvelki akşam fi.zeri Karagfimrükte vazife icabı 
dolaşmakta olan memurfor, kalabalık bir sokaktan 
geçerlerken fena bir koku duymuşlar ve derha bu· 
nun esrar kokusu olduğunu anlamıflardır. Memur
lar buradaki kahvelerden birinde esrar içildiğini 

tiren seyyar bir galeteclyl görmüşler ve 
bu adamdan ıüphelencrek ıeısizce yanına 

zannederek seısizce kahvelere girmişler, esrar içilip 
içilmediğini anlamak istemişlerdir. Fakat memurlar 
ne kahvelerde ve ne de başka dükkanlarda esrc:r 
içilmediğini anlıyarak aokağa çıkmışlar ve tekrar 
etrafı araıbrmıya başlamışlardır. 

yaklaşmışlardır. Filhakika bu adamın elindeki 
cigaranın esrarlı cıgara olduğu gfüUlmUş ve elindec 
alınmıştır. Mehmet ismini tapyan bu esrarkeıin 
üzerinde bir miktar esrar bulunmuf, kendisi de 
Adliyeye verilmiıtir. 

~ 

Ayarcılık 
Dün Fen Memurlarının 

imtihanları Yapıldı 
Bütno memleketteki ölçnler ve 

ayar dairelerine yeniden alınacak 
18 ayar fen memuru için ıehri· 
miz Ticaret mektebinde açılan 

kura nihayet bulmuş ve dün mil· 
racaat edenlerin imtihanları ya
pılmıfhr. 

imtihanda Marmara mmtakaıı 
yeni ölçüler ve ayar Baımlifettişi 
Kudret Hakkı Bey ve diğer mü
fettişler hazır bulunmuşlardır. 

Evrak bir hafta içersinde tas
nif edilecek, kazananlar doğru· 

dan doğruya muhtelif mıntaka
lardaki ölçtıler vo ayar daireleri 
emrine verilece erdir. Yeni ayar 
fen memurları ayda IOO, 150 lira 
arasında maaş alacaklardır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

· Beyoğlunda Avramın ldareıln

deki 485 numaralı motosiklet 
Madam Angeliki isminde bir ka
dına çarparak yaralamıştır. 

lf- Fındıklıda demirli bulunan 
Nimetihuda motörli mak~oisti Ali 
Efendi motörden karaya çıkarken 
dOımUş, yaralamİıııbr. 

lf- Evvelki gnn Romanyadan 
gelen muhacirlerden 14 yaıında 
Sadiye isminde bir kız vapurdan 
rıhtıma çıkarken mtivazent:sini 
kaybederek denize düşmüı fıe de 
kurtarılmııbr. 

lf- Beyoğlunda Salim isminde 
biri Cevat Bey iımiode birinin 
yapıamdan bir ton demir çaldı
ğından yakalanmıştır. 

lf. Koço isminde biri Çarşam
ba pazarında Rifat ağanın tavuk
larını çalarken tutulmuıtur. 

Nafıa Vekili 
Tetkiklerine 
Devam Edigor 

Nafia Vekili Ali Bey dün 
sabah Osmaniye telsiz istasyonu· 
na gideYek tetkiklerde bulunmuı
tur. Vekil beyin bu ziyareti, 
yeni yapılacak teşkilat kanunile 
alakadar görDlmektedir. 

Verilen malümata göre; Devlet 
demiryolları idaresi, Bandırma ile 
fzmir arasında yeni eksperes 
seferleri tes"sine karar vermiştir. 
Bu suretle tl'enle yapılacak lzmir 
İstanbul yolculuğu mtiddeti a gari 
hadde inecek, limanımızdan ak
şam lizerl hareket edecek vapu-
run yolcularını tren Mudanyadan 
derhal alarak lzmire götürecektir. 

Diğer taraftan, imtiyazlı şir
ketlere ait mesailin tetkiki ara
sında Tünel ücretlerinin de paha
lılığı nazarı dikkati çelmiş bu 
hususta görUtmelere başlanmıştır. 

Pendikte Su 
Üniversiteye Yapılan Bir 

Müracaat Yerine 
Getirilecek 

Pendik belediyesi, Üniversite 
arkeoloji enstitüsüne mliracaat 
ederek Pendikte yer altından çı
ka bilecek temiz bir ıu bulunup 
bulunma~ğınm tetkik edilmesini 
iatcmiıtir. Üniversite profesörleri 
Pendik arazisini ilmi bir ıekildc 
taharri ederek, buralarının kazıl
dığı takdirde, su Çıkıp çıkmıya
cağını tetkik edeceklerdir. 

Su bulunduğu anlaıılırsa, Pen
dik belediyesi Arteziyen kuyula
rı açtırarak yeni memba auları 
çıkaracakbr. 

Yangına Karşı 
Süleymaniyede Büyük Bir 

Su Deposu inşa Edildi 
SUleymanlyede inıa edilmekte 

olan bUyük su deposu ikmal edil· 
mlştir. Şimdi bu depoya Kumka
pıdan borularla deniz suyu geti
rilecektir. Bunun için de Kumka· 
pıdan Sllleymaniyeye kadar boru 
döşenecektir. Bu depodan yangın 
vukuunda genİf mikyasta istifade 
olunabilecektir. Kumkapıdan dal· 
mi bir şekilde su temini için, 
sahilde bfiyük cesamette 11&blt 
bir tulumba makinesi tesis edile· 
cektir. Bu tulumba havuzun ekıl· 
len suyunu, bir taraftan tamam
lıyacaktır. 

4000 imzalı 
Arzzhal 

Kurbağabderede oturan halk 
namına (4) bin imza ile lstanbul 
belediyesine bir istida verllmiıtir. 
Bu istidada Üsküdar • Kadıköy 
tramvay hattının kendi mahllele
rine kadar bir kol uzatmasını 

istemektedirler. Bu civar halkı, 
ayrıca şirkete de müracaat etmiı, 
şirket mndnrü Necmeddin Sabir 
Bey hattın o civara uzatılacağını 

vadetmlıtir. 

Kadını Yaralamış 
Kuımpaşada oturan Y ako 

isminde biri bir çocuk meseleıln
den çıkan kavga neticesinde Fat
ma Hanım isminde bir kadını 
başından yaralamıtbr. 

DUnkU Hava 
Dün bava açık, fakat biraz 

ıerince geçmiı ve rUzgir poyraz
dan esmiıtir. Hararet derecesi en 
fazla 25,5 en az 17 ,5 olarak kay· 
dedilmlştir. 

( Glinii~ Tarihi ) 

Kons.ervatuvara 
Rağbet Fazla 

latanbul Belediye konservatuvarın• 
bu aene fazla müracaat olm<ıktndır. 
Yeniden birçok talebe kaydedilmittir. 
DeuJere Tetrlnievvcl birde başlanıı• 
caktır. Konservatuvara ıon zam11nda 
birçok Onivtnlte talebeai de mür•• 
caat etmlttlr. Yilkıek tahıil 1rençUğl 
arasında musikiye karşı gittikçe 
artan bir alAkn görülmektedir. 

Kat'ı Hesap Raporlar1 
Şehir Meclisinde tasdik ed leoı 

1931 ıenesl heıabı kat'i rnporl rı 
Dahiliye VekAletine gönderilm'ştir. 

Belediye Hesap iı. eri mOdOrlüğll 
1932 ve 1933 kat'i hesap raporlarını 
da ikmal etmiş Ye tetkik için Daimi 
Encümene vermiştir. Bu raporlar da 
yeni Şehir Mecliıinln ilk devresinde 
mlb:akere ve tasdik edilecek lr. 

Bundan 11onra kat'i hesap rapor· 
larının geç bırakılmanıaıı tekarrür 
etmiştir. 

BUyUkada Rıhtımı 
Büyükada lıkeleainin iki tarafın· 

dakl nhtımın uz.atılmuı takarrür 
etmlttir. Rıtım, otellere doğru uz.a· 
hlacak ve Dilden evvelki koyun k6· 
fesine kadar devam edecektir. Bele· 
diye bu nhtımın keıfini yephrmak• 
tadır. lnıaatın (60) bin liraya çıka• 
catı tahmin edilmektedir. 

Yine Yükselmiş 
Benzin Fiatlarında ihtikar 
Mı Yapılıyor Acaba? 
Son hafta içerisinde benzin 

fiatlerinde hafif bir yükselma gö· 
rülmUştllr. Gayri tabii aayılan bu 
temvvüctin neden lleri geldiği ve 
ihtikar vaziyeti olup olmadığı arat 
tırılacakbr. 

Ancak, evvelce bu gibi işleri• 
meşgul bulunan ticaret mUdllrlüğO 
ilga edildiği için bu vaz'feyi tica· 
ret odasının görmesi icap etmek· 
tedir. 

Maamafih vilAyetin ticaret me
murluğu halinde çalışan mülga 
mUdürlUğün bürosu vilayetçe emir 
verildiği takdirde tetkikat yapa· 
bilecektir. Benzin fiatlerindeki 
yükselmenin ticaret odasının ge'" 
lecek haftaki toplantısında görU4 

4lllmesi muhtemeldir. 

Adalaran Suyu 
Adalann ıu ihtiyacı ıneıelcııl kat'i 

tekilde balledilmelc üzeredir. Öğren
diğimize göre, Belediyenin, adalarıt1 

auya kaYUfmaaı lçfn yapaca~ı tetiaat 
maarafına hllkümet te yardım ede• 
cektir. Belediye bu it için llz.ımgelell 
hazırlıklara baılamııtır: 

Avrupaya Gidecekler 
Bu Hne •uhtelif ilimler tahıilİ 

için Maarif Veklleti Avrupay8 24 
llae mezunu gönderecektir. Mnaabak• 
imtihanı 24 Eylülde yapılacaktır. 

Bir inhisar 
Teklifi 

Bir ut belediyeye mDracaat edr 
rek gaz, benzin ve .. ıre gibi madd•" 
lerln muhafa:ıa edildiği depolar int•" 
atını bir lnblur oeklinde üzerirı' 
almak latedi~inl blldirmittlr. BelediY41 

bu teklifi tetktk etmektedir. 

j_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_es_ı_·m_l_i_Hı_i_k_a..=.y;_,,e_s_i_: _________ R_a_z_a_r __ O_l_a_ll_a_s_a._n_B_. _D___:::iy:._o_r_Kı_i_:_ 

- Hasan Beyi Şehir Tiyat
rosunda yb~ kara kediler dolat· 
mıya başlaıınş .. 

o 
EO~ 

... Maaş az geliyor diye ar

tiıtlerdeıı biri ayralmca •.• 

-· Arkasından birer ikişer öte
ki artistlerin bazıları da ayni 
bahan• ile ayrılmak iatemişler ..• 

\ \ / / 
/ 

Meğerse bu ayrılanlar şim
dik maaşlarınm b:rkaç mislini 
almak iıtlyorlarmışl 

a:ı: :ı:ıfll .. 
Huan Bey - Ne yapıınlar r:ı • ı.ıtk .. 

Bir aened:r geceli gRııdUslll p>tJ? 
•ur 

ha1at • ya,anır da, tadına doyu• 



Hergün 
Hayat 
Ve 
Fikir 

Zeki l\4 u'ut -
Hayabn zaruret ve ıekilJcri 

değıştikçe ona hakim olan fikir· 
ler n de değişmesi tabiidir. Hayat 

·ve fikir birıbıri üzerine karşıhkh 
tesir yaparlar. Fikirlerdeki teka
mül hayat üzerine müeısir olduğu 
sibi hayatın zaruretleri de fikır
lerin seyrinde rol oynar. Cemiyet 
hayatındaki sarsıntılar, çok kere 
ha~ at ve fikir araa ndaki ahenk· 
ılzlıktcn ileri gelir. Bazan bu iki 
unsurdan biri geri kalır. O vakit 
hayatın fikre veyahut fikrin ha· 
)'&ta yetişme1l için fevkalide 
tedbirlere ihtiyaç görülür ki bu 
da nihayet inkılap denilen bUyük 
hareketi doğurur. 

Hayabn bazı sahalarında rea .. 
litelere niıbetle fikirler hayli geri 
kalmlfbr. Meıeli beynelmilel ha· 
yatta milletleri birlbirlne yaklaı· 
taran milletler araaında hem iyilik 
\'e hem de kötülOk bakımmdan 
beraberliği temin eden hayat 
prtlarma nisbetle fikirler geride· 
dlr. Birçok memleketlerde milliyet 
fikri, beynelmilel münasebetleri 
bozacak derecede ifrata varmııtır. 
Birçok memleketlerde devletin 
hakimiyeti preHipi umumi men
faati ihmal edecek şekilde d ..... 
l.tmıtbr. Teknik bayatın terakkisi 
dereceaiııde fikri bayat ilerleme
aiftir. Birçok mUtefekkirler umu· 
mi vaziyeUn bozuklutunu maki
neye ytlldetmekle itin içinden 
1tynlmalr istiyorlu. Halbuki ka· 
hahat makinede detti, makine 
aedeolyetinin icaplarını takdir 
"•mlyea zihniyettedir. 

İktıaadl bayatta da fikir geri
~il birçok aabalarda zararlı ne
~ giatermektedlr. Cemiyet 
hay.atana alt olan birçok fikirler 
tahıl kanunlar gibi zaman mef
humu haricine çıkan umdeler 
değildir. Onlar da la.yat ile do
iarlar, hay&rhılı\ ._nihayet aler
ler .. Fakat insanlar vncetlarının 
tabii tekamUIUne karıı bir mu
ka vemet göıteremediklerl halde 
CLmağlarmm ayni yolu takip 
etmesine kolay kolay razı olmaz
lar. Kelimelerin, formüllerin ıibiri 
onları bağlar. Yeni bayata uygun, 
r•ni bir kelime, yeni bir formül 
eskisinin yerine geçinclye kadar 
~aylı mücadele etmek mecburiye
tini duyar. Mücadele bazan çok 
setin olur. 

Gerek ıiyasi ve gerek iktıaadt 
liberalizme alt tellkkiler, bu 
lblicadelenin en mDhlm mevzula· 
tından birini tefkil etmektedir. 
Son zamanların bütün zorlukları 
hemen hemen bu mevzu etrafın· 
daki cidalden doğmuıtur. Fakat 
lıayat ilerledikçe vaziyet te az 
Çok aydınlanmıı olmaktan j'eri 
llalmıyor. Llberallzm denilebilir ki 
hem siyaai, hem de iktıaadi cep
heleri ile lngilterede doğmuı, 
O!adan az çok teklini değiıtirerek 
d?ğer memleketlere geçmi,tir. 
lnglltere kadar hayatında ve 
fikirlerinde muhafazakir olmıyan 
baıka memleketlerde liberalizmin 
l•çirdiği ıafhalar malumdur. Buı 
••;aı•ICetlerde kelimenin bile 
libe:= 'lı.ot aörülmiyecek ıekUde 
elan t 

"'w_ J•Dl telakkilere mey· 
ı eraetllaek b . t' d 

IJalmıtbr. mec urıye ın e 

• Hlkinıiyeti 'Milliveden-

M u ğJa Y~lla~ı 
Mükellef Amele Tarafın

dan Tamir Ediliyor 
Muğla, 12 (A.A.) - Vlliyetia 

lbuhtellf mmtakalarında mükellef 
lrnele çahıması baıladı. Halen 
•ıvaa, Bodrum, Fethiye, Korküt-
•li yollarında çalıfılmaktadır. 
'6nıdiye kadar 600 amele çalış· 
8'aş ve 700 amele de hail f aall· 
rettedir. Birinci Teırinin birinde 
t!Uasta, ilçllnde Marmariste, 
lllartta Dalca,, Fethiye, K6ycez 
tollannda mGkellef amele çalı.
.... IMafhyacakbr. 

I Resimli Maka e a Milletler Ve Eserleri a 

~u gördüğ~n~z _ e•er er muht~lıf ~iJletlula fikri ıfadeleridır. Bundan çıkan mana ıudur ki her millet benlitiae 
hakım olan duıunut• ve medena ae•ıyealne 1ıöre Her meydaaa retirir. Bu H•lye ne kadar yikaekae, ortaya çıkan 
eserde de o derece kemal vasıflara göze çarpar. 

SON TELGRAF HABlı7lLERİ 

iki Vekilin Tetkikleri 
Milli Müdafaa Vekili Zekii Bey 

Trakyada Tetkikat Yapıyor 
Ordu, 12 (A.A.) - Ziraat 

vekili Muhlis Bey, refakatinde 
Erzurum mebuıu Naff Atuf Bey 
olduğu halde Vatan Yapurile ıeh· 
rimizi t9f1'if etti, mebualarımız. 
belediye memurları, Halk fırkası 
meuuplan ve ballı tarafından 
allılflarla istikbal edildi. Doğruca 
belediye dalreaine giderek bir 
mDddet iıtlrabatten sonra umum 
·-- .. _,, ..... u. .... tekel I 
hutanul Ye fandlk fahr•kalanm 

Gazi Hz. 
Dün lı Bankası Se giıini 

Gezdiler 
Reisicllmbur Gazi Hı. dön 

alqam üzeri refakatlarmda Mecliı 
Reiai Kazım Paıa olduğu laalde 
Galataaaraydaki İt banf<aıı ser
glain ziyaret buyurmuılardır. 

Gazi Hz. sergide yanm aaat 
kadar kalmıtlar ve muhtel~ pav• 
yonları tetkik ederek memnuni· 
yellerini beyan etmişlerdir. 

Baıvekil Paıa Diıçi 
Mektebinde 

Baıvekil lımet Paşa dün diıçi 
mektebine giderek mektebi ziya· 
ret etmitler ve protez dermane-
ainde dişlerini tedavi ettirmiılerdir 

Viyananın istirdadı Müna
se betile Söylenen Nı.tuk 

Viyana, 12 (A.A.) - Viyana
mn Türklerden kurtarıhfıom yıl· 
dönümü mllnasebetile Reiaicüm· 
bur M. Mikllı aöylediği bir nu· 
tukta 1684 te hıristiyanhğı mft· 
dafaa etmit olan Avuaturyanın 
o zamanki vaziyeti He 1934 teki 
vaziyeti araaında bir mfttabebet 

oldu;unu ehemmiyetle kaydetml,tir. 

Bir Tekzip 
Ankara, 12 (A. A.) - Sultan 

Ahmet camiinin ktitüpane olup 
olmaması hakkında Alqam aa· 
zetesinin 11/9/1934 aah aünkü 
nüshasında Maarif Vekili Beye 
atfedilen beyanat dotru değildir. 

aezerek tetlrik etti. 
Akşam ıereflerine belediye 

tarafmdan balkevi 1&lonuada bir 
ziyafet verildi. 

Tekirdağ, 12 (A.A.) - Milli 
mftdafaa vekili ZekAf Bey, refa· 

katlerindeki zevatla bu ıabah 
Çorludan hareket ederek ıehri

mize gelmittir. Vekil Bey Muratlı 

~aU.d• ve .-l!ria -.etlaallade 
hararetle kar11lanmıfı. asker we 

Para için 
Bir Cinayet Mi 
işlenmiş? 

Balıkesir, (Husuıi) - Bundan 
20 gön kadar evvel ıehrimize 
bağlı pamukçu nahiyesinde bir 
cinayet olmuı, bakkal İsmail, 
dllldcinmcla tabanc:a He öldOri\J· 
miif olarak butunmllflur. Oıiin
deaberl zabitanın yaphğı aakı bir 
tahkikat neticeainde KocaMustafa, 
Hasan, Muhiddin, ve Mehmet 
Ali isminde dört kfıl yakalanmıı 
ve şehrimne getirilmiılerdir. 

iddialara göre lsmail Efendi, 
Koca Mustafa ile Hasan tarafın
dan öldUrlilmtıştür. Bunlar dük· 
klna ldrip İamail Efendiden aigara 
istemişler, ve bu aralık bir fırsat 
bularak lımail Efendiye iki el 
ateı etmiflerdir. Diğerleri gözen. 
lnk yapmııhr. lımail Efendi can-
81Z olarak yere yuvarJanmıı, ka· 
tiller biranda ka~mışlardır. Bu 
cinayetin bir para mulcabiHnde 
bu dört kifiye lılettirilcliğl iddlua 
ileri 8ÜJ'ülüyor. Fakat kat'i pldl 
tahkikattan ıonra anlaıılacakbr. 

lktısat Vekili lzmire 
Gitmiyor 

Ankara, 12 - lktaaat Vekili 
Celil Beyin lzmir meyahati teehlaur 
etmiştir. Celal B. Cuma aabaha 

Zonguldağa hareket edecek ve av· 
detinde Şark seyahatine çıkacaktır. 

polis milfrezeleri tarafındaa lelam
lanmııtar. 

Zekll Bey dojnaca hllkfamet 
dairesine gftmlt ve bir mtlddet 
WirahattH .,..,. aakert hastaneyi 
ve piyade alaylarımızı teftit et
miftir. 

Belediyede vekil S.y ..,.flae 
otuz kltllik bir öile ziyafeti ve
rilmiştir. 

2eWi ... ,.., ... _ ..... 
karaya ıit \tir. 

Kar Yağdı 
Karsta Şehir Civanna 

Kar Düıtü 
Kan, 12 (A. A.) - Din ya

ğan yağmurla beraber pbrln 
~arkında bulunan dağlarm tepe
ıine kar cll.pnüftir. 

Bir aydaoberi devam eden 
11ealclar dialci yajınurdaa sonra 
nihayet bulmuftW'. 

Erciıt• Kar Yağdı 
Kayaeri, 13 (A. A.) - Devam 

eden gayri tabii sıcaklardan ıonra 
yağmurlar yajınıya baılamıı ve 
Erd9'e kar dtıımftştftr. 

Tramvay Şirketinde 
Dllo bir gazete, tramvay ıir

ketinde yeni bir hidtae tesbit 
edildığini yazıyor, firketin, me· 
murlara ait kazanç vergilerini az 
perdifini bunun için de firkete 
27 bin lira ceza k..Ucliğinl haber 
veriyordu. Fakat alakadar makam 
nezdinde tahkikat yaparken bize 
ıirket haklunda b6yle bir muele
nin mevzuubahs olmadığını ıByle-
diler. 

Bir ağır yaralama 
Soma, (Hususi) - Şehrimizin 

Karacabat köyünden Hnaeyin, 
uzun mftddettenberi kin hatladığı 
aynı k6yden arkadaıı Jbrahlmin 
evvelki ıln yolunu beldlyerek 
zavallıyı aaır ıurette yaraladığı 
iddiaaile yakalanmıştır. 

[STER iNAN /STER iNANMA/ 
Şehrimiz, iki ıün arka arkaya birer saat devam 

eden ikl yatmur aatnatına u~radı. Bu birer aaatlik sat· 

nak ar lataabulu dereler ye aCSllerle doldurdu. 
DUtUnByoruz: Demek aatnaklar beter aaat sürseydi, 

ıehİı' auya ıömOlecektl. 
Ve ejer ıu iki ııDnHlk tecrübeden lalifade edip 

havadan lnea aulann derhal denize akranı temin olun
madıtı takdirde bqıınıza hayla ltlw çıkacatın.t, 

JSTER /NAN iSTER iNANMA! 

Sö%Ün Kısası 

Radyo Programı 

Zenginleşiyor! 

'---------A. L _ _. 
Ankaradan gelen telgrafın 

serlavhaaını görünce gözüm açıldı. 
Fakat metni ümidime ,,_le uygun 
çıkmadı. 

Bilmem hatırınız.da mı? Rad
yo Şirketi iki ıene enel pro
gramlarının beğenilip beğenilm .. 
diğini anlamak makaadile dinle
yfclleri araaında bir anket açmıtb• 
Netice, azim ekMriyeti ile bafia 
mevcut vaıiyetia mahafa.ıaaa ı .. 
hinde çıkbğı için programlarda 
buyuk değişiklik yapılmadı. Fa
kat ılrketin idare meclim alaturka 
Hzla cazbant araaında baza11 
f6yle böyle bir konferanH ela 
temaı ederek geçen programlan 
kAfl g6rmemiı olacak ki, nepi
y•tta milli bara propaganduına da 
yer verilmHinl Jüzumla bulmllf. 
Ne.,.iyat saatlerinia de bu .U.. 
ltette artırılacağı haberinin pi
muine intizaren kararda• dolayı 
memnun olmak lizım. H..,W 
hofumuza ıidene oau cHnleria, 
diyeceğim. Cuımız. koaf•an11 
clialemek mi latiyor. Battanbata 
kulak k•iliriz. Alaturka au dia-
1...k bavuiacle miyiz, bqlama• 
auaa iatizaren cazbuuha bor1111111& 
ot takarız. Evet bOtna m•ele 
düjmeyl çevirip açmaktu 
ibaret.. 

