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Konservatuvar Binası 
Binanın Şartlarına, İıtiap Hacmine 

İtirazlar Yapılıyor 
Belediye Veznecilerde Letafet 

•partınıanının kar911ındaki 16 
Mart tehitler abidesinin yapılcağı 
ıahanm arkasında bir de konser· 
'Vatuvar ve tiyatro binası yaptıra· 
caktar. Bunun için bir müsabaka ,, 
açmış ve ıimdiye kadar da 25-30 
aanatkar müsabaka şartnamelerini 
almııtır. Belediy• bir çatı altında 
bulunacak olan konservatuvar ve 
ti) atro binasının çok gUzel bir 
Türk mimari tarzında olmasına 
bilhassa ehemmiyet Yermektedir. 

Jurl heyeti müsabakaya giren 
eserleri aeçerken de bu cihete çok 
dikkat edecektir. Yalnız hazırla· 
nan ve dağıtılan tartnameler bazı 
sanatkilrların bir çok noktalarda 
itirazlarını davet etmiye batla· 
mııtır. Bu itirazlar en çok iki 
noktada toplanmaktadır. Dün 
kendisile görüştUğümüz bir mimar 
1anatkir bu itirazları ıöyle tesbit 
etmiıtir: 

1 - Şartnamede planın 1/200 
( Dev•mı 12 inci ••yf•d• ) 

Memleket Hesabına Çok 
Fena Bir Hareket 

Razı Tacirler, Harice Mal Satmıya Naz
lanıyorlar, Bunlar Yola Getirilmelidir 

M•ml•ketin iu .urtıtle lltr•cııtı ne lc•tlar •1'ls• /•gtl• • lcıular çolc ol•r 

lımir, ( Husuıi ) - Berlinde, adresleri verilmektedir. Pek çok 
~ok verimli işler gören Türk defalar, büyük bir teessUrle tesbit 
ficaret Odasının, reımi makanı· eylediğimize göre, Türk Ticaret 
larırnıza akseden bir müracaatı Evleri, kendilerine yazılan mek-
"ar. Oda harici ticaretimizi çok tuplara cevap bile vermemekte· 
Yakuıdak 

1 

alakadar eden bu dirler. 
ltıüracaatını resmi makamlarımıza Bu vaziyet karşısında ecnebi 
tHyle aksettirmektedir: talipler pek gayrimüııait bir intıba 

- " Türk ihracat evlerile alarak ve günlerce bekledikten 
ltıUnaıebata giritmek isteyen Al· ıonra, ihtiyacı olduğu malı batka 
ltıan firmaları her zaman odamıza bir memleketten temin etmekte· 
~liracaat etmekte ve alikadarlara dir. Bu gibi hadiseler maalenf 

tlliıcile mevcut Türk tacirlerİDllı ( Devamı 12 inci sayfada) 

fciare ı,ı.ı t•l•fH•ı 20203 Fiab 5 kuruı 

· 1 Bir /(öglü Yaman Bir Su Bulmuı 
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Bir 

. Son Posta 
Bugün 

Ti bette 
Çin Heyeti iyi 

Münasebet Kuracakmıı 
Sfmla, 5 ( A. A. )- R .. mi 

bir Çin heyeti, Dalay laman'an 
cenaze merasiminde bulunmak 
için Tibet'in merkezi olan Lah· 
ıa'ya gelmiştir. Zannolunduğuna 

iÖre, bu heyet, fıraattan istifade 
ederek, Tibet ile iyi münasebet· 
lerin iadeaine çahıncak ve ayna 
zamanda Taıilama'nın avdetine 
yol açacaktır. 

• 
Bu Sudan içen Her Hasta 

Derhal İyileşiyormuş 
Karamürsel, 
Bulunduğu 

Bu Suyun Tesadüfen 
Kasabamızdır Bahtiyar 

Son günlerde Karam lir.selde ......................................................... ._ 

yeni keıfoıunan bir harıkad•ıa Kaçak Beygı· r Eti 
bahıolunuyor. lnanılmıyacak bir 
mucize bu. Fakat doğruluğu üze
rinde ıarar ediliyor. Bu mucize, 
yeni bulunan, fakat (Abıhayat) 
ılbl itllilmemiı harikalar yapan 
bir su lmlı. 

Suyun ölüm hastalarına yıldı
rım gibi tlf a veren hsaa11 birkaç 
gUn içinde ıöhret bulmuı, timdf· 
den ( Abıhayatm) ketfedildlği 
etrafa yayılmıthr. Duyanlar, Ka
ramUrael köylerinden ölUme 
mahkum, Uçüncll devre veremli 
hastaları sedyelerle bu suya ge· 
tiriyorlarmış ve halk bu kerametli 
suya derhal ıu ismi koymuı: 
(Verem suyu)! 

Verem suyunun, hakikaten 
hayretler verecek ve şimdiye ka
dar görülmemit bir ıifa hassa· 
•ını hafz buJundufu fddfa edil· 
mektedir. Yalnız hayatlarından 

Umit kesilen veremli haatalar 
değil, vUcutlerl yaralar içinde 
çürümekte olan hastalar da bu 
sudan Uç gün içince ,ucutlerin
dekl yaraların kimilen geçtiiinl 
görllyorlarmıf. 

Verem ıuyunun timdiye kadar 
( Devamı 13 üncü aayfada ) 

Ôlen Bir Atın Eti Kim
lere Satılıyormuş ? 

Buı köftecilere de 611 etten 
ıatılıgormaı 

Şehremini zabıtai belediye po
liılerinden 2495 numaralı Burha· 
nettin Ef. dün akşam T opkapıda 
ıur haricinde nöbet beklerken 

( Devamı 13 ilnca aayf~da ) 

Denizdeki Ceketin S-.hibi 
Celil Efendi, Hala Bulunamadı 

Oç gUn evvel Ahırkapıda bu
lunan ceket ve ıapka ile imzaaız 
mektubun örttüğü esrar perdeai, 
nihayet polisin tahkikatı netice
sinde yırtıldı. Bu eşyanın ve 
imzaıız mektubun, eskiden Çapa 
tUtün deposunda Müdür Vedat 
Beyin yanında odacılık yapan 
Konyalı Celil isminde ( 25 ) yaş· 
larmda bir gence ait olduğu 
anlatıldı. Fakat bu delikanlının 
kendiıi henüz meydanda yoktur. 
Mektupta Adaya gideceğini yaz· 
dığı için Adalarda da aran· 
maktadır. 

Diğer taraftan polis Celal 
Efendinin reflkasınm adresini de 
tesbit etmif ve dUn ifadesini 

almııtır. 
Celil Efendinin refikaaı, Mev· 

l fınakapıda, Asmahaktar soka
ğında yüzbatı mütekaidi Rasim 
Efendinin evinde kira ile oturan 
Şerife H. an kızı Sabriye H. dır. 
Henüz (22) yaıında genç, esmerce 
"e güzeldir. Şimdi Cibali tütün 
deposunda iıçl olarak çalıı· 
maktadır. 

Dün bir muharririmiz uzun ve 
yorucu bir aramadan sonra Şerife 

( Devamı~l5 inci sayfada) 

1 Böyle Rahat Nt1rede Bulunur? 1 ..__ ________ _ 

• 

Gazeteyi okuyarak : 

"- Amerikada haataların, her tUrlU iıtlrahatini 
konforu haiz bir timarhane yapılmıı 1 •• 

- Suı birader.. Şimdi nerede be deli elacaj'am L. 

temin edecek 



[ H,dkın -•. ~ 
Bir Hezeyan 
Karşısında 
Halkımız 

bizo müteveccıb 
:ıı nill oey-

a e ı 

aidiyetini iddıa edı} or. 
soz. Bu sozun bıraktığı 
§oyle, diııleyın · ı: 

ı, 

N< dim Re) ("t>lırenıini tramvay 
caddc>si 80) Şu Bulgar komşuları• 
mızın içinden öyle ıivri akıllılar çıkı
yor ki bizim aabrınu:zı taııracaklar. 
Düne kadar Edirne,> i, Trakyayı lıti· 
yorlardı. Şimdi de haynli hudutlarına 
lıtanbulu da ıohmtışlar .•• Bu kiistah
lık l<Arfuıında verllecelc çok layık 
cevaplar vardır. Fakat biz bu coıkun 
fikirlerin Bulgaı hükumeti tarafından 
bcnimsenmedi~lne katiyen eminiz. 
Dünya sulhu için zar rlı olan bu flklr
Jcri ortaya atımler gayri resmi çete• 
lcrdir. Ben tuna teeaııilf ediyorum kj 
bu gibi çeteleri ortadan kaldırmak 

için iktiaar me" kiini al n yeni Bulgar 
ltükümetf de bu u;te muvaffak ola
nı dı. Biz biraz daha ıükünetle Aki
beti bekleriz. 

* Rami R ) (Onlata Mumhane cad-
de i 127) - Bulgat' hükümctinin aa
mlmlyetinden hal! eminiz. Bizim ıi

yaaetimiz ve kalbimiz açık olduğu 

için komtularımmn ılyaailerlnden de 
böyle bir ılyaaet bekleriz. Eıkl 
Bulgar hükumeti gayri resmi tetek
küllerln elinde bir oyuncak olmuıtu. 
Trakyadaki çeteleri laA-vedememl9tl. 
Nihayet mevklinl yeni hükumete 
bıraktı. Yeni hükumet evvela bu 
çeteleri temlzliyecek ,,tW sörDndlt, 
Fakat gazetelerin verdiği haberlere 
bakılıraa hAlii çeteler faaliyette, hatti 
okadar ileri gidiyorlar ki lıtanbulu 
blle Türklerden alacağız, İıtanbul 
bizimdir. DJyorlarmıf. Türle efkirı
umumi711inl adamakıllı lğnellyen bu 
çılgınlıklara artık nihayet verlhaelldir. 

)f 

Avni B. ( Y adıköy Silleymanpaea 
caddesi 62 ) - Cümhuriyet hOkumeli 
teeııüı ettlgi zaman Bulgariıtandan 
çok genit olan topraklarında 1Byısız 

•ıklya çeteleri buldu. Bunların hep.sini 
tenkil etti. Bugiln cOmhurlyet kanun
ları yurdun her tarafında .ııynl kuvvetle 
hakimdir. Fakat Bulgarlıtan hükumeti 
blrtürlü çeteleri imha edemedi. Birçok 
Bulgar tiükiimetleri yularlarını bun
ların eline verdi. Yhıe • bu çeteler 
ıulhU bozacak derecede htkınlık 

yaapıyorlar. Edirneyi, Trakyayı isti
yorlardı. Şimdi de lıtanbul bizimdir 
diye palavra ah} orlar. Bulgar hüku
meti bu coıkunluklara taıvlp ediyor 
mu, etmiyor Mu? Biz bunu öğrendik· 
ten ıonra ceYap vermek iıterlı.. 

Bir Motörde Facia 
Haydarpaşa iskelesinde benıln 

boşaltmakta olan bir motörUn kap· 
tanı Rizeli Sefer Efendi makineyi 
çalışhrmak isterken motörateş 

alarak tutuımuş, fakat derhal 
söndürülmüştür. Sefer Efendide 
kol ve ayaklarından yanmıf, has
taneye kaldırılmıştır. 

SON POSTA 

D BABIBLIB 

ekçi Dayak Yedi 
Madam Ester Komşusunu Pataklar
ken Yumruklar Bekçiye isabet Etmiş 

. EvveJki gece Ortaköyde tuhaf bir hadise olmuı, 
hır ~e~e ~ekç~si bir kadından fena halde dayak 
yemııtır. 1 ahkıkatımıza göre hidise şöyle olmuıtur: 

Ortaköy gece bekçilerinden Süleyman ağa 
evvelki gece &aat 11 raddelerinde devrlye gezmek-
le iken karanlık bir sokakta iki adamın dövüş· 
mekle olduklarım görmUı ve ayırmak için koşmuı· 
tur. Bekçi Süleyman ağa kavgacıların yamna 
yaklaştığı sırada önüne bir kadın çıkmıı ve var 
kuvvctile yumruğunu Siileyman ağanın baıına 
indirmiştir. Süleyman ağa neye uğradığını anlamaya 

vakit buluncaya kadar meçhuJ kadından yUzllne, 
gözüne ve baıına bir haylı yumruk daha yemiıtir. 
Süleyman ağa bu yumruklardan ıonra kadmın 
kollarım tutmıya muvaffak olmuıtur. Ester ismini 
taııyan bu kadın verdiği ifadede: ,. - Ben komıu 
ile kavga ediyordum. Fena halde kızd.ım ve kom· 
ıumu dövmeye başladım. Meğer ben komıumu 
döverken yumruklar ara yere giren bekçi babaya 
isabet etmiı. Fakat benim bundan hiç haberim 
yok.,. demiıtir. 

Bir Muhakeme 
Ampullere Sarılı Sigara 

Kağıtları Meselesi 
Memlel<ete ithal edilen mUhim 

miktarda ampUlle b~raber amba
lAj makamında kullanılan cıgara 

kiiğıtlarını da ithal ettikleri iddi
ulle ihtisas mahkemesine verilen 
Sovyetlerin şehrimiz Ticaret Mli-

mesailleri Mihail Petroviç ve 
Pavloviç ile komsiyoncu M. 
Hanri ve GtimrUk memurla
rından Ziya, Hikmet ve Arif 
Beylerin mulıakemelerine dlin 
baılanılmıştır. 

Dünkü celsede bUtUn suçlular 
hazır bulunmuşlardır. Ticaret 
mümessiHeri, siparişlerin daima 
acente vHıtaıile yapıldığını, e1&· 

Hn bu ampullerin KudUtte gön

derileceğini ve ambalaj kağ1tl rı· 
nın da ona göre hazırlanmıı oldu
ğunu söylemiıler, kaçakçılık mev• 
zuubahı olmadığım anfatmıt· 
lardır. 

Duruıma, ıahitlerln celbi ve 
fabrikaya yapılan ıipariı mektubu 
suretinin Mahkemeye ibrazı için 
baıka güne bırakılmıtbr. 

Yanlış Okunan 
lmtihan Suali 

Gazioımanpaşa ortamektebinin 
ıon sınıfında bakalorya ikmal 
imtihanı yapılırken, riyaziye ıual-

lerinden birinin ta:ebeya yanlıı 
okunduğu teabit edilmiştir. Bu 

yüzden imtihana giren 81 talebe
den ancak (9)u mu\'affak olabil-

miştir. Bu şekilde sınıfta dönen 
talebe telgrafla Maarif Veknletine 
mUracaat etmişlerdir. Melctep 

idaresi de ayrıca Vekfilete malfı· 
mat göndermiştir. Bu hususta 
Vekaletin cevabı beklenmektedir. 
= 

Sınıfsız 
Mektepler 
Vqrmış ! 

istatistik umum mUdUrlUğU 
muhtelif maarif müesaeseleri hak
kında istatistikler yaparken, ıehri
mizdeki mekteplerin bir kısmında 
tetkike değer bazı noktalar mey· 
dana çıkarmışhr. 

Şehrin muhtelif yerlerinde bir 
iki sınıftı bir takım hususi, ihtisas 
dershaneleri vardır. Bu müessese· 
lerin sahipleri, dershanelerine faz· 
la talebe toplıyabilmek için, mek· 
tep süsü vermektedirler. Mesela 
ıınıf mevcut olmadığı halde, mli· 
esseselerini fazla sınıflı, geniı 
teşkilatlı göstermektedirler.{ 

Bu gibi dershanelerin vaziyeti 
tetkik edilecektir. Bir veya iki 

sınıflı, temamen ticari kurslar 
halinde oldukları anlaşılan bu gibi 
müesseselerden kazanç vergisi 
ve saire alınacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dursun isminde birisi Çenkel· 
köyde Hamide Hanım iııminde 
bir kadının parasını dolandırmak 
suçile yakalanmııtır. 

>f Azılı aabıkalılardan Hüsnü, 
Beşiktaşta Refet Hanımın evine 
girerek hırsızlık yaparken clirmU
meıhut halinde yakalanmıştır. 

>f f stinyede oturan balıkçı 
HUsameddin bir para rneıeleainden 
çıkan kavga neticeıindt: Muıtafa 
isminde birini bıçakla bacağından 
yaralamıftır. 

>f Beykozda demirci çırağı 
Hatim ıaka yilzünden çıkan kavga 
neticesinde Ali isminde bir ahçı 
çırağını bıçakla bacağmdan yara
lamıştır. 

Afyon İşi 
Avrupa Tacirlerile Fiat 
Anlaşması Y apıJamadı 

Uyuıturucu maddeler inhiıarı 
idaresi ile Avrupadaki Afyon 
fabrikaları karteli mUme1111lerl 
arasında Pariste yapılan mlizake
relerin neticeleri hakkında alika• 
darlara malümat gelmittlr. 

Öğrendiğimize göre; bu sefer• 
ki temaslarda da bilhassa Hat 
noktaıından anlaıma temin edile• 
memiıtir. Bu vaılyet üzerine, 
Kanunuıanide müzakerelere tek· 
rar devama karar verilmiştir. 

Aldığımız malümata göre; bu 
hal Afyonlarm memleket dahi· 
ilde işlenmesi tasavvurlarının tat
bik sahaıına konulmasını intaç 
ed"cektir. 

Ankarada kurulacak Afyon 
fabrikasına ait hazırlıklar esasen 
·tamamlanmıştır. Bu fabrikanın 

ilkbahara kader lnıasına çalııı· 
lacaktır. Kartel murahbaaları ile 
temasa giden Uyuşturucu madde
ler inhisarı idaresi umumi mUdU· 
rü Ali Sami B~y bir hftaya ka
dar ıehrimize dönecektir. 

iki Eroinci 
Yakalandı 

Sekizinci ihtisas Mahkemesi 
MUddeiumumillği eroin alıp sat
tıkları iddiasile Faruk ve Ali 
isminde iki kiti hakkında takibata 
baılamııtır. 

Haklarındaki tahkikat evrakı 
tamamlanarak ihtiaaı mahkeme· 
sine verilmiıtir. Yakında mu ha· 
kemelerine baılanacaktır. 

Hava Serinledi 
Dün bava oldukça serindi. 

Hararet derecesi en fazla 25 ola· 
rak kaydedilmiı ve en az da 18,5 
derece teıbit olunmuıtur. 

Eylül 6 

Güni.in Tarilıi 

Otobüs imtiyazı 
Yine Tazelendi. 

Telefon Şirketi işlerinde 
Yolıuzluk Mu Var? 

Verilen ma umata •öre belediye
nin otobUı lmtlyanaı almak teteıb
bD•I netlceılz kalmıttır.Nafıa vekaleti 
otobOı itletme ruhaatı hakkındaki 
latetl de munfık bulmamıthr. lmti
yaa müddeti ıonunda hükümete dev
redllebllecek aablt kıymetler bulun• 
mayıfı bakımından aerbeıt ·rekabet 
imkAnları tahdit edllmemiftlr. 