Yalnız biraz cfltünthıce itin 
bu kadar basit olmadıtınm 
farkına varıyorum. Şlpbe yok 
mesele düJmeyf çevirip açmaktan 
ibarettir amma makine kendi 
eYinlzde olmak tartit.. Y • değilM, 
ya ıeı baıkahuının evinden 
duvarı pencereyi delip geçerek 
elr•dlJrGS• o z•naa .. 7apmah? 
Farzedlni:ı ki uylmam •ar, didin-
mekle geçen bir ıönden aonre 
yatağınıza uz.andınız., sağdan 
cazbant, soldaa ince saz, te.,.. 
den de Selim Sırrı Beyin kon
f eransı geldi ml ayuyabilirsenk 
uyuyunuz, zar zor dinleyecekıinlz. 
(Molyer) in (Zoraki Tabip) 1 cin
liadea (Zoraki dinleyici) olacak• 
11nız. Hem de radyo şirketine 
herbaııp blr abone parası ver
meden l 

1ı 
Fakat ıalll»a baha! kar11br

dım. Ankaradan gelen bu hab .. 
rin aerlivhasmı okuyunca aözü
.... açıldıjını alylerniftim ya, 
doğrusunu l.teraealz ben bu ıer
lavhanın altında radyo program-
larının genifletilmem karanndan 
evvel, bu programlan di11Jemelc 
için IAzımıelen aletleri almanın 
kolaylaıtıntacağl vadini bekliyor• 
dam. Yolraa Amerikada 50 Hraya 
Hhlan hir cihaza burada 400 
lira lıtenilmealnin sebepleri orta
dan kaldınlmadıkça ıiz isteraenlz 
dünyanın en zengin programla• 
rını tanzi• ediniz, ko!DfUaun rad· 
yeaunclan latifacle eclemiy•I•• 
barı propagancluuu zor cliale-
Urlliniz. 

Yakalanan Alhn 
,. Kaçakçıları 

Gaziantep, 12 - Fııtık yUklll 
fkl kamyon içinde harice 321 
Türk albm k~anlarken yakalan
mıı, altınlarla beraber kamyonlar 
da mllsadere edilmiştir. Şoför 
tevkif edilmiıtir. 

AFYONKARAHiSAH 
MADEISUYU 
En 91bbl aofra ıuyudur • 
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: ( Tarihi Fıkra } Memleluıt Manzaruı 

Ladik Köyünün 

Tarihi 
Efsanesi 

Kadınham (Hususi) - Kadın· 

hanına üç saat mesafede Ladik 
namile maruf bir köy vardır. Kö
ye eıkiden kasaba yanında bir ya
nar dağ bulunduğu için Lidik 
diyorlarmış. Köyün eıki Yunanile
re ait bir kaza merkezi olduiu 
anlatılıyor. Vaktilo İıkenderi ke
birin Hferlerinden birinde uğrak 
yerdiği bu köyde bir mahzen 
vırdır. 

Bir rivayete göre kasaba kah· 
lel millt inıa edilmit ve dokuz 
kongıra zamanında da bu mah
zen lnta ettirilmiş. Bu mahzenin 
köyden yirmi saat mesafeye ve 
batti Akşehir köylerine kadar 
imtidat ettiği ıöylenmektedit. 

lskenderl kebir harbe baılayup 
lıtanbul Uzerine sefer ederken 
ordusunun iateıini Ladikten alma· 
yı kararlaıtırmıJ ve köye gelme
den vaki olan ıayia üzerine köy• 
de bulunan papa vekiJi bUtün 
kura kalkım bilcUmle yiyecek ve 
içecek ve hayvanlarila bu m•h· 
zene indirmiı ve altı ay bu mah· 
zenden çıkarmamak ıuretile İs· 
le.endere yiyecek verdirmemi,tir. 
O sırada gelen İıkender kasaba
da hiç bir kimsenin olmadığını 

sıörmtlş ve her tarafa baı vur .. 
muısa da hiç bir netice çıkarama· 
mıı ve köyde halkın nereye git· 
tiğinl bulamıyarak ııeri dönmllt ve 
halkta korkularından ileri gide
rek Akıehirin Bermende denilen 
köyüne çıktıkları ıöylenmiıtlr. 
Ladik halen bu mahzen haraboyl 
taııyan tarihi bir köydür. 

Burdur da 
Kaçakçı 
Kadın 

Antalya (Huıuıi) - Burdurcla 
Bahriye Hanımın evinde kaçak 
rakı yaptığı haber almmıf, evi 
aranmıı, birçok cibre, kaçak rakı 
ıoma bulunmuş, muaadere edilmiı, 
Bahriye Hanım da mahkemeye 
verilmiştir. 

Kırkağaç Belediyeslnfn Mühim 
Bir Kararı 

Kırkağaç, (Hususi) - Bele
diyemiz bu sene Manisa orta· 
mektebine 13 talebe gönderme· 
ye karar vermiştir. Bu talebele· 
rin tahsilleri müddetince biltlln 
masrafları belediye tarafından 

ödenecektir. 

Bahkesirde Gazi Heykeli 
Balıkesir, (Hususi) - Şehrin 

taın ortasında bulunan belediye 
blnaıının yıktırılması ve buraya 
bir büyük meydan açılarak Gazi 
Hz. nin heykellerinin rekzedilmeıi 
takarrür etmiştir. Bu karar üze
rine Evkaf oteli beled1ye tara• 
tından ıatın alınmıştır. 

Meşhur Gerede Panayırı 

Gerede (Huausi) - Bundan 
.ekiz yüz ıene evvel ve Selçuk 
Türkleri tarafından teıiı edilmiı 
olan Gerede panayırı 28 Eylfılde 
açılacaktır. Bu Panayır ötedenbe
ri Anadolunun en methur pana
yırlarından biridir ve pek kalaba
lık olmaktadır. Belediye panayır 
için timdiden ha:ıırbklara başla· 
mtıbr. 

'MEMLEKET 
• 

HABERLERi 

Tokat imar Ediliyor 
35 Gazi Hz. nin 

Bir Heykelleri İle Şehir Bir 
Metre , frtifaında Ve Askeri Kıyafette 

Kat Daha Güzelleıtirilecek 
Tokat, ( Hu

ıuai) - Öteden
beri bakımsız 
kalmiı ve mede
ni ihtiyaçları pek 
az dUtUnU]mUş 
bir vllAyet olan 
Tokat adeta 
münzevi l o ı mi ı 
bulunuyordu. Bir 
sene evvel imar 
işinde geniş bir 
mesai 1ahası aç
mıştır. Tahmin 

edilir ki yeşil T o· 
kat pek az bir 
zaman ıonra en güzel tehirler 
arasına geçmiş olRcaktır. 

Tokatta yeni yapılmakta olan 
eserler ıunlardır. 

1 - Cumhuriyet meydanında 
yapılmakta olan bulvarın mllnaalp 
bir mahalline Gazi Hz. nln 35 
metre irtifamda askeri kıyafetle 
heykelleri dikilecektir. 

2 - Büyük ve her tUrltı ıe-

Aksaragda 
Bir Müsamere 

Hilallolarn•r m•n/aatin11 temsil 
11•r•11 Akıarag gençleri 

Aksaray, (Hususi) - Eskiden 
'lllyet olan ve o zaman bir az 
imar edilmiş bulunan kazammn 
um parça köyü vardır. Bütün 
köyler telefonla birbirine bağlı· 
dır. Sıtma mücadele heyetinin 
meaaiıl neticesinde civardaki 
bütUn bat~khklar kurutulmak 
Uzeredir. Yakında sıtmadan eser 
kalmayacağı tliphesizdir. Gençlik 
çok fa'al bir haldedir. Eczacı 
Vasıf Bey gençlik teşkilatım or· 
ganize 'etmekte büyük bir mu
vaff akiyet göstermektedir. Genç
ler bu zatı çok sevmekte ve dai
ma aralarında bulun durmaktadır· 
lar. Diğer vlllyetlerimizde yl1kıek 
tahsillerine de\'am eden gençleri· 
m1zden mezuniyetle Akaaraya 
avdet etmiı olanlar burada Hila· 
liahmer cemiyet namına bir mü· 
1amere tertip ve Ergenekon pi· 
yesini temsil etmişlerdir. 

Anlalya Emniyet MUdUrlUgU 

iıtaayonu inıası. 

6 - Hayvan 
deposu. ( Bu in· 
şaat merkezi Zon
guldak' ta olan 
aavaı yapı yurdu 
tarafından der
uhte edilmiştir.) 

7 - Genit 
caddeler. 

8 - Şehir 
meydanına güzel 
bir park. 

9 - Örtmeli 
önU mahalleıine 

ve en havadar 
yerine bir ılf at 

10-Şehre oldukça uzak geçen 
Y eşihrmak mecrası üzerinde mü· 
tenasip asri bir şekilde bir mez· 
baha inıa11. 

11 - Yeni elektrik fabrik11ı 
ve tesisatı. 

Bu saydığım iıler memlekette 
ıimdiye kadar tesadüf edilmeyen 
bir iş hayatı açmıştır. 

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

Antalyada Zahire j 1 aggarege He-
Mübayaası diye Edilen Deve 

Antalya (Hususi) Civar , 
adalardan ve Surye sahillerinden ~ 
lıububat ve zahire mubayaası 
için Uiccarlaı gelmiye başlamıtbr. 

Anlalyada Eğlence Yerleri 
Antalya(Hususi)-Kara Ali oğlu 

bahçesinde Hususi Muhasebe ida· 
resi tarafından bir gazino inıa 
ettirilmektedir. Lara mevklinde 
de bir plaj yapılması tekarrllr 
etmiştir. 

GUdUlde Eti Meskeni 
Güdül (Huıuıi) - Nahiyeye 

3 dakika mesafede Kamanlar 
köyü hududu dahilinde eski Eti 
Türkleri meskeni olan 46 ayaktan 
müteşekkil bir in vardır. Yapılan 
tetkikat neticesinde burada eski 
heykellere teıadUf edilmiştir. 
Devam eden tetkiklerden mühim 
neticeler elde edileceği kuvvetle 
ümit edilmektedir. 

GUdUlde Kara Çamur 
Güdül (Huıusi) - Nahiyeye 

bir 1Bat mesafede Kara çamur 
denmekle maruf ıifa haHalar1 
tecrilbe ile sabit olan bir çamur 
vard1r. Bunlar göz arpacıklarmı 
zail etmektedir. O civarda bulu• 
nan bir acı ıu da içlldiği zaman 
mide ve bilhassa "Safra,, deni
len hastahklarma eyi gelmektedir. 
Bu civar değil Bolu, Kastamonu 
vilAyetlerf Beypazar, Karaıap 
kasabalarından da buraya hasta
lar gelmekte ve kudret doktoru 
lemi verilmekte olan bu mahalden 
lıtif ade etmektedirler. 

Mııı• ağanırt Taygar• Cemlgetirt• 
hedig• ettiği d.o• 

Ak~ehfr (Husust) - Kundulu 
köyü m ıhtarı Musa ağa Tayyare 
cemiyethıe bir deve hediye etmiş
tir. Bu deve ıUslenerek köyde 
dolaıtınlmıt ve btttün halka teş· 
bir olunmuştur. 

Zonguldak Suyu 
Ankara (Hususi) - Zongul· 

dak belediyeai buraya dörder 
kiloluk ıiteler içinde 9 çeşit ıu 
numunesi göndermiıtir. Bunlar 
Sihhat V ckaleti bakteriyolojihane· 
ıinde tahlil edilecek, en iyiıi 
belediye tarafından Zonguldağa 
akltılacaktr. 

Muş Doktorsuzluktan l<urtuldu 

. ................................................. ·-·······-· Antalya (Huıusi) - Balıkesir 
Eınniyet Müdürlüğünden viliye- r 
timiz Emniyet MüdUrlüğUne tayin ==TAKViM == ., 

Mut (Huıusi) - Tekirdağ Sıh
hiye mUdürlUğünden tahvilen bura 
Sıhhat itleri mUdllrlliğüne tayin 
edilen Kasım Bey gelmit ve vazi
fesine baılamışbr. Bu suretle 
Mut halkı doktorsuduktan kur
tulmuştur. Buglln memleketin en 
bUyUk derdi ve arzusu; bir ecza· 
uenin açılmasldır. 

edil mit olan Tevfik Bey gel mit 
vazifesine başlam1Jtır. 

Valovadan Bir Tayin 
Yalova (Hususi) - Akmspor 

umumi kaptanlığını yaptığı esna· 
da gençliğe pek bliyµk hizmetleri 
dukunan sıtma mlkadele memuru 
Rldvan Bey: Kadıköy ııtma 
mücadele memurluğuna tayifı : 
edilmiştir. • · 
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Afyonda Badem Fidanlığı 
Afyon (Huıuıi) - Belediye 

tarafından Hızırlık dağında bir 
badem fidanlığı tesis edi1mişti. 
Fidanlar 30 santim kadar yük· 
selmiştir. Hızırlık dağının bir 
kıs~ı da bir badem korusu 
haline lfraj' edilmektedir. · 

Bulgarlar 
lstanbulu 
istiyorlarmış? 

Bulgar komıularımız, bilinmez 
neden, ıon zamanda heyecana 
kapıldılar ve galiba gtlnUn meae· 
leleri içinde bağırıp çağırmak 

veı.ileıi olacak birşey bulamamaı 

olacaklar ki etki defterleri karıı• 
tırmıya baıladılar. (57) yıl evvelki 
Şlpka muharebelerini hatırlama• 
Jarı da bu yüzden olsa gerek. 

Malum olduğu tlzere Şipka 
geçidinde boğuıanlar Türklerle 
Ruılardı. Bulgarlar, o vakit Türk 
tabiiyetinde olup Ruslara yalmı 
dua ederek yardım ediyorlardı~ 
içlerinden komiteci ve çeteci 
olanlar lae muntazam orduda 
hizmet etmeğe ehliyetli görülme
diklerinden Rus aüvarilerlne seyiı 
lik ve mutfaklarda aşçı yamaklığı 
yapıyorlardı. Binaenaleyh Şipka 

muharebelerini anmakla orada 
beaalet harikaları gösteren Türk4 

leri mi, binlerce ölü veren Ruı• 
ları mı, yoksa o seylalerle aıçı 
yamaklarını mı tebcil ettiler, pek 
de anlaıılamadı. 

Fakat Şipka güriıltüıU bittik• 
ten sonra batka bir sahne açıldı, 
miting ve nutuk sahneıi. Şimdi 

sesler oradan geliyor. Bu arada 
kulağımıza garip garip teraneler 
de çarpıyor: Meaela Yugoslavya• 
dan Manastırı, Yunanlılardan 
Seliniğl iateyen nazik komıular14 

mız bizden de Trakyayl ve lstan• 
bulu taiep ediyorlarmıf. 

( 1669 ) tarihinde ( Karlofça ) 
muahedesi akdolunurken Avua• 
turya murahhasları - o sırada 
tamamen Türk hakimiyeti altında 
bulunan • Sırbistamn, ulahyannı 
ve bir kııım Bulgaristanm ken• 

' dilerine terk olunmasıoı istedik• 
lerl vakit Oamaolı baş murahhası, 
mağlup bir devleti temıil etmesi• 
ne rağmen, yerinden fırlamış ve 
ıu cevabı vermişti: 

- Niçin lstanbulu iıteml• 

yorıunuz? Gözünüz bukadar aç, 
diliniz bukadar uzun olduktan 
ıonra onu da isteyebilirsiniz. 

Ve ıonra parmağı ile yolu 
göstererek ilAve etmişti: 

- işte lıtanbul yolu. Ordu• 
nuza emir verin de yürüsUn 1 

Galip bir ordunun (235) sene 
evvel isteyemediği bir yeri, Bul• 
garların lıtemesi ıoğuk bir latifo 
değilae, dahili buhranlardan doi• 
ma bir ıapıtıt olacak.Ne diyelim? 
Allah şifalar versin 1 

Ödemişte 
Nüfus 
işleri 

M.T 

Ödemiş ( Hususi ) - NUfuı 
idaresinde çok hararetli bir ça• 
bşma göze çarpmaktadır. Şimdiye 
kadar teaçil ec.illen gizli nUfu• 
miktara 30 • 40 bin raddesinde 
tesbit edilmlıtir. Nüfuı Memurll 
Sait Bey eıhabıme1alihe kartı 
çok nilvaziıkArane muamele yap• 
maktadır. Muhitinin aevgisinl ka• 

zanmııtır. 

ra,köprOde Müsamere 
• Tatköprü, (Hususi) - yeni 

teşkil edilen gençler kayna~ 
ilk mUsamereılnl vermif ve l(ıı 
çağlayan piyeıinl temsil e~~lş~ı;: 
T emı:lde baımuallim Huluıı . 
yin büyük gayretleri görUlJJ1Üf: 
Ahmet ve H.ı·lmi Tat Kırşn Bcl•Y, 

f k lm 
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Paris - Roma 
Miizakereleri 
Ve Macaristan 

BABiCI 

t:' 
Bir müddetten beri ltalya. ile 

ranaa arasında cereyan eden umumi 
hltildcki anlaşma müzakereler) henOz 
~•t'i bir safhaya girmedi. Bu milza· 
kerelerden esaslı müsbet netlci bek-
1•trıek te timdilik mümkün sayılamaz. 
: akat tim diye kadar harici •iyuetinl 

trlinle Roma arasında muvazenetli 
t ;r surette yürüten Macaristan için 
l.ı ll rnOzakereler tehlikeli gfüUnüyor. 

ll sebepledir ki eski Macar Baty6kili 
~l . Betlen baı.ı mühim kayıtlar ileri 
•ürüyor. Avusturya hadiseleri kartı· 
• nda şimdiye kadar ihtiyatlı bir lisan 
kullanan Macar matbuabnm ve de.,.let 
lldaınlarmın böyle birden bire açık 
~0nu9maya batlamaları. duydukları 
tıı dişeoin bilyüklüğilnU g6sterir. 

M. Betlenin mütaleaaına göre 
A"uııturyanın Almanya tarafından 
ilhakı Almanyaya öyle bir kuvvet 
ltınin edecektir ki Küçük itilaf bun· 
d•rı müteeaalr olarak behemehal 
~~iılacıık w-e Macaristan bu ıuretle 
ı ."tiln emellerine nail olabilecektir. 
•!yanın Pari•le anlaşmak teıebbü

: trıe giriımesi, bu noktadan Macarl•
l ı n için zararlıdır. Kilçük ltilAf mem-
1~ketıulnde mühim bir Macar ekal
'l'ıltl vardır. Bunlar, oralarda. taham

t,1·1 u edilmez tazyik görmektedirler. 
k Eter Roma ve Parlı bu memle
t ellerde Macar ekalUyetl lehine bir 
'fl"bbGste bulunur da bunlarm va.ıi
~ttlerini bir parça rahatlaştmna ne 
~il'. Kendilerinden beklenen bu hare
etı yapmazlar1a Macar Milleti ftal• rYa ebediyen küsecek ve Macar· 

bla.1lY~n dostluğu iyi olma:ı bir yara 
il lnı alacakbr. 

ili M. ~etlen bu mütaleadan sonra 
netıceye varıyor: 

. Macaristan için Berlfole bozuımak 
!!1ümkOn detildlr, Jcabında Berlinle 
l"l.oınanın 
d hl arasını bulacak çareleri 

a araştırmak 11Mifemiı olmalıdır. 

Sar da 
kargaşalık _ 

SUrAvva. 

Sarbrük, 12 (A. A.) - B6tl Al-
•rıa h ... n cep eaine menıup Maden •en-
"lka 
1 

111 azasından bulunan ameleler 

h", 
1~a.k fızere 30 kadar Aah11 diln Sar 

ı rı,r - . i •yan amele scndıkası bUrolarınl 
1 defa itgal etmişlerdir. 

l Polis. büroları iıgal edenleri da .. 
~ ve büroları kapatmııtır. 

/falya ile 
Fransa 
Anlaşıyor 

Roma. 12 (A.A.) - Birkaç ,Un• 
denberl İtalyan matbuatı, Franııa • 
ltalyan mukarenetlne uzun ıütunlar 
tahsiı etmektedir. 

Gazeteler. b6yl• bir tarzı hallin 
dünya aülhunun kuvvetlenmeldok.I 
menfaatlerini kaydeden ecnebi n 
bilhassa Funaıı, lngiliz ve AT•an 
matbuatmın geniş hüliilalumı ver· 
mektedlr. 

Lavoro Fatiata gazetulnln Parla 
muhabiri yazıyor : 

' 'Frc.:nsız gazetelerlnl ve burada 
a-eniş bir surette istinsah edilen Çe
koslovak ve Romanya gazetelerini 
okurken. Roma ıiyasetinin kOçllk 

itilifa ve Fransaya muhalif telAkkl 
edilmesi zihniyetinin terkedilmekte 
olduğu intibaı ha1ıl oluyor .• , 

Hindistan da 
Yine Gandi 

Bom bay, 12 ( A. A. ) - Kongre 
Azasından birisi Gandl ile g<irilttükten 
sonra Mahatmanın kongre reiıl vazi
fe1ini muhafazaya karar nrdiğlnl 

bildirmittir. Mabatma, vazifesine, 
kongrenin hlç olmazsa TetrinieYvel 
ıonunda toplanacak olan celsesine 
kadar devem edecektir. 

Şark Misakı 
Almanyanın Son Notasile 

Müzakere Kapısı 
Kapandı Mı? 

Pariı, 12 ( A. A. ) - Almanyamn 
ıark mlsakına girmiyeceği hakkındaki 

Alman notaaının, Sovyet Ruıya.nın 

Milletler Cemiyetine girmesi meselesi
nin neticelenmek Oı:ere oJdufu bir 

ıırada verllmul ıayanı dikkat görll
Ulyor. 

Londra, 12 (A. A.) - Almanyanın 

tark mlsakına girmiyeceti hakkındaki 
notuma rağmen bu husuıta müzakere 

kapısının kapaaıp kapanmamıı oldu
ğunun takdir edilmemesinin Fransaya 
ait olduğu •Öylenmektedir. Bu kapı 

kapanmamış ise İngllbıre. bu sahada 
Fransız teşebbfiılerine rnüzaharet 
edecektir. 

Si 

Aşk 
Gençlerindir 

... - Hasibe 
"i\rladı: 
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Hanımın gözleri 

, Reıide alacağı kızın babasının 
k dıru duyunca adeta koltuklan 
ıtb•rmıştı : 

- Evet, evet, dedi, neresi? 
t Şoför önünde durduğu apar
lrnanıo kapısını gösterdi : 

Bur•sı.. Ben onların şofö-
tnynm. Gir • • .. li ıçerı. Asansoro atla, 
ç numara •• 

tt-ı Hasibe Han~nı t-elAşla üç 
ermer basamagı çıktı. Büyük 

Q~rnir camla kapı aralıktı. 
b· Kendini yine mermer geniı 
ır antrede bulunca şaşırdı. 

k Bereket versin yerde uzanan 
~lan yol keçesi ona bir istikamet 

~()steri yordu. Şaıkm şaş km 
)UrUd" u. 
f Önüne iki ayak merdiven ve 
~tıe büyük bir camla kapı geldi. 

l'lık şaıırmıştı. 
) k l<ııpınm anahtar deliği falan 
d 0 

lu. Hatta tutulacak bir tar ah 
il Yoktu. Kendi kendine söylendi: 

~i . - Allah, Allah.. Bu da ne 
Çını kapı. Frenk icadı mıdır 

Burhan Cahlt 

nedir? Elile yavaı yavaş, korka 
korka kapıyı yokladı. Birdenbire 
yUzU güldü. 