Diğer taraftan telefon ılrketi mu
amelitında yapılan tetkikat, birçok 
yolıuz itleri meydana çıkarmak Yn• 
ziyetlndedlr. T .etki katın ıonunda idari 
cepheden meaullerl ara9tırılacağı da 
ı6ylenmektedlr. 

Vall Bey Geldl 
Vali ve belediye relal Muhiddin 

Bey dOn ubah Ankaradan ıehrlmlze 
gelmlttir. Muhiddin Bey Ankarnda 
toplanan belediye banknıı kongreıln• 
de İstanbulu temsil etmiştir. 

Sovyet MaalahetgUzarının 
Bir Ziyafeti 

Sovyet maslahatgilıarı, Moıkova 
Büyük Elçimiz Va&ıf Bey ıerefln,. 

bir ziyafet vermittir. Ziyafette Hil&c• 
yin Ragıp Beyle Türk Dlll Tetkik 
Cemiyeti ve Türk Tarihi Tetkik Cc· 
miyetl ReislerJ Saffet ve Akçura otlu 
Yuıuf Beyler, Üniveralte Rektörü 
Cemil Bey, Köprülüznde Fuat ve 
lbrahlm Necmi Beyler, Sovyet lkade· 
miıi aıaıından Profesör Samolloviç 
Ye profeaör Metçanlnof, Sovyet ıefa.· 
ret ve konıoloshaneai erkanı ha:ı.ır 
bulunnıuılardır. 

Talebe Fazlah§ı 
Bu sene liıe ve ortamekteplere 

fazla talebt tehacilmil vardır. Kayit 
ve kabulün Teırinlevvele kadar uu
talmaaına karar verllmittir. BUUln 
talebeler yerleıtlrlllnceye kadar kayit 
devam edecektir. Leyli talebelerin 
Haydarpaıa llaeılnde toplanma11 do
layı.ile dlter ll•elerde aanıflara Uive· 
t n iubeler açmak imkanı ol calctır. 

Ünlv~raltede Bir Toplantı 
Dün Üniver1itede rektör C mil 

beyin riyaaetinde bir toplantı yapıl· 
mı,tır. Bu toplantıda Üniv~ralte için 
yeni alınan kitaplar meselul konu
tulmuıtur. 

Bir Ne,ır Davası 
Devlet matbaa11 mOdürU Hamdi 

Emin Bey evvelki giln mOddelumu• 
mlHQ'e müracaat ederek kendisinin 
Vckllet emrine alındığı hakkında 

yalan· bir ya:r.ı yazdıtJ için Zaman 
gazeteal aleyhine bir dRva açmıttJr. 

lntıhabat 
Çalışmaları 

Belediye intihabab faaliyetini 
tanzim için fırka vlliyet merkezind• 
bir bOro tesiı edllmlı, büronun batın• 
Galip Bahtiyar Bey tayin edllmlttlr· 
Galip Bahtiyar Bey mUlhakattokl 
intihap f aallyetlni yakından tetkik 
için Silivri, Çatalca Ye civarın• 
ıltmlttir. 

intihap defterlerinin aııılmaaı fçlll 
merkez.den emir beklenmektedir• 
Defterler her tarafta ve ayni srOnd• 
askıya konacaktır. 

Beledi) e Y tni Y eptırılıın Kaldmmlann -Paraıımı O Sokakta Evi Olanlardan Alı) or: ( •tu:etcler 

------~~----------------------------·--------------------------------------
Son Posta 'nın Resimli Hik "'yesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 

Hau'l B~y - No o azız.ın 
rıarmaklak mı çevlrduı? 

- Tahlt 1arı paraaını ite• 
lıtedlilml r•p .... 

aoııaia 

•erdim, 

HHan bey - Soıı;a.ın taılarını aökUp 1 H. B. - A tak çoluk çocuk her akt•m kapı 1 - Bir evim var Huan B. ıenln Us.erine 1 
nereye 1IUlrll1oraun ?l ininde oturaı1a tteıladlnu. devretaem later mlaln? 

- Gece çalmasını.. tll~ ... t...,oru• - Haldumı• 1ok mu paraaım verdik, H. B. - Kaldırımıız ıokakta iH latemem, 
Haua Beı 1 Hvklal allrecet·• kaldanm yapaldıj'I sa••• IMlkl aıtan 71blia• .... ....... , ....... . 

fu Malt•lle4le keldırı• 

...... dıjınde ..... •P•IM• .. 

ltueueu~d• ~•l•dlrentn 
••••rıdlkk•tlnl celbetn1e· -•izi rtc• ederıa .. 

• • • M•h•H"I ••ldnlerl 

.•••• ·1 

Badema gazetelerde 16rül .. $ 
ıine imkin olmıyan bir k 
mektubu •• 



6 Eylul 

•• ergun 
Bulga. :standan 
Yiikseten Bir 
Baykuş Sesi . -

Bulgaristandaki mUfrit teıek· 
idiller nihayet baklayı ağızların• 
dan ç•kardılar. Bunlar, Bulgar 
hükünıetinin, komşu devletlerle 
\re bu arada Türkiye ile de hoı 
Ve dürüst i"eçinmek hususundaki 
Prensibini hiçe aayarak açıktan 
•çığa feryadı bastırıyerlar: 

Yunanistan Trakyası ile TUr• 
~iye Trakyaıı bizimdir. Buraları 
Bulgar toprağıdır. Elimb:den hak• 
~ız yere alınmııtır. Hatta lstanbul 
bile Bu)garlstamndır. 

Bu palavra aUmbUrtUıU yetlı· 
ın\yormuı gibi bir dı ıunu illve 
•diyorlar: 

Arayıumumlyeye mllracaat edil· 
llıtalnl istiyoruz. Ô6recoksinlz kt 
bu iki Trakya ve fstanbul bizim 
olacak. 

k•ndf nl bilmezliğin, küstah• 
lıfın bu derecesini g6rmemf,tlk. 

Arltadaı.. Dolu dfzgln kafa 
tutmanın bu devirde beı para 
LUe ıtmlyeceğlnl anlamadınsa, 
•enin için en hafif tabiri kullana• 
rak 11 kabiliyetsiz ,,diyeceğiz. Türk 
llıllleti, Tnrkiye hükumetinin: "Yurt
t• sulh, cihanda sulh,, slyase· 
tini kendisine öz prensip yapmıı· 
lır. Ey müfrit kumitecl.. anladık 
ki dayağa kaıınıyorsun. Fakat biz 
•ulh davasının ebedi muhafızları 
kalacağız. Sen istediğin kadar 
ıüylen. ' 1İt Urür ••. ,, darbı mi&elini 
her halde ititmit olacaksın. Elin· 
den bir~ey gelmiyeceğini, yalnız 
çene bezirgAnhğı yapmaktan öte
ye geçemiyec.e&ini aeu de biliyor· 
ıun. Gırtlafına yazık def il mi? 

iktısadi buhrana yenmek için 
Bulgar köylüsü sulh ve rahatlık 
İstiyor. Senin palavraların bi2e 
•ız gelir. Hiç o1mazsa ekmeğin, 
çıkarmak için durmadan uğraşan 
liulgar köylüsUnU, kendi millet· 
l•şını rahat bırak. 

)f 

Fakat sen bu dostluk nasihat· 
lar1na rağmen hala söyleniyorsun: 

••Trakya ve lstanbul bizimdir!., 
Be birader attık kaNk tadı 

"•rdin. 

" Son sözlerimizi Bulgar hilkfı· 
illetine hitap edelim: 

Komşu devletlerle ve bu ara• 
da Türkiye ile de dost geçinmek 
ttnelinde buluduğunu söyliyen 
~· Y orkiyefl şu satırlara inan ki 
b liınhuriyet Türkiyasi bu emeli 

Undan on bir sene evvel açığa 
~'1rınuı ve muvaffak ta olmuştur. 

fne söylüyoruz, Türkiye hükfı
llıcUnin ana siyaseti olan 11 Yurt
~ sulh, cihanda sulh ,, sözünü 
.Urk milleti de kendisine öz pren

aıp yaprnııtır. -
r··tün İhracatı 

Temmuz Ayında Geçen 
Yıla Göre Daha Az 
İnhisar idaresinin yaptığı bir 

istatistiğe göre bu sene Temmuz 
•yı esnasında muht lif menşder
den yapılan tlitiln ihrAcntının i kunu ( 312,555 ) tutmaktadır. 
tst nbul, lzmir, Samsun Gazla/İn-
ap, T ı., on , e A tvinden bu 

ay f 'nde ı ır, Almany , Belçika, 

1 
· tan, E lonya, Felemenk, 

Ya, Ç kos o akya, Dnn'm"rlcn, 
C: Y ı S r e, Japonya, Fr~nsıı, 

ı yfre sevki} r. t yapılmıştır. Bu e . 
d ıyat geçen seneye ınshetle 

- d" azdır. Geçen sene ayni 
)' il Yapılan ihracat 481, 587 d:r. 

SON POSTA 

R sinıli Makale Vaktin l(ıymeti 

lngllh:l" , vaktin 1 ıymelıni p<1ra ile (içe 1 r. nVukıl, nak"tıir,, veche i l·c bundan do -
_ • rruştur. f kat in• n ar var ır, müarlf mlruyedi erin hu pt :ıt p ra har;:•m:ıları ~ bl 
•. 'f uman! rını hep fısyduız \O boı h e' etle o öldürürlf'r, Bunlar öyle luCeyll erd,r 1.1 gÜnÜ'l 

_., ~ ~ birinde bu ha eke.tlf'rinln ceıa ı 
olarak s:ıyıaı:ı fel tellere uirarlıır. 

Vnkte kıymet \'~rmulııl öğre
niniz, her bo.} geçen dakikanın 

hnyatt:ın koparılmış IJ!r 
parça oldufuna inanınız. 

.. Öz ... n Kısası 

Miinderecatımızın çoklu
ğu11da1ı dercedilememiş
t:r. ._________________ ~--~ 

---------------------· .. 
iş Kanunzı 
Projesi 

Ankara, 5 - f ldısat Vekaleti 
lı Kanunu projesile lktısat Mec• 
lial Alisinin bu husustaki rapo
runu tetkika başlamıştır. 

Iı kanunu projesinde baza 
tadilAt yapılması zaruri görUlmUr 
tür. Bü tadilat icra edildikten 
sonra proje Millet Meclisine veri4 

lecek ve 6nUmUzdekl devrede 
milzakere olunacakhr. 

Edirne de 
~~ ... '1. 11 Bankası Şubesi Teza• 

1

"'-~~1111•-- huratla Açıldı 

SON TELGRAF HABERLER} 
• 

Fethi Bey lngilizlere, Türk Tütününün 
Nefasetinden İstifade Tavsiye Etti 
Kahirede çıkan El Mukattam 

gazeteıi yazıyor: 

" Türkiyenin Londra sefiri 

Fethi Bey, bu yaz mevsiminde 
Büyük Britanyada bulunan eo 
mOhlm •anayl mıntakalannı ziya• 

rat ehlli~. Bu ziyaretten sonra 
lngiliz gazetelerinin muhabirleri, 
sefir beyin lngiliz sanayii hakkın-

daki ihtisaslarını öğrenmek iste
mişler ve Fethi Bey kendilerine 
şu cevaı;Jı vermiştir: 

Sıvasta 
Büyük Kongrenin Yıldö

nümü Kutlulandı 
Sıvas, 5 (A.A.) - Sıvas kon· 

greslnin kurulduğunun yıldönUnıU 
olan bugünü bütün Sıvas halkı 
candan tezahliratJa kutluladı. 

Sabahleyin lise binası önünde 
ve Cumhuriyet meydanında to}l4 
lanan halka Belediye Reisi Hik
met Bey tarafından kongrenin 
tarihçesi nnlatılmış ve bundan 
sonra bUyük bir resmigeçit ya-

"- lngilterenin en meşhur sa• 
nayi mmtakalarmı ziyaret ve iyi 
intibalar hAsıl ettim. 

Bu hususta en ziyade nazarı 
dikkatimi celheden iki ıey vardır: 

1 - lngilizler Amerikanın 

Virjinia tütünlerini kullanıyorlar. 

2 - İngiliz hanımları halılara 
fazla meraklıdırlar. 

Beni en ziyade memnun bıra· 
kan mesele şudur ki, Türk tütü~ 
lerinin kullanılması ve lzmir halı· 

Uguşfurucu Mad-1 
deler Ve Türkiye 

Amerika uyuıturucu maddeler 
umumi müdafaa cemiyeti; 9 tem
muzda yapacağı büyük kongrenin 
Gazi Hz. nin beyanatları ile açıl
ması temennisinde bulunmuı, 
Gazi Hz. bu ricayı kabul ederek 
beyanatlarını havi bir mektup 
göndermiılerdir. 

larmın istimaline dair tavsiyelerde 
bulundum. Bu tavsiyelerimin 
müsbet semereler verdiğini görü· 
yorum ve bundan çok memnun 
oluyorum. ,, 

Fethi Bey, Gazi Hz.nin en 
samimi arkadaşlarındandır. Ken· 
disi vaktile Türkiyenin Başvekili 
idi. Fethi Bey Trablusgarp mu-
harebesinde erkanıharp reisi sıfa .. 
tile bulunmuş ve Bulgaristan 
sefirliğinde epeyce zaman kelmıi· 
tır. )> 

Millet Meclisi 
Bu Sene Kıı Tatili 
Yapmıyacak Mı? 

Ankara, 5 - ÖnUmUzdeki 
mayısta Halk Fırkasının büyük 
kongresi toplanacağı için Meclisin 
,bu sene kıt tatili yapmıyacağl 
aöylenmektedir. 

Bu takdirde Martta meclise 
verilecek olan 1935 bütçesinin 
derhal miizakeresine başlanacak 
ve Nisan sonuna kadar bitirile· 
cektir. 

Edlrne,6 (Huaus1) - Ôğledea 
sonra saat 15 te lı Banka• 
Edirne ıubesinln açılma meraalml 
yapılmı~br. İktisat Vekili Celll 
Bey maiyeti erkim ile birlikte 
i•lmiştfr. Mllfettişllk ve vilayet 
erkanı ve eanaftan mUrekkep 
bOyUk bir halk banka bina• 
önünde toplanmııtı. Mahmut Celil 
Bey burada EdirneUJere karşı 

bir nutuk söy1emiş ve ezcllmle 
demiştir ki: 

- « Bugün İş Bankasının Edirn• 
şubesini açıyorum. iş BankaSI 
teknik esaslara dayanarak çalıı· 
mayı şiar edinmiş, her açtığı 

şube bu esası gözet;)rek kendisine 
ve muhitine faydalar temin 
etmiştir. 

Çok temenni ederim ld Edir· 
ne'de de memleketimizin bu güzel 
L:öıesinde de aynı esası tebarüz 
ettirerek muvaffakıyet silsilesine 
bir yenisini ilave etmiş olsun. 

Vekil beyin nutku sürekli bir 
aur ette alkışlanmıştır. 

Bundan sonra bütün davetliler 
bankaya girmişler Celal Bey 
bankanın veznesi önündeki şeridi 
kesmek lizere kendisine verilen 
makası meb'us Şeref Beye vermiı 
ve mumaileyh kurdeleyi kesmek 
suretile resmikiltadı icra etmitUr. 

Şirketi Hayriye Vapur 
Alıyor 

Şirketi Hayriye Boğaziçi se
ferlerini intizama koymak için 

·yeniden dört vapur satın almıya 
karar vermiştir. Bu iş için Avru
paya cumartesi günü bir heyet 
gidecektir. 

Yunan Hariciye Nazırı 
Çekilecek Mi? 

pılmıştır. Kongrenin toplandığı salon 
ve Gazi Hz. nln mesai odaları 
bUtün halk tarafından ziyaret 

Kongre; bu mektup sefirimiz 
Münir Bey tarafından . okunm~k 
suretile açılmıştır. Gazı Hz. nın 
uyuşturucu maddelerin. fenalığı 
ve Ttirkiycnin bu va~ıde. aldı· 
ğı beynelmilel tedbırlerı an
latan beyanatı Anıe~ika efka~~
umumiyesinde fevkalade tezabu· 
ratla karşılanmıf, Ga~i Hz. ve 
Türkiye lehinde tezahuratta bu
lunulmuş, bu tezahU.r~tı? Ttı.~k~
yeye iblağı da sef~rımız Munır 
Beyden rica edilmşltır. 

miihim Atina 16 ( Hususi ) - M. Çal• 
tahmin daris Hariciye Nazırı M. Maksimo

Fırka kongresinde 
edildi.Gece de fener alayları tertip 
edilmiş ve bütün şehir baştan
başa süslenmiştir. Bu mes'ut 
gUnUn şerefine Halk Fırkasında 
büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Belediye Memurlarına Zam 
Vaz'feleri çoğalan belediye 

memurlarının maaşlarına zam ve 
ücretli olanların kadroya ldhall 
kararlaştmlmıı, yeni yapılan 

kadro Dahiliye Vekaletine gönde
rilmiştir. V ckAlet kadroyu Vekiller 
Heyetine v"rmişt'r. 

iSTER İN 

Trabzonda Kuraklık 
Trabzon, 5 ( A.A ) - Kurak· 

lık bütün şiddetile dcvnm etmek· 
tedir. Mısır mabsulU yliıde yetmiş 
yanmışlar. Sıcaklar üç gündür 
fazlalaşmıştır. 

N !STER 

meselelerin görüşüleceği 
edilmektedir. 

Muallim Muavinliği 
Meselesi 

Ankara, 5 (A.A.) - lki, Uç 
ve dört senelik muallim mektebi 
'mezunlarının muallim muavini 
sayılmasına Maarif Vekaletince 
karar verildiğı hakkında Iatanbul 
gazetelerinden birinde çıkmış olan 
haberi tekzibe Anadolu ajansı 
mezundur. 

iNANMA! 
, }azı or u: f roin v k ç kCllı na k rşı açh ı ~ m n m p c dd y., r 

çnl, çc r-"k \•.ız f · · l /. r almış 
0 1 n İ ltı me i, şimdiye kadar orı h<:' e o ı 
miip l.ı ın, u d rtlen kur.arılmal rının tem'oi iç'n 
B kırhöy Akıı h tanesine gönd rmiş. 

Pol s"n ve Gümrük Muhafa:t lef~ la 111, ı eroin 

İSTER iNAN 

şe-h re <"' 1 t-roin s tışının <I \ilm ctm ·, m c d 1 -
m ırl d lle-ndirilrn sını ic p Hiriyor. B' z l..a r .ı 

n u dt- ey içt mai b r şekil vermek te 1 zımdır. E er 
bu şekil tatbik ed ne ~c cro'ıı ıpliıa • ıı::ı 
geç'lc ilece.,in • 

iSTER iNANMA! 

sun T eşrinievvelde Balk an Hari• 
ciye N& zırJarı içtimama iştirak 
etmek üzere Ankaraya gideceğini 
ve avdetle istifa edeceğini söy• 
lem iştir. 