- Dedim ya, gavur icadı. 
Kendi kendine açılıyor. 

Çarpma camekAn kapısını bi
raz daha itince kendi kendine 
açıldı. Hasibe Hanımın titman 
vücudu aralığından geçince kapı 
tekrar, fakat bu sefer gürnltU ile 
kapandı. Şimdi ikinci bir mermer 
sahanlıkta kalmıştı. 

Karıısmda demir parmaklıkla 
bir camlı dolap görünUyordu. Ha
sibe H. şaşkmlıkla sağma soluna 
bakarken kapının gürültUsünU 
işitip odasmdan çıkan kapıcı ile 
karşı karşıya geldi. 

Kapıcı apartımanan yabanctsı 
bir kadınm şaıkm şaşkın baktığım 
görünce sokuldu. Yukarıdan aşağı 
süzdü. Sonra kaba bir ermeni 
şivesile: 

- Kime bakdml 
Dedi, 
Hasibe Hanım çöl ortasında 

kendi cinsinden birini bulmuı gibi 
sevindi: 

- Ama11evlidam, dedL .. Paıa· 

j Morokastl Vapuru 
Denizde Hili Yanıyor 

Nevyork Plajı Tahliye Edildi 
Hali ga•makta olan oa· 

pıırun tebizl• al111aıa ,. .. ,,., 

Nnyork, 12 (A. A.) - Morokutl 
vapuru bili y•nıyor. ltf aiye vapuru 
terketmlttlr. Vapurdaki yat depola
ranm patlama11 ve bu yüzden NeY• 
york plajında yıkananlar& zarar gel-
mHi ihtlmalfle plaj tahliye edllmiftir. 
Adli ve idari cephelerden iki tahkl· 
kat yapılmaktadır. Dinlenenlerin he
men hepsi, tahliye aandallarına yol
culardan ziyade tayfaların bindiklerini 
ıöylemitlerdlr. Kurtulan bir yolcu, 

Grev Harbi 1 

Amele Reisi Harbin Devam 
Ettiğini Bildirdi 

Vatlngton, 12 (A. A.) - Menaucat 
ıenayil grevi lşçi lideri M. Gorman 
hakeme müracaat teklifin in dün saat 

18 e kadar kabul edilmeme1I üzerine 
teklifin geri alandı~ını aöylemiı ve 
demittir ki: 

" - Harp devam ediyor .,, 
Grev olan yerlerde çarpıtmalar 

ııklatmııtır. Ezcilmle Sayluvlrde dnn 

sillh teati edilmit ve bug\ln de ayni 

• hadise tekerrür etmlttlr. 

• Hlndlstanda Üç idam 
Darjeling, 12 ( A. A.) - Bengale 

nliıi M. Anderson'u katle tetebbils
ten .uçlu üç Bengalli idama mahkum 
edilmişlerdir. 

ıwz: 

lar burada oturmazlar mı. Bilmem 
ıoför öyle söyledi. Hem onların 

ıoförll imiı. 
Kapıcı onu bir daha süzdü. 

kılığına kıyafetine bakıp onu hiz
metçilerin akrabasmdan biridir 
diye servis merdivenlerinden çıkar
mayı düşlindU. 

ihtiyatlı hareket ederek bir 
daha sordu: 

- Kimi göreceksin! 
- Hanımefendiyi. .. KUçUk 

ham mı! 
Kapıcı asansöre doğru yUrUdU, 

demir çekme kapıyı açta: 
- Gir bakalım! 
Hasibe Hamm 

sllrliklenen bir koyun 
ilrkek içeri girdi. 

mezbahaya 
gibi ürkek 

- Kendin çıkabilir misin? 
Hasibe Hanım artık kızmaya 

baılam14b: 
- Aman evlidtm. Ben böyle 

ıeylere alışkın değilim. Sen mer
diven varsa beni oradan çıkar. 

geçtim .. 
Kapıcı gülüyordu: 
- Korkma, korkma, dedi. 

Zaten ben de dört numaraya 
çıkacağım. Mektupları var. 

Ve odasına girip bir tomar 
mektup aldıktan sonra geldi. 

Demir kapıyı tekrar çekti. Bir 

düğmeye bastı. Asanaör hafif bir 
uğultu ile birden yOkseldi. 

Huibe Hamm içinden dualar 

w-apur yanarken intizamdan hiç e1er 
bulunmadığını. yolculann tamamen 
ihmal edlldlğini. tahlisiye af mitlerinin 
datıtalmadıtını anlatmııtır. 

Antonyo isminde bir yatcı, bllA
hare kurtarmak üzere denize birçok 

kadın attığını, ıonra bet numaralı 
tahlisiye sandalına lılndlğlnl söylemlı-

tir. Bu •&ndalda yalnız gemi ta7f aa1 
vardı ve hiçbir yolcu yoktu. 

Silah Satışı 
lngiltere Sefiri Amerikayı 

Protesto Etti 
Londra, 12 ( A. A. ) - fnglltere

nin Vatington sefiri Pa.zartut günü 

hükumete müracaat ederek, ıiJih 

satışı tahkikat komisyonunda kulla

nılan u•ullere ve ezcümle yapılan 

heyecanlı iddialara kartı protemto 
etmittlr. 

Ayni ıekllde bir müracaat, Lond
rada. bir lngllla hariciye memuru 

tarafından, Amerikanın Loodra Hfa· 
retine de yapılmııtır. 

Kolera Değllmlt 
Bnkref, 12 ( A.A ) - Man•lya 

askeri kampında kolera mikrobu bu .. 
lunduğunun teeyyüt etmediğl re1men 
blldlrilmiıtlr. 

okuyor, .tövbeler ediyor. Salitü 
selAm çekiyordu. 

Batı dönmeye baılamııtı ki 
a1ansör kUçUk bir sanıntı ile 
durdu. 

Kapıcı evvela camlı kapıyı. 
aonra demir parmakhğa açta. 

- lıte, dedi. Üç numara .. Çal 
kapıyı. 

Hasibe Hamm mermer sahan
lıkta yalnız kalınca ferahlandı. 
Mendilini çıkardı rahat rahat ku· 
rulandı. Sonra kapıcmm göster· 
diği düğmeye bastı. 

Derinden uğuldıyan elektrik 
zili onu çok bekletmedi. 

BUyUk ceviz kapmın bir ka· 
nadı yavaşça açıldı. On yedi, on 
ıekiz yaşlarında ıık, sanşm bir 
kızan başı görUndU. 

Genç kız gelen misafiri süzer
ken Hasibe Hamm da müstakbel 
gelini olduğu muhakkak bu sarı 
gül koncasını tam ahcı gözile 
tetkik ediyordu. 

Genç kız sordu: 
- Kimi istiyorsunuz efendim. 
Hasibe Hanım gUlümsedi: 
- Hanımefendiyi, sizi kllçUk

hanam. 
Sonra münasebetıizlik ettiğini 

farkedip: 
- Valdenizle görüşmek isti

yorum Küçükhanım dedi. 
Genç kız bir şey anlamamıı 

gibi onun yüzüne bakıyordu. 
Nihayet ıordu: 

[ Gönül lıier( ) 
Tanışma 
Fırsatları 
Kaçırılma~alı l 

Hilaliahmer baloaundan Uç beı 
gün evvel bir aile dostum bu 
müsamereye davet edilmiı. Bana 
kızını götürmesinin münasip olup 
olmayacağını soruyordu. Hiç tered
dUt etmeden mUsbet cevap ver
dim. Bu ıııabah atdığım mektup
lardan birinde de dostumunklne 
benzer bir sualle karşılaşınca mes
elenin birçok kız annelerini iıgal 
edebileceğini dütUndilm. 

Bir kaz evlenmeden evvel hu
ıusi ve yüksek sımfa mahaus oJ-
mak şartile umumi müsamerelere I 
gitmeli midir. gitmemeli mi? Bu. 
herşeyden evvel kızın yaşına 
ve tahsilinin bitip bitmediğine 

Bakar. Umumi kaide bir genç 
kııın 17 yaşını ve lise tah· 
ıilini bitirmeden evvel husu&i 
ve umumi müsamerelere git
memesmı emreder. O zamana 
kadar aile toplantılarında bulu
nabilir. Fakat bu toplanbnın çeı .. 
çeveıi genişleyince, onda yeri 
bulunmaz. Fakat yaı 17 yi bu
lunca aile reisleri için kızlarmı 

temiz müsamerelere götürmek, 
orada çok sıla bir göz altmda 
bulundurmak ıartile. bir vazife 
halini alır. Çnnkn genç kız ekse· 
riyetle bu gibi yerlere görilnecek, 
tanıııacak. milstakbel zevcini de 
ağlebihtimal bu tanışmalar neti
cesinde bulacakt1r. 

Görllcti zamanmda değiliz, 
kapımızı çalıp kızımızı görmek 
iatiyen bir hanım gelmesini bek
liyemeyiz. Satılık mahmııı gös
termek mecburiyetindeyiz. Fakat 
bütün bunları söylerken kızın 

icap eden terbiyeyi daha evvel 
mükemmelen aJmıı olmaaı icap 
edeceğini ilAveye bUmem lüzum 
var mıdır? Jtf 

* Mersinde M. M. Ali Beye: 
Sizden yaılı olanlann ne tarı· 

da hareket ettiklerine bakanız. 
MllmkUnae bir müddet birlikte 
dolaşınız. Bahsettiğiniz derdin 
ıifasını bulmuı olursunuz. 

HANIMTEYZE 

Anlıyamadım efendim. Ha
nımefendiyi mi görmek lstiyorıu· 
nuz. 

Hasibe Hanım kıta kesmeyi 
faydalı buldu : 

- Evet, evet kıum. BüyUk 
hanımı görmek istiyorum. 

Genç kız kapıyı açtı: 
- Buyurun efendim. 
Ve önüne dUftip onu bnyuk, 

loş bir salona aldı. Sonra önüne 
durup sordu: 

-Nasıl haber verelim efendim. 
Hasibe hanım aıkıldı. Zaten 

salonun silsU, şatafab zihnini 
allak bulJak etmişti. DlltUndU, 
taımdı: 

- KadıköyUnden bir hanım, 
ha.yırla bir iı için gelmiş, dersin 
kızım. 

Ve hoı bir cinas yaptığına 
inanarak gülilmsedi. Bu lAkırdı 
ile genç kıza kendiıi için gelmek 
istediğini de anlatmıı oluyordu. 

Kız dudaklarını büktü. Sonra 
misafirin söylediklerini unutma· 
mak için kendi kendine tekrar 
ederek salondan çıkb. 

Genç kıza alıcı gözile bakan 
Hasibe Hanam o çıkarken 
bacaklarına, endamına, biçimine 
bakıyordu. 

- Bir içim su, dedi. Söyl8"' 
dikleri kadar varmıı, Reşitçiğim• 
liyık doğrusu. Gül gibi taıe. o 
sıska Leyli çatlasın patlaam. 
Sonra etrafına ıöz gezdirdi. 

'Arkaıı YU') 



:ı DQnya H8diselerl f"" 

l:Jir Katip 
Arıgorıı:m ! 

Amerikanın sanayi erbabından 

500 tal ipten biri hususi kati-
hangislnl bini değiştirmek 

. mecburiyetinde k • 
seçme[ ı 7 lınca yenisini bul-

mak için gazetelere bir illin ver
miş, ve bu ilan üzerine 500 kişi· 
den talepname almıştır. Bunlar
dan hangisini tercih etsin 1 Ame· 
rikalınm bulduğu usul şudur : 
Evvelemirde adresi fena yazllmı . 
Pulu mühmel yapıştınlmı , kirli 
veya gülünç derecede kOçllk zarf· 
lan hiç açmadan ateşe atmıı. 

Mektup yığını bu suretle eksi
lince geriye kalan zarfları açmıya 
koyulmnı. Mektup kliğıtlan fena 
katlanmıı olanları okumadan yırt
mış. Sonra satır aralan ölçüsUz 
heaap edilmiş mektuplan da par
çalamış, geriye kalanlan oku
muş bunların arasınden imli 
bata ı olnnlan d atmış. 

Bu ıekil seçme neticesinde 
( 500 ) mektuptan geriye kalan 
tamam 3 tanedir. Bunların sahip
lerini çağırmış. Birisinin kıyafeti 

perişanını , onu savmış. Geri 
kalan ikiden birini seçmiş.. işte 
iş bulmak isteyen birısinin nazn· 
ndıkkate olmas lazımgelen bir 
ders. 

* 
Nepal hUkümeti Londrada 

bir sefarethane tesis et· 
! __ H_i_ç_d_e_ğ_iş---· miştir. lrıgf'.iz ga-

zetelerinin anl t
nıiyen ueme bklarına göre bu 

listesi f rethanenin ilk 
işlerinden biri, yemeklerini mem
leketlerinde olduğu tekilde ·,·r
mek için fcap eden levazımı 
getirtmek olmuştur. Bu levazım 

kuru mantar, pirinç unu, badem, 
ceviz ve ekmek için hususi bir 
undan ibarettir. Sefaret memur
lannın yemek listesi ıudur: Sa· 
bahleyin yoğurt, tereyağ, peynir, 
kızarmış ekmek. Öğleyin: sebze, 
patates, badem, ceviz. Akşamı 
soğan ile kuru mantardan ya
pılmış bir yemek, pırınç unu 
ile mnhallebi. Nepallılar et 
yemedikleri açın bu listeye 
lliive edılccek bir şey yoktur: 
Yalnız unutmadan söyleyelim: 
Sefaret erkanı sofraya oturmadan 
evvel memleketlerinde olduğu 

veçhile potin ve çoraplannı çıkar
makta, ve sofranın kenarında 
bir defo eğilerek ekmeği ıelam
lamaktadırlar. 

* Avrupa ile Amerika arasın
da iıliyen bfiyfik posta va-

JJügülc. bı"r purlanmn bir ıe
vopıırda ne ferinde yiyecek YO 

lll ? içecek olarak ne 
yen ' ıarfedilir? im 

Franaız gazetecisi h dö Frana va
purunda seyahat ederek bunun 
listesini çıkarmışhr. Okuyunuz: 

Siyah ve beyaz şarap 7200 ti· 
fe, aynca mOrettebat için 1000 
ıişe, 1012 tavuk, 475 güvercin, 
284 kaz, 106 hindi, 159 muhtelif 
av kuşu, 5214 kilo taıe balık, 
55 kilo ıstakoz, J912 kilo taze yaş 
keynir, 412 kilo kuru penir, 2229 
meyva, 45,940 kilo et, 9,300 kilo 
domuz, 100 kilo Kuşkonmaz, 
17,500 kilo bezelye, 30,000 muh· 
telif sebze, 2900 taze eıit, 43,400 
yumurta, 1520 kilo tereyağ, 48 
ton buz. 

Bu muhtelif mevadı yemek 

hali le getiren ahçılann anyısı da 

I 3") C''"'· 

Bitenler 

Simendif erin intikamı .., 
İktısadi aıkın

h, ücretlerin 
dOımesi, otomo
bil, otobila ve 
tayyare gibi va· 
sıtaları şimen· 

diferin müthit 
bir rakibi haline 
getirmişti. Bu 
rekabetin bilha • 
sa kendini en 
faz.la hissettir· 

bir vaııta mey• 
dana getirmiştir. 

Bu vaaıtanm adı 
"Tren Blok,, tur. 

Bu trenin huı;u· 

siyeti ıudur ki, 
otoraylarda oldu· 

ğu veçhile Joko· 
motifi baştan ba-

şa kapalıdır. ma
zot ile işler, 600 

diği saha Am~ beygir kuvvetin· 
rika olmuştur. dedir. 
Amerika çok Vagonlar ara· 
genif bir mem- formda birjbine 
lekettir. Bu ge- alastikl bir bağ-
ni lik nasd ora• 
da flmendiferci· la bağlamışlar• 
llği inkişaf ettir- Bir ugalıal laggart1sl11d• •tra/ı seyred•n goıcular dır. 
mljse, şartların değlşmeıl yUzOn• ı cak yolculuğun ücret farkı trene 1 Araları açık değildir. BlltUn tren 
den yine im ncliferciliğin aleyhi- nispetle yUzde 25tir. Fakat trenle se• yazın elektrikle serinleştirilir, ve 
ne bir vaziyet doğurmuştur. va• yahat edildiği zaman, geçen za· kışın yine elektrikle hararet veri• 
tlyet do .. urmuıtur. Vaziyeti daha man, otel, yemek masrafları he· lir. O suretle ki, bu trenlerin yaz 
etraflı tetkik etmeden evvel, ti- sap edilecek olursa, tayyare ile kış harareUeri değişmez. içeriye 
mendiferciliğin Amerikadakl ha• ıeyahat, trenle aeyahatten daha sıcak veya soğuk ıızmasına imkan 
lini bir gözden g ~irmek li· ucuza mal olmaktadır. Yahut yoktur. Kış yaz hararet derecesi 
zımdır: değilse bile başbaıa gelmektedir. 20 dir. Bu havaya fenni surette 

Denilebilir ki, l')mendiferc~ Çnnkll Amerikalılar trenciHkte bir miktar rutubet, bir miktar da 
lik Ameriknda Dünyanın hiçbir gösterdikleri kemali, ticari nokta- Ozon gazı ilave edilmektedir. Bu 
yerinde varmadığı kemal dere- dan tayyarecilikte de göstermi~- · tertibat vagon pençerelerini hiçbir 
cesini bulmuştur. Mesela seyahat lerdir. Yolcu tayyarelerinde biz· suretle açılmasını lüzumsuz bırak· 
edeceksiniz. lsh~ayoua vardınız. meti yapan bir kadındır. Bunların mıştır. Bundan dolayı da vagon-
Gö Ur llntb: ki her vagonun bn- hepsi llnlformalıdırler ve hasta lann içine, no toz. ne de duman 
şında bir vagon şefi vardır, Sizi bakıcı mektebinden mezundurlar. girmesine imkAn yoktur. Işık terfi· 

karşılar, bilet muamelenizi g8- Yolcu tayyareye biner binmez bab kapalıdır. Vagonrestoran hazf 
rür. Sizi yerleştirir. Hiçbir ıapkasmı ve eşyalarını yerleştir- edilmiştir. Pullman vagonlarında 
eksiğinizi bırakmaz.. Ayrıca ctya- mek, icabında tayyare şirketi olduğu gibi yemek yolcunun 
nız.la da her vagonda mevcut bir hesabına sıcak bir kahvaltı h~ masasına getirilmektedir. Yatak-
veya iki zenci çocuğu meşgul zırlamak, birdenbire yapılan mevkif larda da hususi tertibat alınmıştır. 
olur. Eşyanızı lır, yerleştirir, inişlerinde yolcunun bir kaza ol- Perdeler ince aluminyomdandır. 

duğu zannını edinmemesi için 
ineceğiniz istasyona indirir, yol- O ıuretle ki, her yatak bir ktıçük 

istasyonları haber verme hep bu 
cularm içeceklerini, yüz ıularını oda halindedir. 

kadınlarındır. Fakat gerek tayyare 
hazırlar, temiz.lik yapar. Bir saniye ierek otomobil rekabetinden ıon 
boş durmaz.. Buna mukabil yol- derece zarar gören Amerikan 
culuk masrafı da nisbeten ucuz• trenciliği tayyarenin temin ettiği 
dur. Mesela yatak fiatlan en iyi ıür'ati ayni zamanda otomobilde 
trenlerde gece5ine göre, 2 Ul 3 görülen ucuzluğu temin eden yeni 
dolan geçmez. Şimdi gelelim - .. --.,::---...... -- --
otomobile.. Amerlkada bugtın 
için 40 milyon otomobil vardır. 
Umumi nüfusa nlsbeti fiçte birdir. 
Kaliforniya sahiUerinde bu nis
bet üçte ikiye ynkselir. Onun 
içindir kı, otomobil seyahati 
Amerikada çok ucuzdur. Günde 
bir buçuk dolara otomobil kira· 
lamak, umuru adiyedendir. Benzin 
de o nispette ehvendir. Dört lit
resi bir buçuk senttir. Binaena
leyh bu kadar ucuz bir nakil va
sıtası olan otomobil zamanla şi
mendiferi 61dUren bir rakip ol
muştur. 

Tayy relerde ise, yine dehşetli 
bir ucuzluk göze çarpnr. Yani 
a ''1' nıef!nf Pde tftuvare il8 vnoıla· 

- SOa Posta .. 
iLAN FiATLARI 

f- Gc-~eteıal• aa.1 llfUllilo 
6ir ıülana• iki Nlır1 6ir 
( ıaıatim) "'gılır. 

z- Sogjasın• fÖrtl 6/r ıontl
min ilan /iat• ıanlardır: 

eayfa sayfa eayfa J.>iğer Soo ıayfa 
1 2 3 • " s )·erler sayfa - --

ı:ı 400 250 200 100 60 
Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. 

J - 'Bir ,.ntiııule HNli 

·<BJ ı~u,,.. """""· 
4 - ince ,,. lcalın ıazılar 

lutacaklon ıer• ıöro 
ean.timl• öı,aı;;,. 

\ 

Trenin en ıonunda mutfağı 
vardu. Amerikada trenler umu• 

miyetle (60) ile (80) kilometro 
arasmda ıeyroderler. . SUr'atin 

daha fazla olmamamdır ki, oto
mobil ve tayyare rekabetini tesirlen
dirmektedir. Yeni Tren Bloklann 
ıür'aU aaatte (180) kilometre ola· 
cakbr. Binaenaleyh trenciliie za· 
rar veren bütün lmkAnlar orta
dan kaldırılmış olacakhr: Ame
rikada şimdilik böyle bir tek 
tren yapılmıştır ve halk arasında 
bir propaganda edilmek üzere 
bütün Amerikada dolaıtırılmak· 
tadır. Bu trenler başta posta, 

sonra bagaj vagonu, daha sonra 
yatak vagonu, ondan sonra alt· 
mııy okunun seyahat ıalonu, 
lavba vagonu, onu müteakıp 56 
kifilik salon vagonu, nihayetinde 
de mutfak olmak Uzere içiçe 
yedi vagondan mUrekkeptir, 

Resminizi Blzs Gönderlnlı 

+ "' Size Tabiatınızı Söyligelim 
Rc:amln!d kupo ile gönderlnlı. 

Kupon diğer aa7fam11dadar. 

1 İstanbul: Şevkf 
Bey: 1 indo titiz ve 

temizdir. İntizama aıt 
kusurları çabuk go

rUr. Tertip, t nzıııı 

bahsinde kadınlar ka• 

dar muvaffak olur. 
Tehlikelere, znrnrl11r• 
karoı atak olma1. 

•> 
2 Beyoğlu: Rauf 

Bey: Gözü pektir. So· 
kulur, anlar, dinler. 
Gözü açık oldu!;ru 
kadar da kulağı delik· 
tir. Çabuk görür ve 
işitır. Menfaat bahsin
de olgun davranır. 
Olur olmaz eeyleri va. 
eile ederek iş bozmaz 
müşküllere tahammül göstermek istet· 

• 3 lıtanbul: Celil 
Bey: Sakin ve kısmeJJ 
mahçup tavurludut• 
Muhitini bulmadıkç• 
çekingen ve az at>" 

kulgandır. İntizam ku• 
yudatını sever ve tat• 
bik eder. Siması a• 
natknrlnra mnheue hı• 
iradeleri taşır. Zeki· 

eında zahir\ bir ıa'şaadan ziyade deri• 
ve kapalı hır mana varJır. 

• 4 Kayıseriı larnail 

Efendi: Kı men mağ· 
rurdur. Agır söz kal· 

dırma:r:, sayılmasını i • 
ter. Bazun inatçı ve 

serkeş olur. Hu}una, 
euyuna gidilir e sa
mimiyetini esirge· 
mez. 

• 6 Kırklareli: lı. A. V. Hanam: 
f RHmlnln dercini lıtcml7or ) 

Şen ve şuhtur. Neşesini no.clirell 
zayi eder. Bulunduğu nrkodnş meclı•· ı 
lcrinde samimi ve kibar intibnlat ~ 
birakır. Arkadaşları tarafından ar nır. ll, 
( Gönderilen fotoğraf sarih değildir ttlt 
Daha eyi çekilmiş bir diğer foto •raf 'al 
gönderildiği takdirde mufassal ve istı• 
betli bir tahlil yapmak müınkU!l 
olacaktır. ) .. 

57 Ankara; M. All Bey; 
( Fotoifahnııı derc'nl lstoml7or. 

lntizamperve talebe hueusiyetleriol 
ilade etmektedir. Kaide ve usul 1ınr!· 
cinde hareke* etmez. Çok eöyleroeıı 
daha ziyade dinler. Arknduşlan tar!'" 
fından sevilir ve sayılır. .. 

S8 Boğaziçi; K. Hanım; 
(Reamlaln dercini lıle -nl7or) 

Ahbaplarile candan konu§ur, ıe•" 
medıklerine pek yüz vermez. Para)'" 
pek bağlı değildir. Eline geçird ğinl 
enrfetmek ister. Bnşk ls .. mm dertlerini 
rf • ı .. " 11 • J.. •v t rl 

f1JIW9Nl ... lftHUH• llUllUN--•QMt"• .. •'"' 

.. ,, -İ. . . '- . . .... t 

Son Posta 
l'nml, 111111, ff..,ıdiı ve Halk gau:t•,ı 

Eaki_fabtiye, Çatalçe~me sokağı, 2f 
l&TANBUL 

... 
Gazeff~mizde çıkan y•" 
•e resiml~rio bütün haki~ 
mahfuz ve gaıetemiıe aittilı 

ABONE 
1 6 3 i 

Sene Ay Ay /.1 
Kr. Kr. Kr. ~ 

TORKIVE 1400 1so 4oo ısO 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 11' 
ECNEBi 2700 1400 800 ~ 

Abone hedeli peşindir. Adre• 
deği~tirmek 25 kuruitur. 

c.ı.n .w•k geri v~rittneS. 
Ulnlardan mes'uliyet •"""'~ 
Cevap için mektuplara. 10 kuru~hl~ 

pul ilavesi ı:zımdır. 

Posta kutusuı 741 lsıaııbul 
Telgraf : Son posta 
Telefon : 20203 
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Güzellik 

Beyazlanmak için 1 
Ev Kadını 

1 

Moda 

d:== Kararan Evin Bir Numara 
1935 e Doğru 

Kemer Modası 
---··~-----

Yeni Eşarp Ve 
bdmlan. D 

de lkottuk· Cilt Nasıl Üşmanı : qarp moduı bili btıtGn 
glh:elliğl ve yenlliil ile devam 
ediyor. Resimde de görilldnğn 
lzere bilha11a sonbahar tayyör
lerinin hemen hepsinin yakalan 
qarplıdar. Bunlar yakanın htthı
den takıldığı ıibi, altından da 
takılabilir. 

J 

ı 
yanmak ve 

a da eski Akl ? 
erine dan- aşır 
İçin göster
i tehalOk 

kler için her 
an bir muam· 
halindedir. 
lısa deniı 

"mi devam 
· müddetçe 

r, yanmak 
hirer bakar 
•I haliae 
•k için eli .. 
n ne geline 

ar. Belha ortaaı• kadar 
pijamalar, plAj elblHleıi, 

tl yan çlplak barakan ma
hep bu hevuia Jcatlanclır. 

~t faz mevaimf biter bitmez 
tnalet aalonlarlaa koprak 

lcararan renklerini izale etmek 
•lerine bqvururlar. Birçokları 

temizlendikten 10nra Gzerlne b .. 
yulumak lçia yapılaı merhem· 
lerden biri drllltlr. Yalnız bu, 
kanın faıla hareketine ıebeblyet 
verditf için gözlere ve dudaklara 
ıllrtllmemeai lbım. bk defa mer
hem yüzde iki iç dakika, cilt 
haHU ise bl, dakika tutulacak 
ve ıaman yaYllf 1avaı uzatılacak· 

- Bu ne perhiz, bu ne IAhna br n yDzclen badem yatı ile 
? tıemizlenecektir. 

Dvıer. Fabt ne yapahm, biz Yftzle beraber omuzlu:, kollar 
lli1leJia. Bunda itlraı •• ense de aimslyab olur. Onlara 

d ,..._ lalı nokta• Yar. temizlemek için evveli fırça ile 
a cilde ea laa bir zamanda beıleyicl bir kremi cilde ine& 

.. .._raı ..... • iade etmeye ujrqmak. lçirmell. Krem yerine zeytin yat 

bib- ·----~iıl-if.:fl•:.1'................... ~ 
için çok tehllkeBdfr. Brnae- aılabilir. Yıkandıktan ve iyice 
ı[h açılma yavat olmalıdır. kurulandıktan sonra da biraz daha 

unnn en iyiıl bir gllzellik krem ve )' ahut yağ sUrUlürae cilt 
una tderek OD iki OD beş eıkl parlaklıiına bulur. Kold krem 

ta!TesU:JBL~:'.m~tr· ço~~ biru wblarak kanfhnlan ıUt 
laarcı deiildir. Kolayı pıdnr. kaymalı da gayet müeaıir beyaz· 

le1Diıleyld bir kremle lyice latıcı bir madde ohar. 

Gün Yemeği 
Armut Marmelatının Nasıl 

YııJ>ıl<lı~ııı 13ilir 
'-bala tereyağla ylnecek en 
1 tey marmellttar. Marmelit· 

Misiniz? 

ea iyiai de armut marmelita
~h~uı bu armut bolluğu ... 
-'~"~ hemeo herkea yapabilir. 
~~tlan eneli ortalanndn 
J) IOyunu ve dilimlerin içini 
~ekirdelderiııi çakrınız. Sonra 

hın içine koyup tıatline 
C.ya kadar 1U illve ediniz. 
Ufayıncaya kadar kaynatınız. 
tıtlara ""un içinden alınız 

1 • rla, koçanlan 
Çine 

, __ ,___ •• ta yan 
a 1UWDC&ya ka att-
Bu auyun içe:itlaa arm':dun 
e bir miktan it.._ tek• 

• Y aai armut da.t kilo İM 
lciao ıeker, iki kilo iae , • ..._ 

teker.. içine biraz da ... 
6z, kaıığın üzerinde d6niln
ve macunlaşıncaya kadar 
iı. Sonra eYvelce pifirilen 
lan da içlne atıp bir mftd-
daha karqtıra karıthra 

lar iyice hallolup eriyinceye 
I' ateşte bırakınız. 
•Uıcan Yemekleri 

.._ Patlıcanlar dilim dilim 
iyice yanmıt zeytinyafın 
bir az kızartılacak. Bu 

patlıcaolar soğuyunca 
havanm içiad• u7M,qt 

.. 
berhanai bir kabın içinde iyice 
dliülecek aarmıaaklı Joturtla ka· 
l'lfbnlıp tabaia dikilecek. 

2 - Patbcaa kabuklarile ba· 
vaıuının J lzerinde, fınnda YeJa 
kilde iyice pifirilecek. Pişirir pi• 
tirmez ıoiuk ayaa içine atıp 
hemen kabuklan •oyulacak. Zira 
•ter kabuklarile uzun müddet 
bualalırea. karanı. iyice soyup 
yıkandıktan ıonra yine ya tahta 
havanın veyahut lıerlwaıi bir 
kabın içinde iyice dliftlecek 
içine bir iki tane de ayni şekilde 
pitmit yefil biber parça parça 
edilip ili•• edilecek. Ve hep 
beraber bolca aeytlnyajile bem
beyaz oluncaya kadar katıkla 
kanflırılıp döğUlecek ba mahlita 
aarmıaaklı yoğurtta bnttanlmca 
gayet ıerin hafif Ye nefia bk ya• 
yemep olur. 

GUve 

Evin bir nu· 
marah dllımam 
hiç ıtıpbeıiz ki 
sıtivedlr. lJu afet
ten evini temiz• 
lemek her ev 
kadınma düıen 
birinci yazifedir. 
KGrklerl, tüyleri 
yllnlD elbiseleri 
mahveden hep 
bu bacektir. Yu· 
•artalan •k 
dokunmut ku
mqlarua Qattla
de, 6rtllerln ve 

Bu mevaim yeni olan ıeylerden 
biri de kemerlerin genişliğidir. 

Bazıları on iki, on beı ıantim 
kadar geniıtir. Deri kemerler bu 
meYSimde de birinci aaftadar. Bu 
pllİf deri kemerleriD eberiya 
&nleri ve arkalan umnlama ince 
ince keailmiftii'. Ba arahldardaa 
~r&nen altındaki kumqın r•si 
kemere aynca bir ,ezeHik veriyor. 
Yanlar bltllndUr. Resimdeki ta,. 
yör, boyu, biçimi, çenenin albna 
kadar uzanan tahta düğmeleri ve 
•ıarp yakuile yepyeni v. çok 
gOzel bir elbiaedir. 

tDylerln arıaında olduğu için ve 
bir de çok nazik olduğu için Hık 
ıık ıllkelemelerin, fırçalamalann 
ve vurmaların bu huausta çok 
faydaıı vardır. Elbiıeler veyabat 
1Unl0 eıya uzun zaman için kal· 
dırılacağı vakit evvel&. eyice 
temizlınmelldtrler. Çikö yumur

Çocuğumuz 
talar ekaerlya kirli noktaluday ------·-8---- y 
birikirler. Temizlerken ,akalar• Kızınız On aşına astıysa 8J>&Ca· 
ceplere bilhas•a itina etmelidir. "' Ş 1 \J d 
Eıyanın rü•• yumartalanndan gtDIZ ey er ar 11 
eyice temizlendiğine emin olduk· Kızınız bu yaıta iae onun 
tan aoma onlan öylece muhafaza e•vell mektep hayatında ktıçük 
etmek için elblıe kutularına yer- deiitlklik olacaktır. Zira ba ıene 
....... "'"'lrıbNlddtlfdr"fl--ıı.-;.;fo ....... I!..- . .. 
!arına zamklı ft'1itlerle iyice mektebin niabeten gllçce olan bir 
kapatmahdır. Kutu yerine torba ıınıfına adım atmııhr. Belki de 
da ve yahut kalın paket kağıdı biltlln hayatında takip edeceil 
da kullanılabilir. Her iki tak· mevzuların eberiaiae bu sınıfta 
dirde de yerlerini kırmızı bqlar. Tarih, Coiraflyayı ilk 
mumla yaplftırmabdır kl hariçten defa bu sınıfta öğrenir. Bunlar 
içine birtey pm~ain.. gtiçük kızınız için gayet mllbim 

Daha tedbirli olmak için bu torba- detifikUklerdir. Bu senenin ilk 
lana, kliıtlana Yeya katulann lçiae msfaada mektebe fidelidenberi 
gtlftleri ildllrea bazı maddeler de onu ilk defa olarak biraz daha 
konulabilir. Muell klçiik kllçlk aakia, yllkUn altaada biraz ezilmiı 
kafuru parçlan, naftalln, _,abat pbi bulacakaınız. Fakat onun bu 
paradiklorlnzia parçalan eliiae- hali aizl milteealir etmemeli. Bu 
lerln aralanna kat kat aerplllr. yqta artık daha ewvelki senelerin 
qyanm dlfemelerinde ıtıveden yemek titizliği kalmamııtır ve itti· 
ıüpbe ecHllnce JİO• paractildorinzin ha yerindedir. Bundan istifade 
ıayanı tavsiyedir. Yalnız gtıve ederek ona buit Ye aıhhl gıdalar 
olan yere parçalan ıerptlkten •• bilhaua bol bol meyva yedi-
aoma battaniyelere aarıp bir za• rlr8iaiz. Bu yattaki çocuklar her 
man için kallanmayıp kalclarmah. meyvayı aever. 

GllYe halılara h6cam ettiji Uykuaaaa da çok itina etme-
zaman ise tahtalan bir defa 
adamakıllı terpentinlemeU. Ter
pentfn tema• ettiği blltnn kurt· 
lan •• peleri 6ld0rllr. Fakat 
leke bU'akacajı için berıey llze
rine tatbik edilemez. Diğer bir 
çare de ıudur. Hala evYell tera 
çerilecek ve kaynar auda aalabl
mıı bir bezle ıtıvell yerler ıilin .. 
c:ek. Sonra ıayet 11Cak bir ltU 
ile nttUenecek. Hararet •• buhar 
kurtların hepalni 6ldtirtır. Rutubet 
kalmadıtına emin olmak için bir 
defa da kuru bezin Datlbıden 
fttillemek lizımdar. Bu ameliyeye 
faıılalarla clewam ediline ha· 
lınızın gUveden tamamile kmtal
dutunu görürallnüz. 

Sut Neye Yarar? 
Gıda olarak kullandığımızaDt, 

bazen mtırekkep ve ter lekelerini 
çıkarmıya da yarar. Mllrekkep 
damluile lekaleaea bir ipeklyl 
ılite bahl'.....aaa e leke ka1"1ar. 

-·· .... ,. .... ·~ .............. .,........._. 

Faydalı Şeyler 

1'tugel11 .ut11l1U1111 lfflRI 

t.mi•l•,,..lil 
Karpla ........... temizlemek 

if1n, bir miktar aıcak ıuyua 
lpnlae Z.laeatia daklnh, ... 
mabl6tla JlkaJUU. Badehu yum .. 
pk bir Mde brulayınıı. Tahta 
tuatalan llrk• au lle Jıka .. lı 
lıter. 

• 
Mo6llı•ler iiz•rl11tl•kl l•b-

l•rl na•ı l •il,,..,I? 

Mobilyeler llzerlncleld lek,Jerl 
çabrmak için evveli tuzla upı
turmala. Badehu airkenia içenine 
bir mikdar tuz dökerek, airke Ue 
ıilmeli, ıonra 1umuıak bir bezle 
R•rlatmah. 

Hainiz. Deraleri ae kadar ajır Y• 

ne kadar çok olursa olıun akpm 
,..... ...... elen hazırla

masına hiçbir zaman m8saade 
etmeyiniz. Çocupn bu yqta da 

tama• OD iki Aat *ykuya ihti

yaca vardır. 

So.ra yine bu yqta çocuk• 

larda gizli ıeyler 1apmak t .. 

maylll baflar. Fakat baalar An
zrdir. Çocaiuu aamimiyetilll, açdı
hğını bozan terler cleiDA'· Bno
lar lçjn çomju mrfamayınız. 
Ya ,eıaaemedltt• ıeHnis vey .. 
hat ta arkadqça lmchrmadan, 

gücendirmeden, aalıyarak konuıu· 
nuz. 

---····· ••• 8 w 1 ' -·-··---·····--···--

ipekli Çoraplar 
ipek çorap!an ızın ıağlambiaru 

temin için soğuk 1a ile yıkamaya 

tercih ediniz. Adi ve fal& kireçli 

aabun ile 11kanaD ipekli çoraplar 

çabuk çllrlr. 
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- NiŞC'nlım beni, zengmım 

diye aldath. Zengin olmadığmı 
öğrenince ben onu aldatmıya 

başladım. 
-· •• " ·~ 1 1 1 .................. 1•1 1 ... . 

1 Glzeı Fıkralar-T ' -, 
Zannetmem 

Mehmet Beyin uşağını görtlp 
ıordum: 

- Mehmet Bey neredeler? 
- Montekarloya gittiler efen· 

dlm ... 
-Her halde eğlenmek içindir. 
- Zannetmem efendim, ha· 

nımefendi yanlarında gittiler •. 

Güç 
iki hırsız, güçliikle bir evin 

kapısını kırıyorlardı, kan ter ıçın· 
de kalmışlardı, biri ötekine döndü! 

- Gördün ya, dedi, dünyada 
bayahm kazanmak kadar gUç ıey 

yokmuı .. 
-..... ..... ' • 1 •••• 1 ••••• 1 ••••••• •• 1 • ...-... 

Beni Sinema artistlerinden 
birine benzediğim için seviyor· 
muş •. 

Desene çabuk bıkıverecek, 
ıinema artistlerinin modaaı çabuk 
geçer de ... 

- .... 1 •• .- , .,. • ' •• '' 1 •• '' ............ . 

Hırsız Korkusu 
- Karım hırsız korkusundan 

bir gUrültU duydu mu muhakkak 
beni uyandınr. 

- Hırsızlarm gUtllltU etmiye
ceklerini karına aöylemedin mi? 

- Söyledim, bunu söyledik
ten sonra hiçbir gürültü iıitme-

diği zaman da; acaba hır1ız mı 
geldi de onun f çin gHrültU yok 
diye uyandırmaya batladı. 

Kızınca 
Havva, Ademe kızmıthı 
- Ben gidiyorum! 
Dedi, Adem ıordu: 
- Nereye? 

- Nereye olacak, annemin 
vamnal 

1Vecizeler1 
T raruvay bir 

nakil vaııtasıdır, 
fakat bazı za· 
manlarda nakil 
vasıtası olmak· 
tan çıkar: üzeri
ne «dolmuştur» 

levhası asılınca .. 

>f 

Ayna icat 
edilmeseydi ne 
eyi olacaktı. Her 
çirkin kendini 
güıel tasavvur 
edebilirdi. 

>f 

YUzii asık 

insanla karşı 

karşıya oturmak, 
tavam baıık o· 
dada yalnız kal· 
maktan daha 
sıkıcıdır. 

1'-

1Vecizeler1 

Lafla peynir 
gemisi yürümez
miş. Siz peyıılr 

gemııını bulun, 
bakın ben nasıl 

lafla yürütece
ğim .• 

Her şeyin, 

akıllısmı da ap· 
talını da bulmak 
kabildir. Aııkm 
müstesna: onun 
yalnız aptalı bu
lunur. 

T ransatlan • 
tiklerin kabar• 
malarına şaşıyo· 

rum, hatlerlne 
düşmüşse karaya 
çıkıp bir çekçek 
arabasile yarışa 

kalksmlar. 

* 
Eskiden iğreti 

Radyoda u 

'1ikayet edenlerin 
kimler olduğunu 
öğrendim: rad
yosu olmtyanlar. 
Kedi yet:şeme· 
diği ciğere pıs 

dermiş. 

Halimiz gülünç glizel, 
Ayrılmak ne gliç güzel; 

Hangisini ıeçmell, 
Pek h~tur bu Uç gUzel 1 

cta binen tez 
inermiş, şimdi 
taksi otomobi
line binen daha 
tez iniyor. 

EFE DİM 
r 

Atk ta bir bllmeceymlş, 
Ben pek bilm~m efendim .. 

Atık ıevenln adı, • Kıymetli meta gibi Gilç bir l9tlr yapamam, 
Sevdim diye tapamam; 
Birdenbire lr.apamam, Şu7ınuf, buymuf hem ne7mif; 

Yaııp, ailmem efend im •• 

Kırık kolu kanıtd ; 
Nerede bunun tadı, 
Bana n• hem efflndint .. 

Sa. armış bir ak gibi, 
DıığlıyormuJ bağ gibf, 
Y nnl br geı:n efendlın .. Bıın kıldan nem efeAdim .. 

:ı Fdcralar 
1 

Mantık 
Karı koca sinemaya gidecek

lerdi, kadın odayı karma karışık 
bıraktı: 

- Odayı toplamıyacak mısın? 

- Hayır eğer hıraız gelirse 
kendinden evvel başka hıraız gel-

di zannedip geri dönsün! 

Teessür 
Sayfiyedekiler konutuyorlardı: 

- Şehre döndüğümüz zaman 

o hayala nasıl katlanabileceğiz .. 

- Evet bilhassa mayo yerine, 

uzun ropları, mantolan nasıl 
giyeceğiz! 

- Glirneşin gurubunu seyret· 
miye gidiyorum. 

- Güneşin gurubunu seyret· 
miye gideceğine oynaya bak, 
kendin.inkini ıörürsün 1 

Mahçup erkek - Yağmur 

yağıyor değil mi !evgilim ? 
Mahçup kadm - Evet aev· 

gllim yağmur yağıyor . 

,- --, 
I VAGMURDA 

Yine yağmur başladı bak 
Şıpır ııpır, şıpır tıpır .. 
Çok gezinme yollar ıslakı 
Tıpır tıpır, bpar tıpır .. 

Sığın biraz şemsiyeme, 
Utanırım olmaz deme J 
lslanırsan benim neme; 
Çıpır çıpır, çıpır çıpır .. 

lshnmıtsm bile bile, 
Sucuğa dönmüşsiln bile 
Zıplasan da hep naf ıle 
Zıpır zıpır, zıpır zıp>r .• 

Artılc uzun etme çapkm, 

IMSET 

Fıkralar 

1 
Düşündü 

Anne, küçük oğluna söyledi: 
- Yedi yaşındakiler saat 

yedide yatarlar. Sekiz yaşındaki· 
ler ıaat aekizde .. 

Çocuk düşündü: 
- Slı büyükler, hiç yatmıyor

ıunuz öyle mi anne? 

Kapllar Vuruluyor 
Kadm uyandı, kocasını uyan• 

dırdı ı 
- Kapılar vuruluyor, dedi, 

htrsız gelmiı olacak? 
- Ne diye beni uyandırdan, 

kapı vuruyor, diye gidip hırsıza 
kapı açacak değilim ya! 

Şemıiyeme sokul yakın, - Bazı re&Samlar bezin üze· 
Kıpırdanma fazla sakan rlne resim yaparlar, bezin kıy· 
Kıpır kıpır, kıpır kıpır.. meti artar, bazıları da yine bez.in 

IMSET üzerine resim yaparlar, bezin 

"-·---------------·--_,, ____ ........ J kıymeti kalmazl 

- Topa çarpmasını biJrneı• 
siniz amma, göze çarpmasını çok 
iyi bilirsiniz değil mi ? 

,, ••• 1 •• 1 •• ' ••• ' • ' • """" ......... ıa ••••• 

_L--·~-------------r 
1 Boı Sözler 
1 

Vereyim· 
iki yaılı kadın kapıyı çaldıljfr 

bir erkek kapıyı açtı: 

- Bir ricaya geldik efendiJ11· 
- Buyurun ılzi dinliyorum .• 

- Yaılı kadmları himaye c•· 
mlyetl için birıey verir miıints? 

- Hay hay kaynanamı vf' 
reyimi 

Yavaş 
Garajın önünde bir ilan vardı· 

«Yavaş giriniz» 
Bunun otomobillere ait oıdı.ı• 

ğunu anlamıyan bir yabancı ıJAJJI 
okuyunca ayaklarından ayak kal'' 
larmı çıkardı, parmaklarının ucıJ' 
na ba1a baıa garaja girdi. ~ 

... , 1111 ı ,.,. • ı • • • • t-. arı • ı ı ı _.__, • ı' 

. - On ıene evvelki genç kıı' 
lar size nisbetlo çok ciddi idile'•' 

·r 
- Bir bunakla evlenmek 

1 

1 
tiyoraan içlerinden bir taııeıı•ı> 
aJ, ol' an bekAr olanları vardı~·. "' 

.. ·- ..................... 1 :.il •• ~ 

Mahkemede 
,ıt1r 

- Komtuna birkaç tokat f 
b. t' 

duğun azmış gibi; yerden ı r .. ı 
şfll' 

ahp başına atmıf, başım yarıt1 1 
• 

- Evet hakim Efendi, a111111oı 
benim çabuk hiddetlenmek ht1Y

0 
I• 

vardır. Bütün inaanlann da b:~ıt 
ufak tefek kusurları buluna 
öyle değil mi efendim? 

Biletsizler 
t<ofl' 

Yeni işe başlı yan tren . jfl 
'f . . .ııakıfl döktöril, lokomoh e gattı. ıu 

ile ocakçıya sordu: 
Biletleriniz nerede? 

- Bizim biletimi:ı yoktııt· 
. · tir•"' 

- Sizi çapkınlar sızı, ,ıı.• 

biletsiz bindiniz hal Ben 

ıöaterirlm. 
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Razançları 
Azaldı . 

Güzel yıldızlardan Cin Harlov 
ile Jan Krav ort'un kazançları 
havli aza lmıstır. Esasen bu iki 
yıldız aon ~aman '.arda gözden 
düşmüş gibidir:er. 

luiz Hanri 
Sinema \ ıldız ları.ıdan Luiz 

Hanri sonbahar için çok güzel 
elb. se'.er yaptırmıştır. Çok iyi 
resim yapan bn güzel ·kız, elbise
lerinin modelleriui ekaeriyctle 
kendiai çizmektedir. 