Trabzon ismet Paşayı 
İstikbale Hazırlanıyor 

Trabzon, 5 (A.A.) - ismet 
Pş. Hazretlerinin şehrimize gele· 
cekleri haberi halkımın çok se• 
vindirmiştir. Şehrin her taraf m• 
da taklar kurulmakta candan 
tezahürat hazırlıkları yapılmak• 
ta<lır. 

K çak ·pek Kuma~ ar 
Dü:ı S_l"nikten şehrim'ıe ge· 

1c 1 Ro n n a vapurunda Glimrllk 
Muh3faza memurl rmm ) aplııiı 
bir nra mnn neticesinde E) l!p 
itimli bir yolcunun denkler-inde 
65 kilo ağarlığında ip.ek ip lk. 
l.adınler için birçok ruj tnplul 
meydana çıkarılmış, kaçak eŞ) • 

ı mUsadere edilerek suçlu Adllyeyı 
L·-------------------------------------------_J verilmiştir. 



:{ Memtehıı Manzarasır 
Zaframboluda 
Nişasta 

Nasıl Yapılır ? 
Zafranbolu (Hususi) - Ecza~ 

c\hkta biJe kullanılan nişasta 

buğdaydan iıtihsal olunur. Zaf
ranboluoun nişastası tüccarlar 
araımda pek meşhurdur. Bu 
nitaatamn meşhur olufu buradaki 
istihsal tarzında gösterilen haa1a
siyet ve temizliğe azami derecede 
ehemmiyet verilmesinden ıleri 

i~lmektedir. 
Buğday en önce nişasta olu· 

ğuna döktUrillUr ve Uzerine ıu 
konur. Buğday bu olukta havanın 
•ıcal<hk derecesi nisbetinde on iki 
gUnden on sekiz güne kadar 
kalır. Vakti tamam olunca olu
ğun suyu boşalttırılarak buğdayı 
kalburdan sllzmek suretile adam 
akıllı yıkanır ve tekrar oluğa 

boıalttmlır.. Oluğun iizerine huğ· 
dayın nisbetine göre birden beşe 
kadar kadın veyahut erkek çıkar 
ayaklarile buğdayı ezmiye bat· 
ıarlar. Buğdayın özlle ıu imtizaç 
etti mi bu sefer suyun yüzüne bir 
elek konur kepekler eleğin göz· 
lerioden geçemez kalburun altında 
kalır ve bu suretle kalburun 
içinde kalan sulu nitaıta maddesi 
aaplı denilen kaplarla hazırlanan 

kazanlara boşalttırılır. Bu su en 
ince d~receli elekten geçirilir ve 
bu suretle de kepeğin nitaatadan 
tamamen ayrılma11 temin edilmft 
olur. Nişasta maddesi tamuıen 

kazanın dibine çöker su yüzde 
kalır. Bu su hafif hafif kazandan 
bo.şaltbralır.. Ve dipte teressüp 
eden nişasta temiz: torbalara yer· 
!eştirilir. Nişasta bir gtin de 
torbada kalıp suyu tamamen 
süzüldükten sonra temiz örtülere 
ıerilerek gUneıte bırakılır, İki gUn 
ıonra ovulur un haline getirilir va 
yine tekrar gUnete bırakılarak 
rutubeti tamamen zail oluncıya 

kadar bırakılır. 

İzmird.e 
lbnirrefik Ahmet Nuri 
Bey Sahneye Çıkacak 

Ankara, 5 (A.A.) - fzmirin 
kurtulut bayramı tenliklerine iş

tirak ve birinci beynelmilel pana· 
yırı ziyaret etmek ve bu vesile ile 
de bir Halkevi teması yapmak 

için Ankara Halkevinden kırk kişilik 
bir grup gidecektir. Bu ıeyahate 
Evin muhtelif ıubelerine mensup 
arkadatlar iştirak etmektedir. 
Güzel San'atler şubesinden ve 
memleketimizin değerli san' atklr~ 
)arından Ferhunde Ulvi Cemal Ha
nımla Necdet Remzi, Ulvi Cemal 
ve Ömer Refik Beyler bir konser 
verecekler. Temsil tubeai de Him· 
metin Oğlu piyesini temıil ede
cektir. Bu temsilde eserin müel
lifi lbnirreflk Ahmet Nuri Bey 
plye1in mühim rolU olan Himmet 
Ağa rolünü bizzat oynayacaktır. 
Halkevl bu seyahatinde büyük 
kurtuluı muharebelerinin cereyan 
ettij'i aahaya şehitlerimize aaygı
larını bildiren bir çelenk bıraka· 
caktır. V • fzmirdekl ikameti es· 
nasında Menemene ıiderek Kubi· 
llyın mezarını ziyaret edecektir. I 
Kızılcahamamda Hava Vaziyeti 

Kızılcahamam (Hususi) - Bir 
kaç gün Sonbaharın en ıoğuk 
gUnlerlni andıran ıoauklar hUkiim 
ıtırdü. Sonra hava yine birdenbire 
ııcakladı. Gölgede 11caklık 35, 
GUneıte ise 50 dir. Mamafih halk 
Gazi çamlıklarma çekflmiı olduğu 
için 11caktın okadar mtlteeasir 
değildir. 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
' 

Bu Sene Fatsada Fındık Mahsulü 
Az Ve O Nisbette Ucuzdur 

Fatsa, (Huıuıi) 
- Fataa sanki 
Kara denizin talı· 
lanıp coıarak de
rin bir körf exin 
ta nihayetine at• 
tığı bir kaaaba
cıktır. 

Vapurlar daha 
Ünye ııçıklarm· 
dan geçerken 
Fatsa önündeki 

küçük adacığın 
fenerini görürler. 

Bu kaaaba ma
alesef pek ba· 

kımaızdır. Dört 
yanından ırmak· 

lar aktığı halde kasaba çeıme
lerinde içecek bir damla ıu bul
mak lnıkAnı yoktur. lskeleal ha
raptır. Kasabaya henüz makineJJ 
aanayi, bilha&Sa Elektrik girme
miıtir. 

Kasabanın bUtUn halkı yazın 
köylere, yaylalara çıkarlar. Bu 
müddet zarfında kaaabada hare-

Tekir dağı 
Hükumet 
Konağı 

Tekirdağ, (Hususi) - 28,703 
lira 89 kurut bedeli ketifli T eklr· 
dat hUkiimet konağının ın,aatı 

münak&saya çakarllmııtar. Bu 
fnıaatın kat'f ihalesi J7 Eylulde 
yapılacaktır. HUkiimet konağının 
inıaatı ikmal edildiği gUn bUtUn 
reımt daireler hUkiimet konaaında 
toplanmıı bulunacaktır. Mimar 
Sinanm eserlerinden T eklrdağ 
RUstempafa camiinln 500 lira 
keıifJI harici tamiratı da ınUnaka· 
saya çıkanlmııtır. Eyliili.ia 16mcı 
gUnU ihaJeıd yapılacaktır. 

Yeni GUdUI Kaymakamı 
Güdül, (Huıusl) - Kaymaka· 

mımız Ihsan Bey Geyve Kayma• 
kamlığına, Çimişgezek Kaymaka· 
mı Raci Bey de Kaıamıı kayına• 
kamhğına tayin edilmişlerdir. 

Raci Bey gelirgelmez kllylerde 
mektep ihtiyacım tetkika Ye bu
n un için köyleri dolaımaya başla· 
ınıılardır. 

Adapazarrnda Becayif 
Adapazarı, (Hususi) - Sıtma 

mücadele doktoru Hamdi Servet 
B. ile Sapanca ııtma mücadele 
genç doktoru Fadıl Bey becayİf 

Resimli 

F.t•otluı bir ma11z•r• 
ket durur, bilba1ea ticaret bayatı~ 
tamamen ıöner, sokaklar bir köy 
ıokatı kadar ıısız ve tenha kalır. 
Pazartesi günleri kaaabada pazar 
kurulur. lıte o r:aman kasabada 
hareket ve canlı bir faaliyet gö
rUlUr. Bütün köyler pazara iner· 
ler. Haftalık ahı ve veriılerinl 
yaparlar. Eğlence yeri olarak bir 

Ün yede Tecrübe 
fakıyetle 

kaç kahveden 
baıka yer yoktur. 
Halk çalııkandır, 
misafirperver ve 
aamlmtdir. 

Buramn iktıaa
dt hayatında rol 
oynıyan yeaine 
mahıul, fındık· 
tır. Her aene kül
liyetli mikdarda 
fındık ihraç edi
lir. Fakat bu Hne 
yaj'an mUthit bir 
dolu neticeıinde 

fındık mahsuJU 
nün mtihim bir 
kısmının zıyaa uğ 

ramaıile pek az 
olduiunu söylüyorlar. Halihazırda 
fındık fiyatlan kiloıu on beı ile 
yirmi kuruş araıında tehalllf et• 
mektedir. Sahili takiben yarım 
ıaat mesafede bulunan Tavla 
köyünden ıimdiden fındıklar . mo· 
törlerle buraya naldedilmeğe bat· 
lanmııbr. Fiyatların biraz daha 
yUkselmeıi Umit edilmektedir. 