-

Sonbahar •lhlsHbtl ıösr•r•n 
sıiinl 6ir fisı•rar1 

::ı====:-=:::::===============-·--~ 

Sinema 
Mevsimi Açıldı 

Dün akşamdan itibaren 934 
ıinema mevaimine girmiı bulunu· 
yoruz. Şehrimizdeki bUyUk sine-

malar, kapılarmı tekrar açtılar. 
Saray ıinemaın - Tekrar fa· 

aliyete geçen Saray ıinemaaı 
bu akşamdan itibaren "Asri Ro
benıon ,, isimli yeni bir filim 
gösterecektir. Bu filim Duglas 
F erbanks'm en muhteşem eıerle~ 
rinden biridir. Beyaz perdenin en 
kıvrak erkeği olan Duğlas, binbir 
maceradan ıonra muzafferiyet 
kazanıyor ve bu auretle asri 
Robensonun hayatını canlandırı

yor. 

Melek ılnemaaı - Dün ak 
tamdan itibaren kapılarını tekrar 
açan Melek aıinemasında ilk ola
rak " Bar şarkıcısı ,, isimli bir 
f~im gösterilmektedir. Bu filim, 
güzelliiile büyük bir töhret ka
zanmış olan Klodet Kolber tara
fmdan canlandırılmıthr. Fransızca 
iözlüdür. Mu:ıik çok güzeldir ve 

teknik itibarile de yen;liklerl 
ihtiva etmektedir. 

Sumer sineması - Bu ıinema 
da diin akşamdan itibaren tekrar 
faaliyete başlamıt bulunuyor. Bu 
hafla için kıvrak ve çapkın yıldız 
Li'i Damita'mn yeni bir filmini 
intihap etmiştir. "Çalışan adaın,, 
ismini taşıyan bu filimde maruf 
~rkek y.ldtz Hanr: Gara da 
ba,hca rollerden birini temıil 
etmektedir. Mevzuu, çok heye
canlı hir aevda hik.Ayellidir. 

SON POSTA 

Sinema Y ıldızlar1na Yük- , 

letilen Bir Mecburiyet l 
Her Yıldız, Oynıyacağı Rolün Hakiki 

Hayatta Stajını Yapacak 
Yıldız olmak güzel ıey, fakat 

günler geçtikçe sinema artJıtiliği 
gllçleıiyor. Gerçi yddızların 
parası ve ıöhreti vardır. Fakat 
çektikleri zorluklar yüzünden bu 
para ve ıöhret ekseriyetle burun
larından fitil fitil çıkıyor. Hele 
son zamanlarda yıldızların vad· 
yetlerl daha fazla gllçleımiştir. 
Arhk Holivutda ıinema yıldız· 
larile yapılan mukavelenamelere 
yeni bir madde konulmaktadır. 
Bu madde mucibince yıldız, ken
dilerine verilecek rolleri stüdyo· 
larda yapmadan evvel bayatın 

muhtelif aafhalarmda tatbikat 
görmlye mecburdurlar. MeseJA, · 
bir filimde kunduracı rolü yapacak 
olan bir yıldız, hiç olmazsa bir 
hafta müddetle bir kunduracının 
yanında Çahıacak, rolünü hakiki 
olarak öğrenecektir. Bu madde 
ıtmdiden birkaç yıldız hakkında 
tatbik edilmiıtir. 

Silvlya Sldney bir filim çevir· 
mek üzeredir. Güzel yıldız bu 
filimde kürek cezasına mahkum 
olmuş bir kadının hapiahanedekl 
hayatını yaşatacaktır. Bu rolü iyi 
baıara bilmek için Silviya on glln 

müddetle bir hapiıbanede, ', 
~ hpkı bir mahkfim 

ııibi yaıamııbr. 
HDklimetln verditi 

mUıaaado 

üzerine Silviya Sidncy Amerikada 
Sen Kanten tehri hapishanesine 
girmif, orada buJunan mahk6m
ların arasına kanımıı, on gün 
müddetle bir mahkum gibi mua· 
mele aörmtittllr. Mahkumlarla 
beraber yatmıf, beraber kalkmıf, 
beraber yem•k yemiı ve onların 
gördllklerl itlerle meıgul olmuı, 
bu ıuretle de bir kürek mahku
munun hayatını bütün inceliklerlle 
öğrenmlıtlr. 

Maruf yıldızlardan Patrlçya 
Elliı de bu şekilde bir tatbikat 
devreıl yaıamııtır. Bu gUzel kız 
yeni çevireceği filimde bir paı
tacı kız rollintı oynayacaktır. 
RolUnll eyice yapabilmesi için fil. 
me başlamadan evvel bir paatacı 
dükkanında bir hafta müddetle 
ıtaj görmUf, tıpkı bir garsc" 
gibi çalıtmııtır. 

Fakat bu bldlıeler hazan çok 
gülUnç aahnelero sebep olmak
tadır. MeaelA gllzel Patrlçya paı· 
tacı dtıkkinında garsonluk yapar
ken iki sarboı mllıterlnin atır 
muameleleri karıııında çok mllte
e11lr olmuf, bu yüzden yıldızlıktan 
bile vazgeçmeye kalkıımıştır. 

Diğer taraftan artistlere yUk· 
letilen bu mecburiyet alay mev· 
zuu da olmaktadır. Atk fWmle
rlnde rol alacak olan yıldızların 

sevda ıtajı yapıp yapmıyacakları 

da ıorulmaktadır. Filhakika beyaz 
perdede canlandırılan öyle roller 
vardır ki bunların ıtajını yapmak 
mUmknn değildir. itte bu yüzden 

yıldızlar ile sine
ma kumpanyalan 
arasında derin 
lhtiJiflar çıkması 

B•gaz p•rtleni• 
11•11i ıöhr.tlerlndH 
pzel Betti Für11t1• 

ı a 

............................................................. 
beklenmektedir. MeHIA, •tOtyoda 
abliksız bir kadın rolü derhute 
eden bir yıldızın, filme başlama 
dan evvel bu rolll hakiki hayat 
cephesinde tatbik etmesi, kabul 
odılecek bir ıey değildir. Bunu 
nazaridlkkate alan yıldızlar, ıine· 
ma kumpanyalarına ıimdiden mü
racaat ederek hakiki hayatta 
ıtajl yapmak lazımgelen rollerin 
ayrı ayrı tesbit edilmesini iıte
miılerdir. Sinema kumpanyaları 
bu iıteğe karıı benO:ı cevap ver
miı değillerdir. Fakat yapılan 
teklif muvafık g6rülmektedir. 

En aon olarak ıb:e bazı yıl• 
zların staj yapacakları rollerden 

bir kısmını sayalım: 
Norma Şerer yeol çevirecelf 

filimde bir güzellik mUeHeseslnin 
mlldllrlliğU rollinü almıştır. Ya· 
kında on beı gün müddetle bu 
rolUn ıtajına batlıyacaklır. 

Erkek yıldızlardan Nils Aster 
gemi kaptanlığı, güzel y!ldıı 
Edvina But muallimlik, Gari Ku• 
per yUıbaıı rütbesile bir piyade 
böUlğü kumandanlığı stajı yapa· 
caklardır. 

Ölüyordu 
Mey Klerk Giddi Bir 

Tehlike Atlattı 
Mey KJerk Holfvud'un yeni 

yıldızlarandandır. Bu güzel kız çılgın 
bir otomobil merakhsıdır. Bir açık, 
bir de kapalı o!omobili vardır. Şim· 
diye kadar yıld ızlar arasmda yapılaı 
otomobil mü•ab.ııkalerında üç 
kere birincilik kazanmıştır. Mey 
Klerk bilhasaa yolların viraj yer· 
lerinde otomobilini çok mahirane 
ıevketmektedir. Fakat geçende 
HoUvuttan Los Anjeleae gider
ken otomobille kapaklanmak teh· 
likesine maruz lcalmıf, ciddi bir 
ölüm tehlikesi geçirmiftir. Bu 
kaza, güzel yıldızı çok korkulmuf, 
doktorlar iki ay mOddetle oto
mobile binmemesini, sinir erini 
Jabtbrmaınm tavıiye etmiflerdlr. 
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Yağ Güreşi 
iyi Bir Te,ebbüs 

Gllret federuyoau reWijia
d..a 

Milli ....... olan ........ 
h .. nda blflk bir adım ablmq
tır. Tllrknn eD eald mporu olu 
pe, uma HDelerdenberl aırf 
yaj gftreşl pklinde tatbik edil· 
mit, fakat bu tarz bUhHıa aon 
'91lelerde ihmal edilerek tamam.i
le nizamam bfr hale plmittL 
Glreş mGsabakalan eua1ı bir 
alumnameye tabi tutulmadan fU 
•97& bu mahalde ediliyordu. Bu 
hallerden enelemirde gllrq ıpo
ra, IOD llnf 9P0ru, 10nra gOrq
cHer n daha IODl'a balk mata
....,., oluyordu. 

Btitün bunlars acı acı du
J•• yağ gtırql mlltehauıslarile 
Gire, federuyoau anında yapı
lan aamiml tema.ı~netlcesinde 
Gui devrinin her pyi ..ıih ve 
ve tekamtll ettirea premibl dahi
linde yai petlni de nizama 
aokmak " buna muayyen bir 
cephe vermek pyuile bir komite 
tefkll edllmiftir. 

Kom "te Karldarell meb 'usu 
Şevket, Suyolcu Mehmet, Mehmet 
Cemal, mlltekait miralay Mehmet 
•• Cemal BeJlerdea mlrekkeptlr. 
Bundan bqka komiteye gUret 
federasyonu nalan da iştirak 

edecektir. 
Komitenin vozaifl 9udurl 
Yağ gftreşinln nizamnameainl 

vücude getirmek • TUrkiye birin• 
ctliğıni ilin ve idare etmek - ve 
bir program yaparak mevıim 
içinde ve Tttrkiyenın muhtelif 
yerlerinde yapılacak olan gtlref 
mlisabakalannı tayin ve Din et
mek, yağ gtırqlerinln maddi n 
manevi ynkaelmelerinl temine 
salıımak, hakemleri nup ve 
uletmektir. 

Aozluda 
Bir Saha 

Koz'u, (Huıuıl) - Geçea 
hafta içinde ko:damuz ıençHjin 
mes'ut bir hareketiae daha aah· 
ae oldu. Gençler birliii kulll-
btimüzUn uıun umandanberl 
t•viye Ye tanzimine uğrqbğı 
yeni futbol .. 1ıua büyük teza. 
buratla açaldL Açılma meruimİllİ 

• 
lzmirin Albnordusu 

Ankara Gücü Maçile İstanbula Cevap Vermiştir 

lzmlr Altı11ordu-an 0-S pil6l11.tlle 6ltea -~la ...,., ilci t.ıcı. •••• 
İzmir, (Hususi) - latanbal- Bana mukabil Altmordu, derin dördbctl plleri de kaydeclUdl. 

sporu 4-1 · .matlupeden (Ankara- eppeli bir &istem takip ederek. · Seyirciler misafir talamdu 
gilcU) takımının lzmire gelmeal, huım takımı yoruyordu. hareket hekliyordu. f"eneria •1d 
İzmir futbolu için bu:ı yerlerde Bundan Utifade etmealm hilu yıldızı Aliettia B., artık ihti1arladı-
çetia bir imtihan sayılıyor ve ne- Altmonlulular a.tllste iki ıol tı• hinettiren hareketlerle HD 

tice m•ralda bekleniyordu. yaptılar. Ba .uret1e Ankara Gld gayreti De çabalıyordu. 
Ankaragücünlln kuneti bak- ilk devreyi 0-2 mail6p vazi7ette Soldan hıkipf edea bir Alba-

kında çok mUbalAgah ıöder 16y• blUrmlf oldu. ordu höcumu, aatda tehlikeli bir 
Jendiği için, lzmlrin Kınnw La- * tekti alarak Ankara Gtk:ll kaı.-
civcrtll çocukların en lmnetli 1ldncl devre bqlark-. Rmra aiae ya1dqıyor. Altıaorclu ..-
kadrolerile uhaya çıkak mecbu• ıeyahathae iftirak eden Salt Beyin nu11e11 ve bqlnd eolDlll de 
rlyetinde kalmıtlardır. ıtat kapıllndan ıirdiil ıöriildtl, yaparak 5-0 plip ı.ıtyor. 

lık yirmi clakikahk devreyi Bu kıymetli genç, d.mal kaptanı * 
törle bir takaime uiratmak mOm- bulanduğu Albnordu talwmudatd Ea mut.dil bir ifade İM, iz· 
kOndlir: yerini aldı. mbin ~k ylk•lea spora hlacle 

Miaaflr takam, muayyen Bundan aonra lzmirln meflıur (Ankara Glca) ala mllll• bir 
bir aiıtem takip etmiyen, ancak Albnorduıunu blltlln heybetile kunet Olaadıtun 96ylemek 
hucum hattında Fenerbahçeli Ali· aalıada gördOk. Hlk:umlar o ka- llumchr. 1zmir ildncUi Olan 
eddin ve Billl Beyler gibi kıy- dar teri, kat'ı ve flhnallll oluyor.. Albnordu, bap 1zm1r aporunu 
metli iki oyuncaaun eaerjimle yl- du ki, bualan misafirler durdW"'" baldrU. telMil •tmlt " lıtanbul· 
rüyen mU•elleıll bir oyun takip makta adeta Aciz kahyorlar~ dan gelen dedi kodulara kat'i bir 
ediyorlardı. Nihayet Albnordunun OçllncU ve cevap vermiftir. 

Avrupa Atletizm 
lık defa oluak ltalyada Torino 

ıebrinde tertip edilen Avrupa 
1ampiyona11ndan timdiye kadar 
alman neticeler tunlardır: 

400 metre manialı birinci Şele 
(Scheele) Almanya 53 aniye 2/10 

200 metre, ltlrlncl Berrer 
Hollanda 21 5110 

800 metre, birind Szabo Ma
caristan 1 dakika 52 saniye ildnd 
Banzl • ltalya • 1 dakika 52 S. 

Bu mllNbakalarda neticeyi 

baflayan oyun çok heyecanh ve 
ıert oynalUDlf, neticede; iki •iki 
berabere kahnllllfbr. 

Şampiyonası 
FranN 14 dakika 36 aaniye 8/10, 
ikinci Ku1asinski, Polonya, il4 
D. 41 S. 211 O, Uçllncl 1&lminen
F eolandiya 14 D. 43 S. 6110 

Gllle: 1 inci Vüdlng-Letonya 
15 14. 19 ikinci Kuıti-Fenlandiya 
15 M. 19. 

4X400 bayrak: 1 inci Ham· 
man, Metmer, Scheele, Voigt den 
mürekkep Alman takımı 3 D. 
14 S. 3110, JJdnci Frama. Oçönctl 
fsveç. 

Dekatlona 1 inci Sie•erl· Al· 
manya 8103 puan ikinci Dalzren 
lıveç 7770 puan. Oçüncll Plauzyk 
Polonya 7SS2 puan. 

Maraton: 1 lnd Tolvanen-Fen
ludlya 2 saat. 51 D. 29 S. ikinci 
laoben t.veç. ----Feneryılmaz Kulobunon Daveti 

lMemleİcette Spor 
TarJar• Takımlle Ayapor 

Maçı 
DiJanWdr, ( H...t ) - Ulı 

maçlanaa Tanare takum 
iftiralı etttrllmemifl:L Meaele ha 
deruyondan eondmut relen c .. 
•apta lik maçlarma Tayyare ta• 
kımımn da lftirak edebilecejl 
bUdirilmeal tlıerlne galip Ayıpor 
takunile bollu aahada maç ya
pılmıı •!t 3-4 Ayapor galip mewı
kide iken oyunun bltmealne liç 
dakika kala Aysporlular hakem 
tarafından verilen penaltı cezasına • 
kabul etmeyip abayı terkettlkl .. 
rinden clolayı oyan neticelenem .. 
naiftir. Oyun çok glze1 oynanmlf 
•• MJN y&zlerce halk relmitti. 

Saat 4,.tO geçe oyana başlaa
llUfbr. Her iki taraf ta ıjizel or 
DUJorlanh. Oyan J•T&f yavq 
fiddetlendl, OD aJtmcı dakikada 
Ok •JIJ1 Tayyare takımı kaydetti 
Saat 5,28 geçe peaalb cua.Ue 
Ayspar bir aayı kaydetti. Akınlar 
ayai fkldetiai muhafaza ediyordu. 
Appor takımmdan blrlainin hataaı 
••ticeai, hakemin penalb cezaım· 
cfaa Tayyare takımı ikinci sayuıoı 
da kaydetti. Bundan ıonra sayı 
kaydedilemedi. Birinci haftayım 
için on dakika iltlrahat verildiği 
:zaman 2 aayı Tayyare takımınuı 
l aayı da Ayaporun Yardı. 

İkinci baftayıma bqlandığının 
onuncu dakikuında Ayıpor takı· 
mmclan birlsiutn hatalı hareketi 
neticem Ta,,... lelliae Appora 
penaltı cezaaı verilmlpe de Tay
yareden Flrcaal Bey topa iyi 
vuramadttmdua aayı kaydedeme
miftir. Oyun birdenbire pddet· 
lendi, bir arabk Ayaporclan Ş.v· 
kel tarahadan 6nhe kablan top 
Tayyare kaleaine kadar atılarak 
Ayapora ikinci sayl8UU kaydettird! 
Her iki tarafta da akanlar ıiddet• 
lendi. Aysporclan lbrahim Oçuncll, 
yiae Ayapordan Şevketin çektiil 
kuvvetli ıitle döııdOnctl ••yıJI 
ka1detti. Ayaporun d6rt ıayıaı 
olunca Tayyare tala mı tkldetli " 
h•klm akınlarla daima ;bspor ta· 
la•nın kaleaiul mlapırmıya bq· 
ladı. Tanare takımmdan Ahmet 
Bey tanafuact.a çeldlea lmnetll 
bir f&tle Tayyare ...,_, da açınca 
UJlllllll kaydetmif oldu. Oyunun 
bitmeaiae iç dakika kala Ayapor 
takımına penalü enam ftrildi. Bu 
cezayı Ayspor talama babı: gi
rerek kabul etmemlt v• Nhayı 
terketmiflerdir. ---

degerlendiren viliyet fırka rei-
11m z Mıthat Beyefenei pnçlijiu 
inkalAp hareketlerine kartı iSte
denberi göstermekti olduğu içten 
alakayı bu veaile ile tezelemiı ve 
ıabanın kurdeleainl keaerken ilk 
maçı yapacak olan Kozlu • EreyH 
gençlerine ıporan mlHt ~e alı
lAkl Ulklileri etrafında c()fkn bir 
hitabe irat ederek dejvH öğllt· 
ler vermittir. Saat oa yedide 

ôtedenberi mıntakamızıa e• 
kuvYetli takımı olarak tanınan 
Ereyli Gençler birliğbain k6ytimb 
takımını yenememeai Kozlamaıun 
fotbol uhatında da verimli bir 
tekilde ÇUtDUf oldufuna ıa.ter
mem itibarile &ğ8n81ecek bir hl
dfH olmuıtur. 

FHer Yalmaz kullibD uaum1 kltlpllğiadu: Otomobil Yarıp 
Roma - Monza Otodro-

lf.ozl• /111/Jol •lıa1&Hlll açılma •Raılrnl•cl• ••11•l•11 m~'"" iki ,. •• ı .. 

s •• Nlı •Ulff•.ı 6lr Aor.,,. ,...,,i.-
kat'I bir 1111rette teabit lçlD bir 
1eniHk tatbik ohuunaktachr. M .. 
lell ,az metre miubekuıam 
muvualati fihne alla•ıı ve ba 
filim jüri heyeti ö111bıde ~hteri
lerek enelce Borcluaeye - Al· 
man1a biriod addedilmifken fil. 
min netlcuine göre Berier • Hol
landa • 1 O Hniye 6110 ile blrind 
olmUf, Borchmeyer ikiDCiliğe 
dlfmllşttlr. 

3 adım, birinci Peten 14 M. 89 
ikinci Sweuaon - in~ - 14 M. 
83 lç8nctl, Radasaari - F enlandya • 
14 M. 24. 

4 X 100 bayrak yarqı, birind 
Şayn • Schein - Gillmeater, Ham
berger, Borchmeyerden mllrokkep 
Alman takımı 41 saniye. lkind 
Macaristan, lçllncl Holanda. 

500 M. 1 inci Roşar· Rocbard 

21191934 Cuma gUnU aaat on 
buçukta umumi kongre aktedile
cej:inden kulüp azalarının merke
zimiz olan Fener fener caddesi 
Cnmhuriyet halk fırkau binasına 
tepiflerl reca olunur efendim. 

muada yapılan blyllk ltalya oto
mobil yanı a Mercecle1 otomobi
lile Fapoli koaallllfbr. Yine Al
_... Aato- aaioD otomobiline bi-
- Stack lldacl plmltffr. 



Bu Haftanın Masalı Kuzgun 
Muzipliğe Kızıyor 

Derlliz Elmasları 
•••• .. • • • • .. • .. 1 • ..... ..llM ..... . ............................................... . 

~facık, Tefecik Kadın Ve Rastla
dığı Kırmızı Tavuk 

Çocuklar! Deniz Taşlarını Elmas Gibi 
Parlatmasını BiHvor Musunuz ? 

Vaktile ufacık tefecik bir ka
dıo varmlf. Bu ufacık, tefecik 

ka dm, ufacık, 
tefecik bir kö-
yiln, ufacık te
fecik bir evinde 
otururmuş. Bir 

. gün bu ufacık, 
tefecik kadın, ufacıl<, tefecik şttp
kuını, ufacık, tefecik başına 
koyar. Azlcık bozucuk gezmiye 
çıkar. Azıcık, buzucuk ~idinco 
ufacık, tefecik bir kapıya gelir. 

Ufacık, tefecik bir kapıya gelir. 
Ufacık, tefecik kadın, ufacık, 
tefecik kapıyı açar. Azıcık buzu
cuk yürüyünce ufacık, tefecik bir 
ağacın altında ufacık, tefecik bir 
tavuk görür: 

"- Ah şu ufacık, tefecik ta· 
vuk benim olsaydı, onu ufacık. 
tefecik dolabıma koyardım. O da 
bana her gün ufacık, taf ecik yu-

murta yumurtlardı,, der. Bunun 
üzerine ufacık, tefecik kadın ufa
cık tefecik kırmızı tavuğu alır, 
ufacık, tefecik evine gelir, ufacık 
tefecik dolabının içine koyar. 

Sonra ufacık tefecik yatağının 
içine girer, azıcık, buzucuk uyu· 
maya çalışır. Tam uyuyacak 11-

rada ufacık tefecik dolabın için· 
den ufacık tefecik bir ıes gelir. 

-
0Tavuğu ver,, ufactk tefe· 

cik kadın aı.ıcık buzucuk korkar. 
amma yine aucık b~zucuk uyku
ya dalar da 'inaz ufacık tefecik 
dolaptan azıcık buzucuk hızlıca 
ufacık tefecik seı yine duyu:ur. 

- '"Tavuğu ver" ufacık tefe .. 
cik kadın ufacık tefecik uyku
aundan uyanır. Azıcık buzucuk 
daha fazla korkar. Başını azıcık 
buzacuk ufacık tefecik yorganın 
içine saklar amma. Ufacık te· 
fecik ıes azıcık buzucuk hızlıca 
yine duyulunca bu defa ufacık 
tefecik kadın, uf acık tefecik ya· 
tağında kalkar, uf acık tefecik 
aesile bağnr: 

«Al tavuğunu git» der hem 
de ufacık tefecik korkusundan 
tekrar ufacık tefecik yatağının 
içine girer, ufacık tefecik yorga· 
nıoı ufacık tefecik başına kadar 
çeker. 