Sayımı 
Yapıldı 

Muvaf-

Ü11.gede• 6tr •ıı11•ar• 
Unye, (Huıusi) - 935 Hne- uzak k6yleı-e Kaaar aıtmıııer ve 

ılnde yapılacak umumt 1ayıma vazifelerini hUınnifa etmlılerdlr. 
eaaı olmak üzere Türkiye dahi· Şehir nüfuıu hemen o aece tesblt 
linde birkaç yerde yapılacak olan edilmlt fakat uzak köylerden 
tecrübe sayımı ilk defa Ünyede gelmeal llzım malumat ancak 
istatistik mUdttrll umumisi Celil, erteal gün gelmiı ve istatistik 
Vail Adil, iıtatlıtlk ıube mUdUr· mUdürllnUn ittirak ettiği bir heyet 
lerinden ŞUkrU ve kaymakam akıama doğru neticeyi almıılardır. 
F erldun, ve memur Ruhi Bey• 927 tarihinde yapılan sayım 
Jerin nezareti altında yapılmıştır. neticesi umumi nlifuı ( 50,345 ) 

Sayıya 11&bah aaat sekizde 
batlanmıf ve akıam on sekizde olarak tesblt edilmiıti. Aradan 
nihayet verilmittir. Sayıma mem· geçen yedi ·HBe zarfmda nlifuı 
leket gençlerinden iki yUz elli yekunu (9052) fazlasile ( 59,397 ) 
kişi memur edilmiıtir. Gençler en olarak teebit edilmiıtir. Bunun 

••••••••••••••••••••••••·•··•••·•·•••·•••••·•••••••••••••••••• ( 27 ,857 ) al erkek, ( 31, 540 )ı da 
edilmiılerdir. Her iki doktor da kadındır. Şu he1aba göre kadın 
yeni vazifelerine baılamıılardır. nUfuıu (2683) fazladır. 

Memleket Haberleri 
3 

1 - Kızılcahamam• iki 1aat me1afede uyua ha
mamı denilen n cilt ha.talıkları lzerlnde pek tifalı 

bayramı mGaHebetile pile parlak merasim ve teaahOrat 
yapılmııtır. Re1lmde 68 inci alay Hncaj'ı geçit resmi 
eanuında gar6lmektedir. teıirlerl olan bir tifa kaynata nrcl'&r. 8uruı Oıtü açık ve 

metruk bir haYuı; vulyetincieair. Burada koyun atlrölerl 
Hnede bir defa ·behemhal bu havuzda yıkanmakta ve 
cilt ha.tahtı olan davarlarlar iyi olduğu ıtbi, hutalık11z 
davarlar da hastalığa yakalanmaktan muun kalmakta
dırlar. Resimde bu bnua gijrtllmektedir. 

2 - Adapazarında 30 Aiulto. Zafer •• Tayyare 

3 - Kızılcahamamtla canlı bir imar faaliyeti 
baıladığını yazmııtık. Gayet a-enit olan dahili 901enln 
inıaatl ikmal edilmiı, timdi iki tarafında beıer metre 
eninde yaya kaldırımı lnıaaına ba9lanmı1hr. Kuabanın 
birçok yerlerinde a-üzelliği bozan çilrilk, çarık binalar 
iıtlml&k olunarak yıktıralmakta, kHabanın ıü:ıellettiril• 
mc.ine çahıılmaktadır. 

:( Tarihi Fıkra 

Yüz Ver, 
Yiiz Elli 
Ver I 

Bu 1ene Ortamekteplerle Liıe· 
lerin imtihanları pek karışık geçti. 
lık yapılan imtihan talebeyi hazaD 
yaprağına çevirdi, patır patır 

döktü. Maarif Vekileti rikkat gös• 
terdi, imtihanları yeniden yaphrdı. 
Fakat hazan devam ediyordu, 
Bu aebeple timdi UçUncU bir im· 
tlhan yapılıyor. 

imtihan mUna1ebetlle benim 
dikkatimi uyandıran bir nokta, 
numaralardaki değitikliktlr. Mek· 
tep var ki tam numaraan yirmidir, 
yine mektep var ki tam numara 
olarak beı rakkamını kabul et• 
mittir. Eıkiden de mülkiye mek• 
teplerinde tam numara on, aakerl 
mekteplerde kırk beşti. Ben bu 
birbirine benı:ememezliği tuhaf 
bulurum. Çünkü mllmeyizin veya 
mual.imin cevaplar llzerinde kul .. 
)anacağı ölçü, altın tartan terazi• 
ler gibi ha11aı ta olaa bir numa· 
ranm bilmem kaça takıimile tak• 
dlr hakkının o eczaya nazaran 
kullanılm&1ma - hele yUz talebeyi 
birden imtihan edenler için - imkan 
yoktur ve eaasen numara vermekte 
muallime, mUmeyyize rehperlik 
eden talebenin bllmeai, bilmeme• 
•idir. Bilen geçer, bilmeyen geç• 
mez. Bir, iki, Uç veya üç, bef, 
aeklz, on diye uğratmak boş. İyi, 
orta, fena demek daha kalay. 

imtihandan ve numaradan hah• 
aederken hatırıma Beıiktaı muha• 
fızı meıliur Haaan Paıanın bir 
fıkraaı geldi. Bu zatin oğulların• 
dan biri Harbiye mektebine ınil .. 

meyyiz aeçilmtı ve talebeden birini 
dört vererek ikmale bırakmış, 
çocuğun annesi Hasan Paıaya 

gelerek oğlunun bir numarayı eıir• 
gemealnden dolayı ıızJanınca Um• 
mi olan töhretll muhafız hiddet• 
lenlr, oğlunu çağırm 

- Be mübarek, der, babanıd 
keaeıinden para mı dağıtıyorsull 

ki numaraları Hirgiyorsun, yU
ver, yüzelli ver, çocuk aeçsill• 
Sana da, bana da dua etıin. 

Bu ıene bakaloryaların UçUncd 
defa yapılmamasını temin için bit 
kııım muallimlerle mllmeyyizlerid 
bu fıkrayı hatırlamaları münasip 
olsa gerek. - M. T. 

Bir Garibe 
lılahiyede 95 Y aıında Bit 

ihtiyar Gençleşti 
Gaziantep, (Hususi) - Islihi"' 

ye kazaıının PUrdikanlı köyUndeı 
Kısacık İbrahim iıimli 95 yaımd• 
bir ihtiyar vardır. Bu adamın sUt 
aibl bembeyaz olan sakah 80-

zamanlarda slyahlaımıya baılaınıC 
ve buaün ıimsiyah bir hale gel' 
mlı, lbrahim ağa da oldukç• 
gençle~miştir. 

Suriye doktorlarından Ermeol 
Filbin Efendi bunu tetkik için 2" 
altın lira mukabilinde lbrahid 
ağadan bir parça kan almak iıtt' 
mİf, fakat mUteasaıp bir mUıltl' 
man olan lbrahim ağa hıristiyad 
doktora kan veremeyeceğini söf 
Hyerek teklifi reddetmittir. 
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Siga•et Alemi BAail .,, •••• , .... 
lsviçre, Sovyetle- .. 
rin Cenevreye -..fiilah Fabrikala.-
Gelmesirıe Muar~z rınm Oynadıkları 

Bu toplan•ı devresinde Sovyet 1 

Londrada 
-----------

F aıistlerle Komünistler, Pazara, Ruıyanan Millct1 
... Cemiyetine airmul Feci Dram 

için Fran9anın göıterditl gayret 
azıımi haddini bulmuttur. Bu rlrite 
bir itirazları olup olmadığı hakkında 
nıuhtelif d~v'etlerln fikirlerini almak 
için F ra,sız ıeffrleri, neztlerlne me
nıur oldukları levletlerden fikir ıo
ruyorlar. Bu teıebbtlıl.,de, Fran11z 
••firlerine lnıillz Hfirlerl de rtfakat 
•diyor. Bu anlatılmaz beraberlikte, 
lngiliz müme11lllerinln: 

Görüyorsunuz ya! Onunla berabe
rim amma ağzımı açmıyorum. Sadece 
beraber bulunuyorum! Der ribl bir 
halleri var ki cidden tuhaf kaçıyor. 
Mamafih eğer ileride, bir taraftan Ja
ponya,Almanya_ Lehlltan, diter taranaa 
Sovyet Ruaya aruıncla bir muharebe 
çıkacak olurH, lnrllterenin, FranH 
ile beraber oJaralc SoYyet Ruı
Yaya yardım edecetlnl aaaaet
llıelt biraz hatab olur. O lnril
tere ki, Sovyet Ruıyaya aleyhtar 
bütGn cer~yanları bizzat körllklemek
tedlr. Aruı ıekerrenk olan Japonya 
ile aon zamanda mlnaHbetlerinl 
dGzeltmeal de llilhuH dikkate deter 
hidlıedir. 

Bu davada itin en tuhafı ıudur: 
Eğer akıi bir hldlH vukua gel

hı ezse fıviçre hükümetl Sovyet Ruı
Y•nın Milletler Cemiyetine glrmeaine 
lhuarızdır. Hatti So•yet Ruıya bu 
c:ernlyete alanına lavlçrenin çıkmuı 
1ht1111ali dahi nrdır. Şu halde vaziyet 
ne olacak: 

İniçre kendi topratı olan Cenev
re' de Milletler Cemiyetinin barınma
•ına müsaade etmif, fakat kendiıl 
r'rınemiı olacak. 

Manzara cidden warlp olacaktır. 
~üreyya 

havanada Bombalar Patllyor 
~ııı ~:vana 5 ( A.A. ) -: Dün ıehlrde 
f k ırıba patlamııtır. Ölen yoktur, 
da ·. 8~ maddi &arar çoktur. Kabine 
aımı •urette toplantı nzlyetlndedir. 

Havana 5 ( A. A. ) - &» itfaiye 
lherkezl açıhrkea path)'en bir bo•b• 
hır itfaiye neferini ve bir mektepli 
kıza öldürmütlilr. Radikal fırkadan 
l.irçoldarı tevkif edil mittir. 