[ Bu Haftanın Jimnastiği 1 

Tavsiye Ettiğimiz Hare
ket Çok Faydalıdır 

Bugün hangi jimnastik hare· 
ketlerini yapalım? Odundan adam 
gibi koşmak •• 

Koıarken hepimiz dizimizi 
büker, ayağımızı da hafif hafif 
yere değdiriri7.. Onun için iyi 
koşuculan aeyretmek pek hoıtur. 
Kayar gibi giderler. Baıka bir 
tiirlü koımak daha vardır. Bu 
se} ircilere öteki gibi hiç de güzel 
görünmez. Fakat çok iyi bir 
jimnastik hareketidir. Bu tarlü 
koşuş bütün vücut için fakat hele 
bacaklar ve yanlar için gayet 
faydalıdır. Bu koşu için kendinizi 
odundan bir adam gibi dUtüniin 
nasıl onun kolları yalnız omuzla· 
nndao, bacaklan da kalçaların
dan knmldanıyoraa ılz de kolla
nru bacaklarmıu omDZlanmz• 
dan ve kalçalannızdan aallayarak 
ve epeyce hem kunetle 6ne, 

t 

arkaya doğru uzatarak koşmı)a 
uğraıınız. BOyllrken •ücudunuzun 
bozulmamuı için bu hareketin 
çok fayda11Dı g&recek8İnb. 

Zavallı Kuzgun ne diyor bi
liyor musunuz ? 

0
- Artık on yaıJına gelmiı 

kocaman bir çocuğun böyle mu· 
ziplikler yapmaması lizım,. 

Bu Haftaki Bilmecemi· 
zi Doğru Halledenler 

Resmini gör· 
düğünfiz oku
yucumuz Ga· 
J ataaaray lise· 
sinin alhncı 

sınıf talebe· 
sinden 40 nu· 
nıaralı Ragıp 

oğlu su at Ef. 
dir. Sultanah· 
mette, Ak bıyıkta t 4 numarada 
oturur. 6/9/34 tarihli nüshamız· 
daki bilmecenin bUytık mlikafab 
olan yazı takımını kazanmıştır. 

30 Ağustos tarihli bilmecemizi yüz
lerce okuyucumuz halletmiştir. Bun
lıırdan birinci ikramiye olan Bir 
Futbol topunu Kadıköy 10 uncu lık
mektep talebeaindea 81!? Mehmet efen
di kazanmıştır. Talihli okuyucumuzun 
hediye.ini bizzat matbaumızdan alması 
liizınıdır. 

Birer kutu oyuncak alacak· 
lar: llaııcıoğln Tuışucu mahallesinde 
'feHal sokak :No. 7 de Emiıı, Erzurum 
Erkek muallim mektebi müdürü Celal 
bey oğlu Orhan, İstanbul Pertevniyal 
lieCRi 6 ıncı sınıf 72 Müfit, Kastamonu 
P. T. T. baş ınüılüriyet ayniyat me
muru Hidayet bey kızı Şükran Haoım 
"e Beyler. ( Arkası var ) 

Küçük 
Okuyucularımıza 
Hakkınızın zayi olmaamı iste· 

miyorsaruz, gondereceğiniz bilmecenin 
zarfına, o bilmecenin tarihini atmayı 
unutmayınız. zarfın bir kenarına me
sela 11 13 Eylül bilmecesi,, iıaretini 
koymak kafidir. 

Bilmecelerimizde kazanan oku-
ynoalanmızdan l<ıtanbulda bulunanlar 
hediyelerini mathaamızdan bizzat 
almaları 18.zımdır. Taoradakilerin he
diyeleri posta ile gönderilir. 

Sizin kadar çocuk:ar deniz 

kenarına, kumsala gidince küçük 

küçük çakıl toplamasına bayılırlar. 

Fakat o parlak, güzel renkli taş· 

lar eve gelinceye kadar berbat 
oluyor. Ne renkleri kalıyor, ne 

parlaklıkları .. Buna elbette siz. de 

dikkat etmipini.zdir. Hevesinizin 

bozulduğunu görünce bazı çocuk

ların toplamak hevesi de kaçıyor. 
Bakın ben s;ı.e bir şey öğrete-

yım: 

Eğer ıöyledikle-rimi yaparsanız 

taşlanmzın renginin biç bozulma• 

dığım görüralinüz. Yapılacak ilk İf 

taşlan bol tatlı suyun içinde bir· 
kaç defa çalkalamakhr. ikincisi 
bu temiz taşları eski bir dit fır· 

çası ile oğmak. Üstünden bütün 

bütün deniz artıkları gidinceye 

kader. Oğulmuı taşları güneşte 

kuruttuktan sonra biraz balmumu 

sllrer, blr kumq parçasile parla

braınız yine eskisi gibi, bpkı de

nizden çıkmış gibi pırıl pınl par
ladıklannı göriirsllnliz. 

1 Bu Haftanın Bilmecesi 1 1-------------1 
Bu Eşeğe 150 Elmayı 
Yedirebilir Misiniz? 

Resimdeki 
etek bu dilfmüı 
elmalarla dolu 
tarladan geçe
rek karşısındaki 
ahırma gitmek 
istiyor. Fakat 
gitmeden evvel 
tam (150) tane 
elma yemek is· 
ti yor. Elinize 
kalemhıizi alınız 
Her noktayı bir 
elma sayarak 
ahıra doğru bir 
çizgile yürll) On 
Bakalım bu za· 
valh aç eşeğe 150 
tane elma vere· 
cek olan yolu 
bulabilir mısı· 
niz? .• Tabii yü· 
rüdüğünz yoldan 
geri dönmemek, 
bir noktayı iki 
defa uymamak 
ıartile .. 

&:::::::::=================================================================================================~=-======================-~--==-===========~. ==a 

1 larlp şa,ıer 1 
Cücelerin Futbol 
Takımı 

. ~n~act. on Mr cncenin tetldl 
ettigı bır futbol talama geçenlerde 
lngiliz Ukmektep talebelerinden 
müteşekkil bir tıdcarna karf1 çok 
muvaffakiyetli bir ınaç yapmıı 
Ve sıfıra karşı 6 golle galip gel
miştir. Bu cüceler takırnına ıey• 
retrnek için Londra atadyornuna 
tamam 100 bin kişilik bir aeyircl 
kalabalığı gelmiştir. Oyunun ba
tından sonuna kadar bütün halk 
gülmekten kırılruışlardır. Cficeler 
takımı, halkın bu vaziyetini gör
dükten sonra kızarak sahayı 
terketmek istemiıler fakat ikisi 
ancak bir insan boyu tutan bu 
KUrurlu insancıklar inatlarında 
Yazgeçirilmiıtir. 

Duba Mı, 

Birglln · Kocakulalda· Uzunsakal koyda dola· 

prlarken Kocakulağın aklına blrıey geldi. Hemen 

fırçaaını, boya kutusunu çıkardı. Oradaki dubalan 

bpkı insan gibi boyamıya baıladı. Bir taraftan da 
Uzunsakalla alay ediyordu. 

- .. Bak 1 Bu, bpkı senlo ıibl şişman, ıit-
man ... 

Oglln Puı ile Kuçu ela &ezmlye çıkm1şlarda. Amma 

İnsan Mı? 

yüzücülerden geçecek yol bulamıyorlardı. Pua ı•t
kın ıqlan etrafına bakımyor : 

- " Aman bugün de herkes kendini denize 
atmıt., diyordu. Fakat Kuçu arkasına dönünce iti 
anladı: 

- "Onlar yUzllcO değil hepsi Kocakulağm işi. 

Bakgna, dubalan insan &ibi büyüyor." Pus bu defa 
daha çok ıaşıtdı. 

1 Garip Şeyler 1 

Dünyanın En 
Büyük Büstü 

Amerikalılar garabetlerile me .. 
hurdurlar. Dünyanın en tuhaf, 
yapdmamıı, görülmemiş şeylerini 
yaparlar. Bu meyanda Amerika• 
nın bftyfik adamı ve kurtancıaı 
Corc Vaşiogtoa iç;n bir dağda 
büyük bir büst yapmıya batla• 
mışlardır. Bu bOst bir dağın ko
caman bir kayalığını teşkil etmek· 
tedir ve uzunluğu 67 metredir. 
Şimdiye kadar gözl ri, burnu, 
ağzı yapılan bu büstiin bzerinde 
tamnmıi heykeltraşlar, bilyllk 
iskeleler üzerinde çalışmaktadır
lar. Heykelin tamamlanmau için 
yalnız kulakları ıakakları Ye ka
fasının arkası kalmıştır. 



Ri•lmll euruk 
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Kadı, Halilesile BaşBaşa Kalmıştı •. 
F ravun Kadı, herbiri batlı ba· 

ıana cihan değer, dünyanın hazi· 
nelerine bedel olan bu vasıflan 
tatlı bir uyuşuklık içinde dini .. l 
dikten ıonra birden, kafa11nl oy· 
nata oynata, cezbeye ıelmit gibi 
ıehadet getirmeye baılamıı, a.r
kaaından: (Kifi ve vifi, muttali 
olduk; pekli&, mllna1ipl)i daya· 
mıftı. 

Haftaaı içinde, altıncı defa 
olarak lanet halkasını boynuna 
geçirdı; kıza nikihı etti. 

Güvey girdi. 
Taliin yaverliği, bahbn ıtıler 

ytlzlUlü;tı bundan &te olamaz. 
Altmıtlık kadı, basübadelmevt 
aırrına uğradığını, yeniden hayat 
buldupnu o akşam anlamıfta. 

Govey namazım kılıp yeni 
hanımını 16yle bqtan aıata sil
zerken dikit kaldı oynatıYerecektl. 

Umı cimi yok, hakikaten bir 
bıldırcın. Dedikleri tibi bir içim 
ıu ..• 

Terlltaze, tirli tirlL bıllık bılbk •• 
Kara kara katlar, badem albl 
g&zler, hokka gibi atız •• Yanaklan 
uoki 1amarlanm11 ta alı yere 
damlıyor .• Omuzlarının, ıöiıDnlla, 
kalçalarının tombulluju elbil81İn
den tqıyor. 

AJDI zamanda çocuk halli, 
muum, utangaç; bulAıa burun 
dejmemif, blç koklanmamıt. ta• 
ravetine zene dokunmamıt bir 
gtll ıonceıl. 

Kadı Efendi, belki yamn 
ıaatten fazla, dlplz aiza açalr, 
alt dudağı IU'kak, dili tulkua, 
çeneal titreye titreye menküba
aını ıeyrettfkten ıonra ken
diae ı•lebilmif, Uk 16z0 teYcib 
etmiıtl: 

- ismini bana baiıtlar mıaa 
ıtılllm? 

-? 
- Adım 16yle elma11ml 
-? 
- Elhaletl bazibl ve bi aktl 

ıer'i, zevci mqruua bulunan Eu.. 
yit Mehmet Zinnün nam abdl 
acize iaminl ltitfetaene meleğim! •• 

Adet yerini bulmUf, tıçtınctl 
aorıudan sonra, yavaıçacık, anla
tılar anlqılmaz bir Hale, cevap 
çakmııtı: 

' IC11Mbur Nabt'nin 6eğ•ndilf tipi• 
6ir ara6acı 

öyle gDzel ld Adeta ay parçası, 
nur topu. Hani tablolarda, knv 
kıYır aaçb, tombul tombul yanaklı 
melek relİmlerl olur, bpkı onla· 
rın eıl. 

Biçare anuı erkekıiz, dHtek· 
ıiı., yoksul: ekmek parasına muh
taç. Bir lld kuruıluk nafeıkayı 
temin için ateye beriye çalıımaya 
gider, tahta ailer, çamaıır yıkar, 
yavrucağım beılermiı. 

Civarda bir Tapu kAtibininld· 
ler otunırmuf. Tapu katibi efendi 
çocuk dllfkOnD lmif. Kaç aene
bir, eYlit ta evllt diye paralanı• 
yor, bir tllrlO zllrrlyeti olmuyor, 
endltHinden de durulmıyor. 

Arbk bu murada eremiy .. 
ceklerine akıllan keamiı, bir •Y• 
lltlık bulmadan bqka çare ol
madığına kanaat getirmişlermif. 
Ne •amandır, eli yllzll düzglln, 
kimaeıiz bir çocuk kollayıp du
rurlarmıf. 

Garip kutun yuvasına Allah 
yapar demezler mi? 

Kltip Efendi, günün birinde, 
o kırık kapılı kulDbenln önünde 
Ay,eciif g6rtlyor. Hemen kucak
lıyor; öpOyor, HYiyor, bağrına 

baaıyor. Eline bir Pi çeyrek ••kır 
tırdıktan sonra evde soluiu ala
yor. 

iti karııile kayaaaaıına açıyor 
ve derhal karan veriyorlur. 

1 

büyüyor, boy atıyor. Erkekten 
kaçtıktan sonra büsbütün genitli
yor, ıUzellettikçe gUzelletlyor; 
ayın on dördü olup çıkıyor. 

Tapu katibinin hanımla kay• 
nanaıında ıafak atmağa baıhyor. 

Sebebi de yok değil. 
Kitip efendi, Ayte aıağı, 

Ayte yukarı, kızın etrafında 
perYane. GözllnOn içine bakmada; 
Ostllne toz kondurmamada; her 
haline, hareketine kılıç kalkan. 

Boyna (Ayıel) deye Hslenme; 
yanına çağırıp it buyurma; daha 
yataktan çıkmadan el vurma; 
temiz çamaıır isteme, yanında 
değlf tlrme. Helaya ıileceiini, 
havlusunu getirtme ... 

( Arkası var) .................................................. -....... _ 
Sizin en ziyade sevdiğiniz 

artiatler olan 

LiLY DAMiTA 
Y9 

H E N R 1 GARA T'ı 
Bu hafta 

SUMER 
( Eıki Artiltik ) ıinemaaıoda 

ÇALINAN ADAM 
filminde görebilirsiniz. llbeten: 

ALls (ZEVKLER MEMLEKETiNDE) 
Renkll zengin fantezi 
)' ann saat 11 matinesinde 

Umumi dUhullye 35 kuru,. 

rBINGIDBN IABDIMAB 
için, Tekaayt prezervatifleri ( Kaput ) 
eczanelerde arayınız. 

Teri Kesmek 
Zararlıdır ı ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
illçlarla terinizi kumete 

kalkıımayımz. 

SÜDORONO 
PBBTBV 

KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

MECRASINI DEAiŞTiRIR .•• 
Ondan dolayı da hiçbir zaran 
dokunmakıazm, koltuk altlanna 

ıllrtllebillr. 

100 Bin Lira Kaçırılıyor maş I 

fakat Maliye Memurları 
Açıkgöz Davrandılar 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada) 

llktarda bir vergi tarhetmiıler. 
)aep Ef endinln 933 ve 934 sen .. 
rine ait te {39) bin liralık bir 

muamele vergisi borcu vardar ve 
bunu da vermemiştir. 

Oıep Efendi buıuretle ceza1Ue 
beraber Hazineye tam (69) bin lira 
borçlanmıı ve bu paranın bertUrlD 
kanuni merasimi bitirildiği için İf 
itiraZIİZ tahsil aafhasma girmittir. 

Oıep Efendi kendisinden bu 
Yerginin tahsil edileceğini anla· 
yanca geçen Nisanda değirmenini, 
oğlu Agop Değirmenciyan Efen· 
diye devretmiş ve firma1ını da de
iiftirmiıtlr. Alikadar tabıH me· 
murları Yergiyi tahsil için değir
mene fittikleri zaman baıka bir 
firma ile kartılaımıılardır. Derhal 
O..p Efendinin eYine ıidilmiı ve 
menkul etya11 haczedilerek (500) 
liraya aatalmııtar. Ayni zamanda 
mamurlar bir taraftan da Oaep 
Efendinin ıayrl menkullerini ara• 
mıya baılamıılardır. Sonra Kara• 
bq mahallesinde vapur lıkeleıin
de 51157 numarada depo, 59 
numarada kere1te fabrikaaa, 55 
numarada çini fabrlka11 ve bazı 

analar bulmuılardır. Fakat bu 
ıayrl menkullerin de evvelce 120 
bin liraya Keresteclyan Efendiye 
ipotik ediliği Ye bilihare Oaep 
Efendi 60 bin lirB1mı vererek bir 
kıımmdan ipotiği kaldırdığı Ye 
tekrar (60) bin liraya Osmanlı 
Bankaeına ipotek ettiği neticesine 
Yarılmıştır. Bu suretle hazinenin 
(70) bin lira kadar paraaı tehli· 
keye dtıımliı bir vaziyette iken 
Maliye hukuk mUtavirliği tetkikat 

yapmıf ve ipoteğin kanuni bir btıkUn 
ifade edemiyeceğini a&rdüğtı için 
bu i poteğln çözülmesi için bir 
dava açm11tır. Mahkeme ipoteği 

feshederse hazine bu emlake 
haciz koyacak ve derhal satarak 
hakkını alacakbr. Haber verildi
iine göre Osep efendi hakkında 
(400) vagon buidaya kaçak ola· 
rak un yaptaia ve un çuvalları 
Ozerinde de bazı ıuilatlmalleri gö-
rtlldDtG de maliye murakaplijine 
haber Yerilmittir. Murakıplik bu 
buıuıta da tahkikat yapmaktadır. 
Eıer bu iddia tahakkuk ederse 
bu noktadan da kanuni takibata 
ıeçilecektir. 

Ret Cevabından sonra Acıkb 
Bir Cinayet 

- ..,;-·• . ... . ıı:.11.:e :.. ·-

( Baıtarah l inci ıayfada ) 
dnkkinında iki lira haftalıkla 
çal11maktadır. l.Aon bir buçuk 
ıen• enel, ayni apartımauın bar 
ka bir katında oturan Matmazel 
Raıel ile niıanlanmııtı. Biribirle· 
rini çok Hvmektedlrler. Fakat 

ı ıon gllnlerde glzel Rqelin aileal, 
1 Leonun fakirliğini Ye kendilerinin 
1 de drahoma tedarik edemedik· 
1 lerini ileri ıllrerek nipm bozmak 

utemiflercllr. iki gtln evvel de 
Rqelbı annHI Leona kat'ı olarak 
.. 16zleri ı&ylemlftin 

- S.n fakir, biz fakir ••• Ben 
1 imamı zenıtn bir erkekle nlıan

lacbm, arbk Ratelden tımldlnl 
keımelialn. 

Genç kw çaldıruı1a ıeven 
l.Aon bu ret cevabı kal'flllnda 
derin bir buhrana uframıı Ye 
ıece aababa kadar uyumamlfbr. 
Sabahleyin bir sustalı plo teda· 

sonra &lmllf, Leon da kaçarkeG 
ŞeYket Ef. iamlade birisinden ye
diji Tokabn tuirlle bayılarak 
yer• d&pıllf Ye yakalaaauftır. 

MtlddelumumlHk tarafından 

dnayetln sebepleri tahkik edil· 
mektedlr. 

Yalnız Haliç Deği~ Bo
taziçi De Doluyormuı 

( Battarafı l iDcl Hyfada ) 
tarak makinealnden ibarettir. 
Bunlar, bu mOblm iti k&rflla· 
yabUecek mlkemmeliyette 
değildir. 

Aidatımız mal6mata ı&re; 

- Ayp! 
- Lebbeyk meleiim? 

Sıcağı 11cağına o alqam, ku
lnbeye koıuyorlar; Ayıenin ana• 
11m buluyorlar kaynau hanım: 

- Ayol iyi amma dillerinin 
yaDf8khiını ı&rmlyor muauaaz, 
bunlar bllia muhlis çlngeae ••• 
Soyu aoydan al, kipetl mandıra• 
daa derler. Bir defa dylemell 
benden; alt tarafını siz dtttttnDn! 

' 
~----------' rik ederek RqeUn çahtbi' Tah-takalede lbrahim Beyin blaklYI 

yeniden iki bDytlk tarak makin..ı 
alınması huauıunda iktisat Vekl
letince tetkikat yapdmaktaclar. 
Bunun için de blltçeye bir milyon 
llrabk bir taW..t konulmaa 
lmkinlan arqbnlmütadar. Bu
nunla beraber bu it yapdıncıya 
kadar Halicin dolu mahıllerbıd• 
mevcut veıaltle bir• kanal açd
mua da menuubahatlr. Yeni 
tarak mldneleri geldikten ıonra 
umumi tekilde bir temizleme 

- Aytel •• 
Kadı efendi, yerinden bir 

kant aaçr1yarak: 
- Ayte diyen o mini mini, 

ııUbeıeker dudaklarmı ıevsinlerl. 
lntakıbak olarak ağzımdan çıktı. 
Bir iamin de Melek olsun dürda
neml.. Diye baykırmııtı. 

O dakikadan itibaren hanımı• 
ada Melek kaldı. 

Anecik sabiden çöpaliz DzOm
d&. Tanrıdan gayrı kimsesi yoktu. 
Ne ana, ne baba, ne kardeıi. •• 

Soyusopu Edirneli imiıler. 
Vakıa kendiıi, içyOzllnU saklar, 
,beveyninin civardaki Y eniköy· 
Jea olduklannı söylerse de yalandı. 

Havalinin kıptilerinden idiler 
akat çerıenifin . göçeb"lik eden 
namından değil, bir gim
lek yllkıefi; ıebirde oturanlar
dan, kulubemal yerlere aığınan
ardan. 

Aytenin babuı Eclinıde at 
ıhp aatarınıJ. Ana kanunda laÇI 

bitmedik yetimi bırakarak •akit
• ölllvermİf. 

Çocuk dtlnyaya ıelmif. Yara• 
iaaa kvbaa olayım öyle güzel, 

Gibi bir balgam abyoraa da kızı 
ve damadı, fazla eleyip sık doku• 
muyorlar. Uzatmayıp çocup 
omuzluyorlar. 

Kadına: 

uusc •$••••••UCb• ••••• 
TabiatiDiti atreamek Jltlyonem• 
rlllDİDİıi bu kupoadaD tO adet 
ile birlikte göederind. R•..aaiDil 
İuaya tibidir ve •iade edilmez. 
~ 

matazaaana ıttmlf, kw ıokağa 
çatarmıı Ye aralannda fU ı&rtlt
me geçmlttfrı 

- Raıel... Bir buçuk senedir 
Hvlpyoruz. Şimdi beni bırakmak 
yazık deifl mi? 

- Ne yapayım Leon •• Annem 
eYlenmemlzi istemiyor. Kumanda 
ona aittir. Hem annem beni don 
alqam Bohor isminde bir delikan
lı ile nipnladı. 

- Öz evlattan farkaız tuta• 
catız; g6mleğimiıden geçirece
ğiz. l.tersen arada bir gelip g&
rürsOn. Anadan evlat sakınılmaz! 
deyerek ve e ine bir iki lira •· 
kıtbrarak, m un, mesrur eYle· 
rine d6nüyorl 

j Bu a&zden sonra Leon birden· 
....__~-----1-------_.. bire çakıaını çekmİf ve gllzel 

iki sene çmeden Ayıenin 
anaaa ölüyor. 

Gel zaman alt zaman, Ay .. 

Relmin klit8ti ao •uıüt•ıık 
pul mukabiliDclt göDderilebiliı. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 70 Mtı.tekaidia ı 12 "91934 p b 1 100 Eytam .,, ertem • 

71 ilA MOtekaldin ı 
101 11 Eytam Cumarteıl 

~Ykaf Sandıtından maq alan Mntekaidin Ye Eytamın Eylll 
2 aci Tepin 934 maqlara yukarda yasıh tarihlerde lüıalanndakl 
numara aralaruaa ake verllecetl illa elunar. ••519&,, 

kızın tıç yerine ıaplamlf, kaçmı• 
ya bqlamııtır. Zavallı güzel Ra• 
ıel, aldıia yaraların tealrile biru 

Ölüm T ehlikeıine Karıı 
Mücadele Var 

( Bqtarafı 1 inci ıayfada , 

ren hayvanlar derhal aldOrlllerek 
•hlplerine bllkümet tarafından 

tumlnat Yerileceği ıibl latan
buldald bOtlln tek tarnakb bay• 
vaDlann aynca kanlan ela ahna
rak Ankarada tetkik ettirilecek 
Ye kanlanada pli .. Mankafa,, 
millrebu bulunan hayYanlu da 
...... lldlrllecektlr. 

itine giriıilecektir. 

11101111 

Tepeba11 &eledir• 
Bah~..tnde Bu akı•• 
aut 18 • 20, tehir 
bandosu, 11,80 - 24ı 
caz, muzik, danı, 
Aclalar lbtd.a, Lika. 
Ha1•t, ~ nat ope
retl•l•dea Nletler, 
Per Ghtt• Perll• ....... z., .. 11. 

Yaia•a. u•ada 1111111 
lafhk ....... . 

Dub.U,•I • lcahHı 25 

Mühim Bir lıtamtik 
Hazırlandı 

( Baıtarafı 1 inci ıarfada t 
birinci gelmektedir. 

lzmir Belecliy..ı 784 olarak 
ikinci, Ankara belediyesi de 7'17 
klfl lle tıçlincO ıelmektecllr. Iatar 
bul belediyeal 932 yalında memar 

Ye mllstabdemlerile maq ye ıcret 
olarak 2,075,349 Ura yermiftlr ki 
bu para aJDI aeae yarfda ..... 
içte bldH rmaclar. 
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İTTtBAT ve TERAKKİ il 

Binbaşı Ma<!long, Türk Torpitosunu 
Sivastopol Ününde Dolaştırıyordu .. 

Diye tekmil haberini verdi. 
Vakit çarçabuk geçmiş .. Ye· 

llıek zamana gelmiıti. Ne oldu
iundan ve, ne olacağından biha· 
ber olan Türk zabitahı gizli bir 
telAş içindelerdi. Hiç kimıe harp· 
len korkmayı aklmdan geçirme· 
Jtıekle beraber, her kesin kalbi 
meçhul bir şeametin menfi hisle· 
tile garıp bir üzüntü altında 

tzilmekte idi. 
Süvari Cemil Bey, gittikçe 

neı'eıi artan Binbaıı Madlong'un 
lcarıısma oturduğu zaman, artık 
icabına sıgamıyan bu adam, ıu 
izahatı verdi : 

- ifa ettiğimiz vazifenin ne 
iladar mühim olduğunu biliyor 
ltıuıunuz? Bakınız, ıimdi ne 
Yapacağız. Sivaatopola 15 mil 
açıia kadar sokulacağız. Oraya 
ıellr gelmez, ilmal ve cenup 
totaları üzerinde gezinmeye baı
layacağız. Hlç iÜpheıiz ki bir Rus 
harp gemistle karıılaıacağız. 
Böyle bir gemi görür görmez, 
derhal toplarımızı kaldırıp indir· 
ltıeye baılıyacağız. Bunu gören 
Rus gemisi, bizim kendisine hU
•tırn edeceğimizi zannedecek. Bizden 
daha çabuk davranarak bize alet 
edecek. işte, o zaman biz ona 
ateı etmek için hak kazanacağız. 
Ve derhal harbe başlıyacağ:z. 
. Binbaıı Madlong, bu teşebbUsU 
ızah ederken büyük bir neş' e ile 
aarsıiıyor; bu sözlerini bitirdikten 

ıonra ellerini biribirine çarparak: 

- Harp.. Harp.. Harp .. 
Diye bağırıyordu. 
Süvari Cemil Bey, pek fazla 

tnUtt-esıir olmuştu. Demek ki 
devleti ve milleti, böyle bir planla 
harbe slirüklenmek isteniyordu. 
Aklına gelen ilk iş, derhal telsizle 
lstanbula malumat vermek ol· 
lrıuştu. Fakat ne çare ki, telsiz 
telgrafı Alman neferleri işgal 
•ttiği için buna imkan yoklu. 

Cemil Bey, yemekten kalkar 
~alkmaz çarkçıbaşının yanına 
titrniş; bu mecnünane vaziyetten 
0rıu da haberdar etmişti. Bu iki 
labit, haşhaşa vermif, yapılabi
~cek şeyleri dl\şlinmüılerdi. Fa-

at ne yapılsa, ucu, itaatsizliğe 
~ıkıyordu. Bu da asker!iğin şeref 
~· kudıiyetini takdir eden bu 
•ki Türk zabiti için mümkün ol
llııyordu. En nihayet, hükumetin 
llıalumatı olmadıkça Almanların 
hotbehot böyle bir harekete clir'et 
tdemlyeceklerine hükmettiler; hA· 
disata lahi olmaya karar verdiler. 

Uzaktan R h'll . .. 
UI 

uıya sa ı erı go-
r müştü. Binb M dl 1. d 

•tı a ong e ın e 
dürbün oldug-u h ld · · rn . . . l\ e gezınıyor, 
Utemadıyen bır Rus gemisi 

IÖrmek istiyordu.. Artık ıahile 
15 mil yaklafmışlar, timal ve 
tenup istikametine doğru dolaş
llıaya baılamı,Iardı. Fakat, ka
tanhk çökünceye kadar araıtır
llıalarına rağmen, çatacak bir 

~uı gemisi bulamamışlardı. 
Kumodor, binbaşı Madlung bu 

~liıizlik kar.ısında mütees&ir olarak 
''-'det emrini verm·,, ertesi günü t. (Gayretimilliye) torpitosu 

&azdan içeri girerek Haydar· 
~ata önünde bulunan torpito 
lotillaımın üst başına d~mirle

"1iıu. 
Suvarl Cemil Bey, gemiyi 

1 

, 

G•yr•lioat•ni9• torplto muh,./bl fi• .ılo•risl kolajuı C•mil Beg lcapta11 

{Cemil Bey, ıon zamanlara kadar lsmir baokılavuzu idi. Bir ay kadar evvel 
kadro haricine cıkarılmı9tırJ 

demirler demirlemez derhal 
(İkinci filo kumandam Amiral Arif 
Paşa) ya gitmif, vaziyell olduğu 
a-ibi hikaye etmiıti. Dinlediği 
ıözlerden hayretler içinde kalan 
Arif Paıa, Cemil Beyi derhal 
Bahriye Nezareti Müstetarı Vasıf 
Beye göndermifti... Cemil Bey 
Doğruca Bahriye Nezaretine 
giderek, Arif Paşaya anlattıkla· 

rını tekrar eylemişti. Ayni hayreti 
izhar eden Vasıf Bey: 

- Siz burada oturunuz. Ben 
gideyim Nazır Paşa Hazretlerine 
arzedeyim. 

Demiş, Cemal Paıamn oda· 
sına gitmişti. Aradan biraz geçer· 
geçmez, slivarl Cemil Bey dışarı 

çağrılmr..,. Taş'ıkta, Cemal Pa,a 
ile karşılaınu9.. Cemal Paşadan: 

- Babıaliden telefonla çağır· 
dılar. Acele gitmlye mecburum. 

Siz timdi gemmıze gidiniz. 
Ben ıize lazımgelen emri gönde
rırım. 

Cevabını almıştı. Halbu ki 
Cemal Patadan hiçbir emir gel· 
mediği gibi artık bu meseleden 
bahıeden bile olmamıftı. 

Birkaç gü 1 sonra -bir hayli 
münakaşalardan sonra· filo Ka
radenize çıkmış; bilahadise avdet 
etmişti. Bu hareket hiç şUphe· 

siz de filonun Karadenize çıkma· 
ıından kuşkullananları, hiçbir ıey 
olmıyacağma alıştırmak içindi. 
Hatta filonun vakitli vakitsiz 
çıkmasına mani olmak hususun
da tedbirler alınması için 
Vükela heyeti tarafından En
ver Paşaya mliracaat vukubul· 
muş; o zaman Enver Paıa da: 

- Boğaz Kumandanı Yakup 
Şevki Paşaya emir verdim. Baı

kumandanlığın mallımatı olma· 
dıkça /filonun dışarı çıkmasına 

miisaade edilmeyecektir. Şayet 

Amiral bu emri dinlemeyecek 
o:ursa ateşle mukabele görecektir. 

Cevabını vermişti. 
Ekseri) a Marmara denizinde 

talimler yapan ve sonra da Moda 
açıklarında yatan filo, yerini 
değiştirmişti. Evvela torpito filo• 
tillası, komodörün emrile İstinye 
limanma gönderilmitti. Sonra da, 
Yavuz, · Midilli, Hamidiye, Berkı 
Satvet gemileri Beykoz önüne 
velerek demirlemiılerdi. 

Bu sırada filo zabitanı arasın· 

(la gizlice şöyle bir bahis cer•· 
yan ediyordu: 

[Başkumandanlıktan emir ol• 

madıkça filonun kat'iyen dııarı 
çıkamaması hakkında Enver Pata 

tarafından boğaz muhafızlığına 

emır verilmiş. Bunun üzerine 

Amiral Suıon Y akup Şevki paıa· 
ya giderek: 

- Ben dııarı çıkarsam ne 
yapar smız? 

( Arkaaı \'ar ) 

Cenevre de Görüşmeler 
Silahsızlanma Bürosu İkinci Teşrin 
İçinde Bir T oplant1 Daha Yapacak 

Cenevft, 12 (A.A.) - Sovyet Ruı- ! 
yaya yapılacak davet hakkında Ce
nevredeki murahhaslar arasındaki 

ıı~riltmelere, uıul meselelerinin halli 

için MoakoYa ile Cenevre aruında 

mllzakereler lnı.ımam etmi9tlr. İlk 

nota projeai Sovyet zimamdarlarına 

tevdi edilmiıtir. Sovyetler mütalea

larmı bildireceklerdir. Bu •uretle, önil

mflzdekl birkaç gün zarfında Milletler 

Cemiyeti konaeyl izaıile Sovyet ko

miserleri arasında Sovyet Ruıyanın 

Milletler Cemiyetine girmesinin tek-

lini teablte matuf mükA!emeler baı
lamıı olacaktır. 

Lehistan Memnun 
Varıova, 12 (A.A.) - Yarı reımi 

fıkra ajanaı, Cenevrede Sovyet Ruı
yaya kartı gösterilen güzel kabulden 
dolayı sevinmekte ve Lehiatanın, Sov• 
Y"tlerin milletler cemiyetine iltihakına 
kartı hiçbir ihtiraı.ı kayıt dermeyan 
etmediğini bildirmektedir. 

Cenevrede Son Vaziyet 
Cenevre, 12 (A.A.) - DUn ıüku-

netle geçmiıtir. M. Bartu, aktaın Uıerf 

milletler cemiyetinin umumi vaı.lyetl 

ve bllhuaa Avusturya meaeleıi hak• 

kında, ltalyan murahbaaı M. Aloiı.l Ilı 
l'ÖrıitmüttOr. 

Bu aörütme HnHında Sovyet 

Ruıyanın Gemfyete girmesi Ye Sar 
reyiim meHleal mevzuubahıolmuıtur. 

Bundan baıka öğrenildiğine na• 

ı.aran, M. Henderaon, evvelce derplf 

edildiği aibi, silahları bırakme kon

feranaı bürosunun ancak ikinci Tiı

rinde içtimaa dnet edilmesine kat'ı 

olarak ka:--r vumiıtir. 

Bir Küt•t Resmi 
Cenevre, 12 (A. A.) - Macar hl· 

kumeti tarafından hediye edilen ve 

kiltadı Milletler Mecllai koridorunda 

yapılan ıilahları bırakma konf eranıı 

reiıi M. Henderaon'un bOıtü büyDlc 

bir alika uyandırmııtır. K64at mera

simi mllnaaebetile M. Henderaon 

aöyleditl nutukta tefekkür etmlıtir. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halitında büviik ..., ~ 
faide Te tesiri görülen: 

F ~SFATLI 

ŞARK MALT 
1 HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılar. 

' 
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Çıkarılacak Günahlar?! 
Kukuleteli Rahip, Şövalye ile, Antuvana Ne Gibi 

Bir iyilik Yapacağını istimzaç Ediyordu .. 

- Aciz bir papaz, buna nasıl 
muktedir elabilir ? 

- Şu laalde kudretinizin dere
eaini m dyleyiniz de, biz de ona 
ske 9izdea bir yardım isteyelim. 

- Oqanda doatlanoaz, sevgi· 
Hlerini:ı, yollarmızı bekleyealer

0

niz 
olabi!ir. Bunlara bir haber pn
.le.,..~ k.. Onun ceTabmı getirmek, 
ell1& .. ,en gelebiJir. 

Şövalyenin damapda derhal 
ltir f imtek çaktı. Hemen yerinden 
6rladı: 

- Muhterem papaa efendi r •• 
~ halde sizden aadece bir tek 
ricam var... Llitfen Luvr aarayına 
kadar ıidiaiz. Valde kıralfçe haz• 
retlerini ıirüntiz. Ve ona aynen 
l'I sözleri tlyleyiniz: 

(Evllclımzı ve Fransayı kurtar• 
mak içia •ık,.. ayaklarıma alba· 
.. çipeJen Şiwalye Cem •• Keıı· 
llaine ettlfiniz bu ihanetten dolayı 
Ilı• linet ediyor.) 

Prtpaım bütlin vlicudll tltremi• 
ltoğar.uada adeta bir hafakan 
.. gfimleamiftL 

- EYIAdım.. Ve, Fran•yı 
... rtarmak... Şövalye C.m •.. Mı.,.r. Bunlar çok mtihim Ye hDyUk: 
.. yler... Demek, aiz ltir ihanet 
........ ela bldımz?. 

Ş6valye, daha btıyük bir hid
detle mukabele etti: 

- Ben.. Bunları bildiğinizi •• 
Ve buraya da huaust bir memurl
J•tl• pderildijinizl za6aediyo
rum papaı efendi. Maalesef ben· 
den öjreneceğüdz hiç bir ıey kal
mamlfbr. Ne 116ylenmek lizım 
ıeliyona, hepaini karaliçenize aöy• 
lemittim. Artık bizi rahat bıraka· 
nız. Ôltlme vayahut ebediyen 
Mbrap çekmeye, tamamen hazırız. 

Papaı, adeta dill dolatarak 
c•vap verdi: 

- Möıy6 l.. Mukaddeıahma 
remin etmekle •izi temin ederim ki, 
ben karaliçe tarafından ıelmiyo
rum. Ve hiç kimsenin emrile de 
hlr vazife ifa etmiyorum. Size 
aöyleyeceğim ıöz şimdilik ıundan 
ibarettir. Bana itimat ediniz ve 
lav ıeyi benden bekleyiniz. 

Papu. derhal kapıya doğruldu. 
Tam o aada da MarMl ıelmlt. 
kapıya vunnupu. 
Papaı çıktıktan aonra, As aa 

aorduı 

- Ne buyurursunuz, aziz .. 
walyem?.. Acaba uyamkmıya •• 
Y okıa, bir rüya mı görllyoruz. 

Şivalye, ıllkünet •• hlli.ı
Jetle cevap verdL 

Zaten bayat, baıtaa ~ '* 
rtıya dejil mı; Antna?..,. 

* 

fmdan haber alınarak bir 
suikasta mı kurban gitmişti?. 
Karaliçe. bu muammayı halletmek 
içia her tarafa adamlar kofturu· 
yor, Şövalyeyi arabyordu. 

Diyan dö Puvatye bunu hal:er 
alır almaz Emniyeti Umumiye 
Müdilrll Kont dö Monklara haber 
ıöndermiı, ıizlice daireıine cel
betmit ve ona ıu talimab vermiıti: 

- Mösyö!. O serserinin tevkifi 
eanasında hasıJ ol.uı fazlaca ın
rültO, bazı de<iikodulara aebebiyet 
vermiftir. Kıraliçe Hazretlerinin 
afzl celbederek bu huauata izahat 
talep etmesi muhtemeldir. 85yle 
bir vaziyet karııs1Dda kalacak 
oluraaaız, biç tereddüt etme
den vak'ayı hikaye eder... Ve, 
o serserinin, Madritten Şarlken 

tarahadan ıöaderilmİf bir cum . 
olduiunu ihbar ettiklerini aiyler
slaiz. Sizin bu iddianızı teyit 
edecek Hbepler de vardır. Namua
la ve harekAbndan hesap vere• 
bilecek kadar dllrüst adamlar, 
hnktuaet meaurlarmın her ıuaJ. 
lerine •çıkça cevap Ymirler. 
Halbuki bu adam, diter bir 
arkadafile ıizin memurlarınwn 
lstiçftplanna ailllda mukabele 
et.it. adeta hikmete kartı 
isyan eylemlftlr ••• Bilmem, fikrimi 
anlatabiliyor mıyım, Mösyö? 

- Çok IJI anlıyorum, Madam. 
- Şu laanket to ,a.teriyor ki, 

bti ••nel'İ, ......... hiç tttı>he
ıiz fena bir maksatla Pariae gel· 
miftir. Kendiaindea filphelenerek 
yazifedni ifa etmek iıteyen me
murlara ıilih çekmiftir. Onlan 
yaralamıt. hatta iki askeri de 
lld6rmllıtOr .•• Asker öldürenlerin 
cezaaı nedir M6ıy1?-

- Ştıpbesiz, idamdır. 
- Şu halde b" ç tereddlft et· 

meden, Pariı hakimi fevkalideıi
ne gidersiniz. Vak'a hakkında 
yazacağ1111z raporu vererek ltu iki 
ıenerinia derhal idamını talep 
ederlİniz. Bu iki araeri, yarın 
Monfokon me danmdaki daraia· 
caada uJllDlf bulunmalıdır. 

- Madame •• 

- Masyl Kont.. Sis, vazife-
pen~ ile tanınıalf bir zattı
mz. Parilln emniyet ve uayifhıl 
tler'uhte eden memurlara pervasız'* lahç çeken .,.. onlan öldtirmiye. 
c ...... t eden bir 1eraerinin ceza• 
laatllrl1m• i\in zerre ka.dar 
tenddlt llMwineab, f6hretinlzi 
uraananız. Hatta... 

- Madam. .. 
- Durana~ Ma.yl La Koqt.. 

hta8a .azam bitmedi ••• Hilttl, 
yalml fihietiaiai aaramalda da 
kalmama& Bap, cleiil İM itile 
prua.. •nlıyer mua1111ar, bu ... 
cletil ite bile yana; ba teredcll-
41alda hesabını Yermek mec• 
~etiD6 kalırsınız. Hattl size, 
Utık f11 i\U'etle de söyleyebilirim 
ki; bundan IODra Franaanın mu· 
kadderatı doğrudan · doğruya 
veliaht ha tl•ine .. Yani, Fran· 
sanın mOı akbel kıralına intikal 
etmek lhımaelif... Çok zeki 
bir zat olduğunuz için fazla 
ık aiylemeye ltbum glr-
mly m..- Ve kıym•tli zamanınızı 

İflal etmek istemiyorum ... 
, .... ._ .... _ •• m&ty6 1..6 Kont.. ,......__, 

- Karıcığım, sen n geçen 
hafta arayıp ta bulamadığın kli
çtlk ppkam buldum! 

- Nerede? 
- Benim papyon kıra va hmın 

altında kalmıt!. 

Parlamentolar 
/ktısadi 
Konferansı 

Eylullin (16) ıındaa {21) ine 
lwntmi,.tli kadar de•am 

l l etmek tlzere 
.... •er Belıratt• beynel• 

••ilflll11e11/c milel parlameuto-

lar iktaaadt koafer.... toplaaa
cakbr. 

Haber verlld ğine ılre mem• 
leketimiz milmesillerile beraber 
fimdiye kadar · 20 den ziyade 
hükumetin mftD'. euillerl kaydolan
muftur. Bu miina•ebetle konfe
ranım dikkate değer bir ehemmi· 
yet alacaja tahmin edilmektedir. 

haptere, Fr....-, Japonya, 
ltalya, Belçika, Pelonya, Çekoalo• 
..,. sihl iktilacli yerleri tama
mıf memleketlerin yliksek ticaret 
ve aanayi mahafilbıe mensup 
olan kimaelerin bir araya gelme
ıinl icap ettirecek olan bu top
luluğun dtlnya ftzerinMki iktisadi 
dfizenin biran evvel meydana 
ıelm..ml temin ed~cetl kanaatini 
besleyenler de bliyftk bir yekun 
tetkil etmektedir. Murahhaslann 
yek6nu 200 olarak teabit edil
miştir. Konferanstan sonra bu 
zavabn Yusoalavya aahLlerinde 
bir ayahat yapmalaR karar
laştırıl~tıt. 

• Bulgariatamn 1934 seneal hu· 

Bııtıarista· 
nın lıu6ıı6at 

relcoltesl 

ullt ıudur: 

bubat rekolteıl 
tesbit ve netredil· 
mittir• Bu iıta· 
tiatii• g6re iatih-

Butd•r ı.ıos.414 T • 
Çavür. 174..0fl • 
Arpa 169.t'lS ..,.. 
y ıal.af 72.602 " 

Bu aeneki rekolte ıeçen se
neden azdır. Mamafih Sofyadan 
bildirdiklerine gire Bulgarlıltanın 
kendi ihtiyacını temine yetecek· 
tir. Fakat bu sene bu maddeler
den ihracat yapman imkim bu· 
lunamıyacaktır. 

fdAstllA 
Mü.ta1.aralı 

HUBUBATUlftARI 

SıHHAT 
VE 

Kuvvıt 

ıb x 400 kilo 
" 12 x 45 " 1200 " 
" 16 x 60 " 800 " 
" 16 x 80 " 400 " 
" 16 x 100 " 200 " 
" 19 x 100 .. 206- " 
" 19 Xl20 tt 150 H 

Zimpara Beıd No. 8 2500 Acltıt 
,, ,, No. 1 2500 ,, 

" " No. 2 2500 " 
" " No. 3 258a " 

Halia kalay " Banka ,. 200 Kilo 

1 - Yukarda ciu eb'at ve miktarları yazılı On iki kalem 
me kapalı zmfla mlnakuaya konmuştur. 

2 - Talipler bu huusa dair tanzim edilen ıartna111eyl birer lira 
mukabilinde idare vezneeiaden alabilirler. 

3 - Mihıakuaya ,ırmak iatlyealer teklif edecekleri ftatlana ylzcle 
1edi buçuğunu teminat akçul olarak idare vemalne 
yataracaklardır. 

"Ayal kıymeti haiz muteber bir ı,.- ......_da bW 
edilir. ,, . 

4 - Kapah zarflal' ihale ıftntl olan 19/9/934 Çarıamba ıüal aat 
14 e kadar MGdlrlllğe Yerilmelidir. Bu ... tt• HGra ptiri
lecelr zarflar kat'iyen kabul edilmez. "5635,, 

Holantse 
Bank-anı N.V. .. 

Sablk 8anrıset'l9 •eıemen• 
Banka .. 

lstanbul •ulf••• 
aaıata Karak6y Palas 
Meydancık Aıaıemcı Han -H .. tGl'tQ a.n.. m...-.._ ..... "-' .. ~ 

UMUMi MDDDRLOK: AMSTEADAM 
şua.eıerı ı Amsterdam, aue11os &lr••• - ... 
İstanbul, Alo de .Janelro, Sant:o• ... o Pauto. 

Deaizyol ları 
11LITMIS1 

AHntelerl ı Karaköy Kllprlhıt 
Tel. •2162 - llrkeel Mlh•4anttde 

___ _.H• Tel. 22741~--ll 

Bartın Yolu 
BURSA •a~ıs 
Pe...-mbe 19 • Sirkeci 
nhtımınchm blkacakbr. "5880,, 

Mersin Sür'at 
Yolu 

INEBOLU vac;ı 14 

Cuma ıı de Sirked nhtı
mından kalkacak. Gidifte k
mir, Antalya; Menia'e. D&
alfte bunlara illTetea !Janya. 
Kllllk, Çanakkale 'y• utraya
ukbr. (1651) 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

CUMHURiYET ~C:ı 13 

Pel"f8mbe 20 •Galata 
nhtnnınclan kalkacak. Gic:lltt• 
la.bola, S.maan, Ordu, Gir--. 
Tnbzon, Rize; Hopa•ya. Dl
altte bunlara illYeten PaUll', 
Of, Polathane'ye apyaealı· 
tır. 115852,, 

BABADBNIZ 
umartesi Postası 
VATAN vapuru 
15 Eylül Cumarteal 

18 de Galata nhbmından k.ı. 
kacak. Gldifte lnebola, Sinop, 
Samaun,, Giresun. Tnbzan, 
Rize. Hopa'ya Dialtl• b..-n 
llAveteD Pazar, Slr~ • • 
ve Onye'ye..uirayacaldlr ... 6703,, 

o. ..... icra ........... .. .. 
.. :OM;iG&rda İc~e.l• Urtoelebi 
~- . 