Bazı diplomatlar, dünyanın batına 
ikinci bir blyOk harp feliketinln 
ıilih ticareti yOzOnden a-elecetinl 
ıöylerler. Bunlara gar., ılllh tacirle
rinin dinleri, ntanlara, milliyetleri 
yoktur. Onların hepıl ayni tutan 
çorba içerler. 

Silah ticareti Amerikada, bilha11a 
ıon aeneler fçinde bir haylı dediko
dulara yol açtı ve nihayet ayin mec• 
liıinde huıuıi bfr komiıyon bu mue
leyl tetkik idfp itin HrarJa taraf nrınt 
meydana çıkr"::11ya memur edildi. 
Bu hu.uıta son a-elen telgraf haber
leri çok di!tkate eayandır. Şuraya 
yazıyoruz: 

Vatington, S ( A.A) - Ayan Mec
lfıl mühimmat ticareti tahkik komi•-
yonunda mlihim ifıaat yapılmıttır. 
lnriliz ıllih f abrlka11 " Vikerı " il• 
Amerlke " Elektrikli remi ,, tlrketinin 
dlnyayı, denizaltı sremlal aatııı için 
huıuıf mlntakalara takılm ettikleri 
görtllmüıtOr. 

" Elektrikli remi ,, Şirketi MüdGrtl 
tlrketln, Avrupa'da Vikerı tarafından 
yapılan bu Ç " fİt bütün Hhf muamele
lerinden bir yüzdelik aldıtını ıöyle· 
mit ve demlıtlrklı 

" - Sir Bazll Zaharof, tlr ketiml
ıln Japonya mümeuilliğlni yapmak• 
tadır. 

Mlldllr, 1926, 1927, 1928, 1929 ve 
1930 ıenelerinde Sir Bazil Zaharofun 
yQzde beı komlıyon olarak tirketten 
212,000 dolar aldığını ilave etmlftir. 

Komisyon reialnin: 
"- Kimdir bu Sir Bazll Zaharof?" 
Sualine, miidtlr ıu cevabı vermlıtir: 
" - Tanıdığım adamların en ka-

biliyetilıl, en büyöğüdür.,, 

Komiıyon relıl, ılrket mtldtlrünün, 
Sir Bazll Zaharofa verildlti aöylenmit 
olan komiayon üzerinden varidat 
verıiıinl ödememeaine yardımla ıuçlu 
tutmuıtur. 

Milli Sosyallst Kongresi 
A91ldı 

N\lrenberg § (A. A.) - M. Hitler 
diln akıam milli ıoayaliat kongrealnl 
açınııtır. 

Peraguveyın Cemiyeti 
Akvemı ithamı 

Amerl kada GUmUt 
MUbayaa•ı 

. Vaılngton 5 ( A. A.) _ GGmltln Cenene, S ( A. A.) - Paraguvay 
~ıllileıtirilmHi kararı lıerlne Maliye hGkümeti, Milletler Cemiyeti tahkikat 

"Zaretl timdlye kadar 72 milyon raporunu, Bolivya lehine tarafıirlik 
on, wnmoı almııtır. 1 yapıldıtını ıöyleyerek reddetmiıtir. ....... .. = 

Aşk 
lençlerlİldir 
No.8 

6 - 9 - 934 
- Ne olur1a olsun .. bir de 

0 nun için mi masraf edecekıin. 
. - Leyli kendisinden bir ıey 

~•ll'genecek kız deiildir anne. O 
a •enin evlidın demektir. 

Hasibe Hanım büyük bir mil· 
118t•ıaya hazırlanacakmıı gibi ba· 
~a larını kavuıtuı du. Lipa vUcu· 

u has:r koltuğun şeklini aldı. 
~ Reııt annesinin yine ıahlana• 

cagına hissetmişti. 
Ayakta bekliyen Türklna: 

metM:'d'Ydi lll•rı, dedi. İstika· 
a çaddeai 

Ve elbiaelikt • 
baı k d Ae ._••ılı ıapkasını ma ay u. r&aaan b k 
dan yUrüdU. • a ma-

. Türkan bir gölge gibi onu ta
k p ederken Hasibe Hanını baıını 
lkı tarafa sallayıp esefll eaefli 
layleniyordu: 

- Hey gidi ahır zaman ev
latları hey.. sen saçını ıUpürge et, 
()lidını üzlilmcsin diye çırpın dur. 
l başının havasında sürtüp do-
•,sın .. sonra da lifmı sırhma dinlet 
~bi. vursun kapıyı çıkıp gitıin.Hey 
•ııbe kadm sen bunları göre· 

tek . . R b L· • ışatecek kadmmıydın.. a • 
ta rn analara Hazreti Eyübün sah· 
) Ilı, Y akubun da çileıinl veri· 
~~. Yoksa bu dert çekilir dert 
-,-d. llAhi Reşit, anana aıi 

Burhan Cahlt 

olma.. Alimallah burnundan fitil 
fitil gelir. 

Ve söylene söylene yerinden 
kalktı. Aldığı ıeyleri birerbirer 
toplayarak mutfağa girdi. .. 

Leyli son zamanlarda çok 
meşgul olduğu piyanoda günde 
birkaç saat ekzeraiz yapıyordu. 
Bu sabah henüz baılamııtı ki 
Retitle Türkin onu yakaladılar. 

Melek Hanım küçük salonda 
yine avukatlardan birile çiftlik 
davasını konuıuyordu. 

Reıit Leylinın ekzersizini gerl 
bırakmamak için onu omuzlarm
dan tutup taburesine oturttu. 

- Devam et.. Belki arada 
aklana eser, bir şarkı da çalarım. 
Genç kızın parmakları görUlmi
yecek bir sür'atle tuılar üzerinde 
çırpmmağa baıladı. 

Reıit köıedeki koltuğa gömül
müı, onun aydınlıkla hareket 
eden siluetini aeyrediyordu. 

Tahmin ettiği gibi alafranga 
ek1eraizini kıaa keaen Leyli bir 
az sonra piyanoya iyi giden niha
vent üzerinde dolaımaya başladı, 
arkasına dönerek onları aradı: 

- Haydi. Okursanız ıize bll
diiiniz bir ıarkı çalaym. 

Büyük Teı·~ 
zahurat 

Hazırlıyor 
lar 

Londra S ( A. 
A.) - Pazar rDnG 
Hayt karkta İnwi
fü: f aılstleri tara
fından muazzam 
bir mitinı ile ko. 
münlatler tarafın

dan mukabil bir 
tnahlr yapılacak
tır. BDUln poliıler 

o gln, Hayt parka 
giden yollarda ola
caklar, hiçbir po
u.. m6zunlyet ••· 
rllmlyecektir. Bu 
ıuretle 6,000 pollı 
toplanacatı tahmin 
edi~iyor. Şehirde 

Hytüıefer huauai 
müfrezeler tarafın
dan temin edile
cektir. 

İngiliz pollıinia 
"Otojir" tayyareai, 
tezalııürahn devamı 

mGddetince, Hayt 
park üzerl~de uça
caktır. 

200 Bin Grevci 
Amerikada İtlerini Bırakanların 

Miktarı Şimdilik · Bu Kadar 
1 

Nevyork, S (A.A.) - Menıucat it· Yeni fngilterede 50 bin ltçl fHY 
lerinin 1Gzde elllal grev halindedir. yapmıf, (75) bin İfçl çahııyor. Karo-

l Grncller tok fa.J W, b.&cledlr. Po- lialerde (80) bla rreni. (80) bin de 
lf•r •• falwllra .......... • • ..,.. lfff .......... 
•raaınde d41iifmeler olmuftur. Hü-~muk- menaueab enatlleaı ml-
kumet lfHYcllere para yardımı yapa- diri 250 bin ltçinia çahımakta ol-
caktır. dutunu ıöylemlıtlr. ipek itçll•rlndea 

ltçi aindikaların fazla parHı olma• Jilzde yirmiai bu akıam itlerini bı-
dığından bu karar grevcilerin canını rakacakhr. Bua-tn Nevyorkta yapıla· 
11ktıtı gibi grnln milddeti Gıerlnde cak bir mltlnıte, 200 bin elblH ltçl-
d t . i d k kt M ht lif 1 a- alnln teaanüt grevi yapıp yapmama-

e Hır o anaca ır. u e r Y ıina karar verllec~ktir. 
yetler haricinde greve lttlrak eden• 
lerln 1ay11ını dotru wö.teren rakam
lar takriben ıöyledir : 

Musiki, gençlik ve genç 
ruhların biç bir eğlence vaaıtaıı 
ile yaratalamıyan neı'Hl evde 
mes'ut bir dUğlln havaıı yarab· 
vermitti. 

Salonun kapısından bu neı' eli 
gençleri bir zaman ıeyreden 
Melek Hanam nihayet dayanamadı: 

- Aferin çocuklar, dedi, gll· 
llln, eğlenin, sevinç, neı' e ıizin 
hakkmızdır. 

Ve onlar okadar dalmıılardı 
ki saatlerin naıd geçtiğini far
ketmedHer. 

Bu defa Leylinın dadıaı onlara 
haber verdi : 

_ Karnınız acıkmadı mı ço-
cuklar? Bil yük hanım aofrada 
bekliyo~ . 

Reşit hayretle yermden fırladı. 
Türkln gülüyordu: 
- Hani yemeği Suadiyede 

yiyecektik ağabey. 
Leyli atıldı : 
- Ooo.. Demek ıiz, benim 

için gelmediniz ha! Vay hainler .. 
Reıit maksadım anlatmak için 

çalışıyordu. Tilrkin Leylinan 
boynuna sarıldı : 

- Vallahi seni almıya geldik. 
Amma ağabeyim piyanoyu okadar 
seviyor ki 1 

Leyli delikanlıya hakta : 
- Doğru mu? 
- inan 1 
- Haydi-, ayle, annemi bek· 

letmiyelfm. 
Yemekhaneye inen yatılı 

mektep talebesi neş'esile öteki 
odaya ııeçtiler. 