Vahan Papazyan .ye 
Mabçur Veli P .... ..- 8..t h 

.. 1686 lira boroanufAlaa 
intikal edecek UUlclarda teadiy 
Setpqa caddeıiade mükerrer 8 
anaların .haczine karar nn1erek ta~ 
du alnın ceftpta mezktir 
U,clı göriilllliit ve mide•._ 
kaydma Jıaci& kOIUD1lf iH da ID8UPI! 

deruhte kay4ı ile müatelna b 
vakı defterinde kaydı bulunamadıtı 
latümtttır \uanııf ıenedi tu!ilıan 1 
No. lı bDUD nizten•...a h · • 
tevfikan tahakkuk ve tenitten 
nizmnayeme icrası l&zımgelecegi 
dirilmiş olmakla mızkitr arıaJairm 
sicil bJdumı .....ıı....-. '1 lh 
hada teslimi abi takdiNe ...... 
ıaflarm alacaklı tarafından teıviyı 
mek üzere muktazl teacil muamele 
teveniH ohmacalı hakkında tan 
,.aılan ihpam-e,e m&• tlff'illıre 
metruha&tıan ibmetglhınızm mı 
yeti anlqıhnakle. keJfiyeti ihpuı · 
icıraBIDa karar verilmit oldul 
tarihi ilindan itibareıQ bir aı uu: n ıküdar icra dairesine mlracaa11& 
tati muameleyı ,.ptırmatliğnııt" 
de aı.o.kh tarafından yapılacaim 
ihparnam• makaram• kaim olmak .. 
keyfiyet üüen teWii olmıur. 

KiRALIK DAiRELER 
latanllul Beledlf_. 
••da yeni aparb•-· 
tarlll a...t teslaat,ka 
..... ...-...... Klı•=tı 
,,.,a Bah~ka~ T 
N•. 4 Blllin Beye Mllnı~ 
TeJ, .... 



Başı 
macera romanı - 97 

e Yapahm? 
13. 934 1 

Fakat buna mukabil sizden } 
bir şey islerim.. Bn akşamki hi· 
discyi ömrUnüzun sonuna kadar 
unutmak ve bizleri bir kere bile 
hatırlamamak bizi ele vermemek
tir. 

Türle raklrnsesi elini casusların 
ıef .ne uzu terk: 

- S'ze bunu vadediyorum, 
dedi. Sizlerin başınıza benim yil· 
:ıüındeıı hiç bir fenalık geleme:ı: .. 
Çünkü çok hoşuma giden bu 
macera) ı bir daha hiç batırlamı· 
yacağım... gidebilir miyim. 

- Arzu ediyoraanı:ı:. 
- Hey, patron, bani benim 

biram? 
Le, ·insky Madama bir 

kadeh ıampanya ikram edelim .. 
Bir şişe ıampanya getirsene •. 

Kambur patron koşarak bir 
ılşe ıampanya getirdi. Şiıe pat• 
lamıştı. 

Patron bir kadehe boşaltarak 
rcnç kadına ikram etti: 

- Şeref;nize tiıtat. 

Kendi kadehini de aldı: 
- Ceısur ve gUzel kadının 

terefinc ben içerim, sonra Şeh
razada biraz eğildi: 

- Sizin gibi bir arkadaıa 
nıalik olmak sizinle çalışnbilmek 
çok zevkli bir şey olacaktır. 

Paketi eline almıı olan Şeb· 
l'l.zat: 

- Ben bir rakkaseylm, dedi, 
e leğimde eyi olduğumu a5ylll· 

)'orlar, ondan ba ka bir iş be· 
ğeneme ... Bir kere gelip beni 
se rediniz, ekadar gDzel oyna· 

dığımı görürsUnllz. 
Sonra masanın Uz.erindeki 

yOzUğe elini uzatarak aldı: 

- YüzUğUmü kimse beğen· 
nıedi.. Bnh&e girişmedi, dedi. 
ona tenezzül etmediniz.. taklit 
olduğunu anladınız galiba! Alla· 
haismarladık Madam.. Mösyöler, 
Allahaismarladık Ustat. 

- Güle .. gllle. 
HôlA ıaşkın bir hald. olan 

adamların arasından ayrılarak 

kapıya doğru yUrUdU. 
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- Bu kağıdın itmamı için 
bir buçuğa kadar beklemek Hizım. 

- Öyle mi Her profesör 
tevekkurler ederim. Pek\ bekle• 
riz. Fafa ademi memnuniyetle 
kaşlarını çnttı: 

- Bir buçuğa kadar mı dedi .• 
basıl olur F.atoş ben dUn Şefkati 
Beye ikimiz namına söz verdim. 
Müzelere gitmek için biri aat 
birde bekliyor. 

- Fakat mademki kayıt 
•beuamel~ainl beklemek laum .• 

1 belci ... · 1111. 

- Ben ~klerim ne demek 
tabii bekleyeceğiz. Ben de bek
le} eceğim. 

Yazan 

Suat Suzan 

me' kar davranmışlardı. Şimdi mUl· 
tef t hoca bir nezaket daha gös· 
teril or ve Fatoıu kendi odaıma 
d vct ediyordu. Profesör 6nde, 
o aı·kada geniş bir koridoru geç
ti er, profesör bir kapı açtı. 

Bura ı Profesörün kendi odaıı 
idi. Koyu mavi kadifelerle 
döşenmişti. Kenarda kuyruklu 
bir piyano vardı. Ve piyanonun 
listünde bir genç kız resmi. 

Profes6r Schmitt genç kıza 
yer gösterdi. 

- Otursanıza yavrum. 
- Teıelckür ederim efendim. 
Fatoı genit koltuğa oturdu. 

profesör de karııdakl maıanıo 
ba§ına geçti. 

Biraz sonra profesör Fatotun 
yanına geldi, ona islanbul ve 
ailesi hakkın da sualler sormaya 
başladı ve bir baylı konuştular. 

* - lıte kiğıdınız hazır yavrum .•• 
- T etekkür ederim üstat ... 

Minnettarınızım... Allaha ısmarla· 
dık ... 

- Yağmur çok yağıyor çocu· 
ğum. Ben de gidiyorum. Geliniz 
sizi otomobille götnreyim. 

- Oh çok Teşekklir ederim. 
efendim. 

Kapıdan çıktılar. Yağmur şid
detle yağmakta idi. Yalnız artık 
gök gtirlemiyor ve şimıek çak· 
mıyordu. 

Otomobil yajmur altında parıl, 
pırıl yanan ve kayan asfaltların 

ilıerinde ilerliyordu. Profesör 
Schmitt sükut ediyor ve Futof 
bu akşam mfifettiş Waldon'a ne 
söyliyeceğıni düşünüyordu. 

Nereye.gitmek istiyorsunuz? 
Otele ... 
Arkadaşınızı bulaccıkmısınız? 
Ha}•ır... Onlar müzelere 

gittiler. 
- Ohalde geliniz öğle yeme· 

ğini beraber yiyelim •.• 
- Öğle yemeğini mi? .•• Nasıl 

olur sizi rahatsız etmezmiyim? 
. - Asla •.. Asla gelini:ı: •.• Öğle 

yemeğini bizde yeriz. 
- Sizde mi? ... 
Ve otomobil ilerlemekte devam 

ediyordu. 
Biraz sonrn bir otomatik tele

fon santralı önünde durdu. Pro· 
fesör evine telefon ederek yeme· 
ğe gelmiyeceğini s3yledi ve bazı 
tenbihler yaptı. 

Sonra otomobile dönerek Fa
toşa sordu: 

- Yemeği nerede yi}elim? 
Ve Fatoı cevap vermeden 

profesör otomobili biraz ilerideld 
küçük bir lokantanın önünde 
dur<Yurdu. 

* 

- Evet Her Profesör. 
- Fakat ondan evvel bir pa~ 

ça benim evime uğrayacağız. Bir 
telefon bekliyordum. Ona bakanı. 
Sonra sizi otele götlirllrUm. Bir 
itirazınız yok ya çocuğum. 

- Hayır efendim &iz: nasıl 
iıteraeniz. 
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lvan Rabakoviç birdenbire 

yanındaki iri adamın kolunu ya• 
kal adı: 

- işte otomobil, dedi. Her 
profesör Schmitt'in otomobili. 

Meinecke Ştrasedeki kemancının 
restorammn tarasasında oturuyo~ 
lardı ve önlerinde birer bira vardı. 

( Arkaaı var ) ---
Öz Türkçeyle 

Deneme 

Kimsenin Gözüne 
Batmıyor Mu 

Karaköy köprüıQoden her geçi• 
timde ıözüme çarpar, kendi kendime 
ıoraram : 

- BendfD baıka kimse ~örmüyor 
mu? 

Sonra yine kendi kendimi aYU· 
turum (1). 

- Ne de olıa görGrler. 
Derim, bu iol bitireceklerini uma

nm. Şu Yar ki: ertesi giln geçerken 
umdu{:-umun boıa çıktı}ınt anlarım. 
ilkin ne g5rd0mse yin6 odur. Bir 
detitlklik o1mamııtır. 

* Köprünün iki yanandaki barmak• 
lardan (2) eöa açmak (3) f•tfyorum. 

KöprU geçitliği ( 4 ) kaldınlmadan 
yapılmalanna başlanılan, geçitlik 
kaldırıldıktan aonrn da, çamlak ( 5 ) 
diye boluya (6) verilen bu barınaklar 
ıon çağlarda çok pis tutuluyorlar. 

Bir taneılnin Uzerinde eıkimlfı 
ıolmuı bildllrgnlükler (7) yırtık pırhk 
aarkıyor. Önünde birkaç yemlı dolu 
sepet duruyor. Öteki yeni tutulmuı, 
bu yüz.den yeniden boyanmıı; boyut 
köprllnQn ana ( 8 t boyasından ayrı 

olmuı, göz.e batıyor. Bir öteklntn 
ıırçaları (9) uz.un çatlardanbetl ııllln

memekten toz içinde kalmıı 1 

* Köprü, keotip (10) en itlek, en kalaba· 
lak yeridir. Böyle bir yerde göze güzel 
l'Örllnmeyen bir neıne ile karıılaımalc 
beldenilmeı, Aynca· bu barınaklar 
geliıigilz.el ( 11 ) yapılmıı çamlaklar 
değil, köprl\ye batlı yapılardır. Kentin 
temizlik iti ile utraıaalar, bu barı· 
naklann temiz. tutulmasını, içinde 
olanlara andır1alar (12) ıyl ederler. 

ismet HuliUI 
1 - Avutmak: temelli etmek 
2 - Banna kı kultlbe 
S - Söz. açmak: bahıetmck 
4 - Geçitlik: müruriye 
6 - Çamlak: dükkin 
6 - Boluya vermak: kiraya vermek 
7 - BlldOrgOIO.k: ilin 
8 - Ana: el8ı 

9 - Sırça: cam 
10 - Kent: ıehlr 
11 - Geliıigilıeh lialcttayln 
12 - Andırma'kı ihtar etmek. 

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

Kaplanın Farkı Ne? 
Anasından Doğduğu Günden İtibaren Üçüncü 

Ayını Dolpuruncaya Kadar: Hiç 

diğerleri· 
ninki ise 6 ve 7 
gün sonra açıl· 
mıştır. Kaplan 

~--- ~-----·-~----~..k.""-'-__;_;.~w.ı:iS:J::;.,~ bütün bu müd• 

Londra hayvanat bahçesinin 
pansiyonerlerinden olan bir kap· 
lan dört hafta evvel, k ::ndiaine 
mahıuı olan mağarada yavrula
mııtır. Bahçenin memurlan bu 
mUnasebetle hayvanı müşahede 
altına almışlardır. Bu müşahede 
neticesinde yavruların tıpkı kedi 
gibi gözleri kapalı olarak doğ• 
dukları anlaşılmıştır. Anneleri 
yavruların gözlerini açmak için 
yine kedi gibi yalam~şbr. Yavru
lardan birisinin gödi dört gtln 

deti yavrularının 
yananda geçirmiş, ilk 49 s a te 
uzatılan yemeği almak için bile 
mağaradan çıkmamıştır. Bu iati· 
rahat devresi 2 haha ıünnu• tnr. 
Kaplan yavrularıle birlikte ta· 
mnm 2 l inci gUn bahçeye çıkmıt 
ve yavrularını ağzile enselerinden 
tutarak taşımııtır. 

Bahçe memurlarının anlattık· 
larına g6re kaplanın yavrularını 
Uç aylık oluncaya kadar evde 
aüt ile kedi gibi beslemek müm· 
kUndUr. 

=========================================-=:ıı::ıı::======::::::ım==:=c==-

Elbiselerinden 
Memnun Olan 
Köylüler •. 

Bir tetkike göre Eıtonya köy· 
lUleri 350 ıenedenberi milli elbi· 
elerinde en küçük bir değişiklik 
bile yapmamışlardır. Bu itibarla 
muhafazakarlıkta lskoçyalıları ta• 
kiben bUtnn medeni dlinyada 
ikinci gelmektedirler. Resmi· 
mizde ıarkı ıöyliyen bir köylU 
kadın grupunu görllyorıunuz. 

Son Posta 

lıtanbul BORSASI 
12. 8 -1934 

ÇEKLER 
kuru§ 

Loadra m.~o 
Nn • JOrk o,~so 

Parl• n,ou 
Mil la o 9,T/13 
BrUlrte1 ~.3875 

Atlaa 63,19; 
Conevro 2,436-J 
Sofy 65,~ 

Amıterdam 1,1737 

ESHAM ve 
Lira 

lı Bank.(Nama) 10,
,, (HlmUcı) ıo,

" ( Uc11'•) ıo~
Oıman1ı Bank. 3S,95 

ı s.ıa.u. ,, :),
f1r1tou Ha7rlyo ı~.~ 
Hııı, •uo,n 
An•dolu H 60V. Z6,85 

• H 90 P. 26,90 

A••d•'ıa .. ıoov. 43,SO 
Sark D. Y. '"00,
leı. Tramva7 3S,-
Oı1cUdar iLi 11,-
Torkoıı Oil 00 
Hanını 
Tolefoa 

17,-
11,-

k rui 
Pras J9,t22S 
Viyana 4,2560 
Madrlt 5,82 
Berlln 1,997~ 
Var9ova 4,'l~ 

Poıte .i, 35 
Bllkreı 7 ,5!1J4 
Bclgral 39718 
oıkov 1092,75 

TAHViLAT 
Lıın 

Bomontl 12,25 
1931 fstlkraıı 97.-
lıtıınaaı Dahlll 93,'iO 
Dllyunu Mu. 00,
Bajdat tertip 1 47, 

" • u 47, 
Reji 2,30 
Tram\'ay 00 -
Rıhtım 16,50 
OıkUd:ır •ıa 105,10 
Terkoı <000 
Mı11rKr.Fo.1886 142,-
~ ,. • 19!13 94,50 
" • • 11111 92,-

Elektrıı. -,-

MESKUKAT [•] 
Kuru 1 Kuruı 

t•rı. altını llJI (Hamit) 4650 
r.,. • 1051 (Roıat) 4900 
Jr. • 830 (Vabıt) '63' 
ltu • 1080 ince b~lblrllk albn 

llHtdlıe 38,00 (COmhurl7ot) ~525 
Baakoot (Oı. 8·, 237 (Hıımlt) armalı ~210 
~al n 1>9flblrllk altaıı (R•ı•t) • 4800 

t. CUıahurl.rot J <f6'l~ (Vahit) • 411~ 
(Aılı) 4800 (•) BorH harlc1 

"İsviçre Bahriyesi,, Nasıldır ? 

- AfFede.r. in~z. Her profesör 
lcağıtları bmmızın beklemesi 

Lokantadan çıkar1arken profe-
sör Schmitt adeta neşeli bir insan 
olmuştu. Daima solgun olan ya· 
nakl n kırmızı kırmızı idi. V ~ öne 
doğru düşük omuzları dimdik 
duruyordu. Adımlarında bir ça· 
lAki ve bakışlarmda bir canlılık 
vardı: 

( Toplantı, Davetler ) " 
achba k&fi değil midir? 

- Elbette çocuğum. 
Ve Fafo, Fatoşu orada bıra

~arak aynldı. 

""' SP.bnh olur olmaz iki genç 
laım ilk işi gi. •nip konservatuvara 
gitmek olmuşta. Orada profesör 
Schmitt'e rastgelmişlerdi. Ve on· 
'ai·ı gördllğllnden beri ihtiyar 
•dam onların işl1e meşgul ol
lnu · Bunu gören memurlar 
aeı. lm.:lr: karşı fevkalade hür-

- Si:ı.inle beraber bulunmak 
beni adeta gençl~lirdi. Diyordu, 
sevgili çecuğum bilemezsiniz ha· 
yatım ııekadar yalnız geçiyor ... 

Otomobilin kapısını açıyordu: 
- Şimdi otelinize aideceiis 

değil ml? ••• 

Şehit Yetimlerini 
Acele istiyoruz 

EmlnönU Askerllk şubesi 
relsliiilnden: Şubemizde kayıtli 
ve Eminönil maJmQdürlüğilnCien ma
aılannı almakte olan ıehit yetimlerlle 
beraber ıubemizden 933 ıeneai dahil 
ikramiyelerini alan ve EminönG kazaıı 
dahilinde oturmakta olup on aenelik 
maatlara •erllerck bükümetle alacatı 
kuilcn ıehit yetimlerinin dahi lS 
Teırinievvel 934 tarihine kadar her 
ailn f'olbeınlse gelerek kayıtlannı yap
brmalan )lıı:umu ilin olunur. 

Lozcm, \t'lususi) - uazetele· 
rlmlx Akaym yandan çark"ı va· 
purlarından her zaman şıkayet 
ederken derler ki : 

"Avrupada yandan çaı·kh va· 
purlar artık tarihe kanımııtır ~. 

\ 

Halbuki reımını gördugü 1Uz 

) andan çarklı vapurlar C.ne•re 
gölünde işler ve seyyahlar. bu.n• 
lara uf sviç.re donanması,. ısrnınl 
verirl r biıim "Akay,, ID yandan 
çarklıla~ından bir farkı var mı? lfı. 
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Orta ve İlkmektep talebesinin haftalık mecmuası 

15 Eylül Cumartesi birinci · sayısı çıkıyor. 

- -
Resimli Ay · matbaası T. L. Şirketinin çıkardıfı bu mecmuayı müvezzi ve kitapçınızdan arayınız. 

Çocuğunuzun dişleri 

neden kirli ve çürük? 

1 VAPURCULUK i' 21 Senelik 

·çKiYU 

Hastalıkla dişler onun neşvU· 
nemasma mani olacaklar; 
çirkin, huysuz, mariz bir 
ioaan olmasına sebebiyet 
vereceklerdir. Bu neticenin 

RADYOLiN dişleri 

hastalıklardan korur. 
köpürür. Çocuğunuz 

Yalnız 

BADYOLIN 
Kullanınız. 

önUoe geçmek istersf'nlz 
onu her yemektao sonra 
« R A D Y O L 1 N » ile diş· 
lerini fırçalayıp temizlemeğe 

alıştırımz. 

çürümekten, dfı etlerini 
Lezzeti güzeldir, ağızda 

seve seve kullanabilir. 

Li 
Yalnız 

RADYOLIN 
Kullanın1z. 

~~· Karaciğer - Mide· Bağırsak - Taı, Kum hastalıklarma ..__lıııl 

T U Z LA İçmeleri ve 
OTELi 

Hergün Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,05 • 9,50 - 11 • 13,15 • 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 
ıçme ve tren flyatlar1nda yeniden mUhlm '-en•ilat yapılmıştır. 

NIŞANTAŞlNDA 

ve Nehari - Kız ve 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıtı 
Liman Han, Telefona Sl2921S 

İzmir Sür' at Yolu 
SAKARY Avapuru 

Her Perşembe gUnn 
ıaat 16 da Galata rahbmından 
kalkar. Doğru lzmlre Q"lder. Bu 
vapur HER PAZAR i'UnO ıaat 16da 
lzmlrden kalkıp dotru lıtanbula 
sr•llr. 

BllOmum lzmir yolcular1na 
% .40 ten~dl&t. , ........ ~--------, 

1 
DABCOVICH va ŞUrel<Aıı 

Telı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlar& ara11nda 
muntasam poıta. 

Anverıı, Rotterdam. Hamburg n 
Iııkancilnavya limanları f9lrı yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baıhoa limanlarında tranebor demen 

Y akmda gele o ek vapurlar 

August Leonhardt vapuru 8-lo 
Eyliile doğru. 
Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 

Yakında hareke• edeoek vapurlar 
August Leonhardt vapuru iO 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 12 T. enele doğru. 

Fasla tafsll&t loin Galata, Fren kyan 
harı umum! aoentellğlnı mtlraoaat 
Tel. '4707/8 • •tB20 ... 
~BAHÇE• , 

~e~u~· ~g! ~ İ 1 
TAZE BiRA 

En iyi yemekler 

HER AKŞAM MftZIB. ' , 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu t&1dik edilmiıtir. 

Ana, ilk, Orta n Liııe kmmları Fen ve Edebiyat ,ubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında maoev! bir şahıiyettir. 

Talebeslnln talim ve terbiye•lne kıskançhkla bath olduğunu muvaffaklyetl ile lsbat etmi,tlr. 
!ıtiyen talebe velilerine mektep tarifnameııi gönderilir. 

Lise ve orta kıııım mezuniyet ikmal imtihanlarıoa 1 Eylülde ve ııınıf ikmal imtihanlarına 22Eylülde mektepte bailana.caktır. .. 
ve kayıt için hergUn mektebe müracaat edlleblllr. Telefon : 44039 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
l - Kız ve erkekler için ayrı teıkilAta maliktir. Ana, ilk, Orta, Llıe sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmııtır. , 
2 - Kayıt için her~n mektebe veya Yeni poıtane arkuında Baairet hanında Özvol idareaine 

• müracaat edil•bilir. 
J - Iıtiyenlere mektep tarifnamesi ıönderilir. 

Aroavutköyl1nde tramvay caddesinde - Çifteıtaraylarda Mektebin telefonu: 36 • 210 • Özyolun telefonu ı 24115 

Kayit açlldı • Leyll talebe de ahnır. 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. 
Adres : Dlvanyolu Blçklyurdu • Telefon: 22038 

L i 
Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet Aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHbrt 

RALEİGH 
Fabrihasının, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmiı yegine bisildetleridlr. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
İTİBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satı' deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 85 

(2237) 4111 l - t , 

-MOTÖR 
ELEl<TRiK MEKTEBi 

1 - Tedrisata 6 Teşrinievvel 1984 
Cumarteıi baılanıyor. Esiri talebenin 
mektepte bulunmaları. 

2 - Ayni tarihte D 1 ES EL ve 
INFILAKLI MOTÖRLER oubeıl ile 
ELEKTRiK ve TELSiZ TELGRAF 
ıubelerinde tedriııata haolanaoaktır. 

3 - llk mektep mezunları lçin 
İHZARİ 11nıf vardır. Bu sınıfları biti· 
renler şubelere girerler. 

4 - Orta mektep tahsili olan talebe 
doA'nıdan doğruya meılek şubelerine alı· 
nıflar. Bu ıubelerin müddeti lki ıenedlr. 

5 - Mektep yalnız neharidir. 
6 - Taşra.da bulunan makiniıUere 

muhabere ile dus nrilir. Kayıt mua· 
meleeine başlanmıştır. İzahat almak v• 
kayıt olmak için : 
Galata Çlnlli rıhtım hanı arkasında 
Mumhane caddesinde klill 

mektebine mUracaat edilmelldlr. ---------•-=•••• .. •--••••-••••nıı"••••M .. •••••• .. •••••_. 

Dr. ibrahim Zati . 
Catai~lu. 1.\1.,hmudiye caddeıi 

Çitalç•tme •okatı No S 
Herııün ôtl•den ıonra hastalarını 
kabul ed .r. 

Son Po•t• Matbaa• 

Sabiblı All Ekre• 

N91ript Mad6rllı TaWr 