Melek Hanım, kocasının za• 
manında evinde alaıtıiı kalababğı 

Nevyork, 5 (A. A.) - on bet 

arıyordu. Haydar B. ne kalender, 
ne misafiraever bir adamdL 
Her akta'!I evde eş, doıt, aaz, 
ahenk ekaık olmazdı. lstanbulda 
geçirdiği mevıimler çiftlikte 
neı'esini bulmak için içki ve 
aazaan kendini alamazdı. 

Zaten Istanbulda içki alemleri, 
Balakesirde kış avları onun baya
tını yormuıtu. Fakat onun kana
atince iyi ve az yaıamak k6tU ve 
uzun bir ömftre değerdi. Sık sık: 

- Ham ervahlar gibi zevka~z, 
neı'eaiz yaıamıya tahammül ede
mem. lnıan her saatini yeni bir 
zevk içinde geçirmeli! Derdi. 

Melek Hamm, yarı görenek 
yara mecburiyetle bu hayata abt· 
mışta. Kocasmm çiftlikte geçirdiği 
mevsimlerde o Leylinan mekte• 
bini ileri ıU•erek latanbulda 
kalır, baımı dinlerdi. Fakat 
Haydar 8. lstanbula geldi mi evin 
içi altüst olur. Gelen giden eksik 
olmaz. İçkiler, sazlar eğlentiler 
birbirini takip ederdi. 

lıte ne zamandanberi bu 
neı'eli havadan mahrum kalan 
Melek H. bugün Uç gencin rasgele 
yaptıkları s&z eğlentisinden çok 
hoılanmışh, 

Sofrada mütemadiyen: 
- Çok yaıaym çocuklar. 

Sizin neı'eniz bana da geçti. 
Tevekkeli demezler. Gençlerle 
dUtllP kalkan çabuk ihtiyarlamaz. 

Leyli gUldU: 
- Aman anne gençlerin hiç 

derdi, ııkmhsı olmaz mı? 
- lnaan dertaiz olur mu kı

zım. Fakat ıençlikte berıey ça
buk unutulur. Gam kaaavet kurt 

''Gıyabi 
Sevgiler,, 
Hakkında 

" ... Gazetenizde yine konuı· 
madan, tanaımadan sevmek olmt
yacağını yazıyordunuz. Bugün si• 
zin n&1ihatlerinizi rica eden ben, 
aekiz aenedenberi tamımadan, 
konuımadan sevenler zümresine 
dahiJ olduğumu söyliyeceğim . ., 

Z. K hanım bana bu aatarlar• 
la baıhyan bir mektup gönderdL 

Ben konuımıyan ve tanışma· 
yan iki kiti araaında aşk olama· 
yacağını umumi bir kaide olarak 
ıöylemiıtim, bu kaidenin fevkine 
çıkan mllıtesnalar olabileceğini 
kabul etmekten çekinmem, istis
nanın kaideyi bozmayıp te'yit et-
titini dUtllntirUm, bu takdirde 
dahi aık aanılan hissin, t&nııma
yı •• konuımayı mllteakip ıön· 
mHi muhtemel bir meraktan 
ibaret olması da mllmkündtir 
derim. Meaelenin uaaına gelince: 
Okuyucumun duyduju bu, .•• 
Gıyabi alAkayı karf1Sındaki erke4 

ğin de duymakta olmaaını galip 
bir ihtimal aayarım. Yalnız bu 
mlltekabil alika ııörütülUp tara• 
tıhnca devam eder mi etmez mi, 
bilemem. Tecrübe ile anlaıılar, 
tecrtıbede de mahzur yoktur. 
Fakat farzedlniz ki bu tecrübe 
yapıldı, içinden mOabet cevapla 
çıkıldı, ne olacak? Kartınızda 
vaziyeti « net » bir erkek yoktur. 
Bilikia 6nllnllzde .. maziai,, i!e 
"atiıl,. bahsettiğiniz "şüphe,. nin 
tahakkuku halinde de yekdiğerin
den aynlmıyacak bir erkek görU
yor1unuz. Bu "ıllphe,. onun haya• 
tını daima eritip kemirecektir, 
size de intikal edecektir, timdi
den temin ettij'iniz.. "o,, ıevgiye 
teairi dokunacaktır, hayır kızım. 
Tanlye etmem. 

H.ANIMTEYZR 
-;yeİet J;h'fİ(;d.°kı (650) bin ltçid;;° 
yalnız 200 bini ırn halindedir. 

J•ponpd• Muazzam 
Bir Grev 

Tokyo, S (A. A) - Belediyenin 
11lahat projealnl protHto için 11 bin 
tramYay ve otoblı amelHI greY 
yapmııtar. Bu 11 bin memura taz
minat verilerek itlerinden çıkarılma
ları, ıonra Dcretlerin mlhim niıbette 
indirilerek tekrar ite alınmalara 
dcı,onolayor • 

m 

gibidir. Y aı fidanlarda barın•· 
maz. Kemirmek lçha kart aj'aç 
iıter. 

* Yemekten sonra Reıit günün 
gezmek programını yeniden çizdi. 

- Bir &andalla Kalamııa ge
çeriz. Oradan Suadiyeye her za· 
man otobüs, otomobil bulunur. 

Melek Hanım: 
- Akıama beklerim çocuklar, 

dedi, anneniz merak ederae dö
nUıte haber verin. 

Reıitten evvel Türkan atıldı: 
- Akşama LeylAyı aalaver

meyiz yenge.. Yemekten sonra 
ağabeyim get;rir. Hem getirmezse 
merak etmeyin bizde kalır. 

Melek Hanım Reşit'in göz 
bebeklerini arar gibi: 

Yapmayın canım, dedi, 
orası da bizim evimiz aayıhı 

amma ben çok yalnız kahrım. 
Reşit söze karııta: 
- Merak etmeyin yenge, 

dedi, ben getirmeye çalışırım. 
Fakat TUrkAna söz geçiremezsek 
merak etmeyin. Bilin ki bizde 
kalmııtır. 

Reıit bunu ıöylerken annesini 
dUtUnüyordu. 

Hasibe Hanımın son günlerde 
Leylaya karıı nedense bir husu• 
meli vardı. Hatti bu sabah dUo· 
kil karardan annesine bahset
meye hazırlan~ığı halde gördllil 
abus çehre cesaretini kırmıştı. 

Moda iakeleıioden aandal• 
bindiler. 

( Arkaıı var) 



:)ıpiaklık 

Telakkisi 
'itrafında 

Birkaç gündenberl çıplaklar 

Bir arti~t Londrada bir kon
gre yaptılar. Kon· 
grenin ilk kara,. 

mahkum 

oldu ları da neşredildi. 
Bu kararlar.1 göre çaplak ık ah· 
laksızhk demek değildir. Ve çıp
lak gezmek, zamanla, ahlaksız· 
lığa düşen insanlara ahlikın fa· 
ziletlermi öğretecektir. 

Londra 'da toplanan çıplakla
rm bu kanaati, maalesef umu· 
mun kanaati değildir. Nitekim, 
Niste çıplak gezen bir dansöz 
mahkeme kararile hapse ablmtş· 
tır. Hem de nasıl? 

Matmazel Jermen Hudar Pa· 
riıli genç ve gUzel bir artisttir. 
Bir müddet evvel Ni!ı barlarından 
birile bir angajman yapmııur. 

Matmazel Hudar, bu barda~ Ha· 
vayen dansları oynıyacaktır. Fa· 
kat Matmazel Hudar beyaıdır. 
Derisinin rengini esmerleştirmek 
için hergün, evinin balkonuma 
çmlçap ak çıkarak güneş ban) o u 
alıyor ve kararmıya çalışı~ordu. 
Onun bu ha bi zabıta gördü. 
Yak !ayıp Ad iyeye verd • Laf 

4- b r h ftkim de bir ay h p e 
Uın etti. 

B'rinin aevap saydığı ı öteki· 
nin gunah sayma11 diye işte buna 
demezler mi? .. 

Maruf Alman sinema . artisti 
p~•r Ggnl Hanı Alber "Pcer 

liJme Gynt" piyeai filme 
J' çekilirken milbim 

alınırken bir kaza geçirmit-
tir. Malilmdur ki bu piyeai bizim 
tehir tiyatrosu da muvaffakiyetle 
temsil etmiıtir. Filmin bir kıımın· 
da öyle bw ıahne vardır ki bu 
sahnede, baı artist allratle yllrll· 
yen bir arabaya Atlar; nitekim 
M. Hau Alber araba s&ratle yl
rlrken atlamıı Ye anltaaua -1aa,.. 
Yanlan tlrkerek ıahlanmışlardar. 
Artist hayvanlan :ıaptetmiı am
ma arabanm içinde bulunan iki u
tiat ile beraber berUçll yaralan• 
mıtfarchr. Bu yllzden "Peer Gynt. 
filmi yarıda kalmifbr. · 

"" Methur ıinema artisti Lili 

L .1• D 'ta Damita bir lnıiliz 
ı ı onu . k . 1 b b • ıır etin n esa ı· 
nl•nı•or na bir filim çevir· 

mek için Londraya gitmif tir. 
Artistin pek yalanda pyet zen· 
ıin bir lngiliz milyoneri ile evle
neceği ıöylenmektedir. Bu milyo
nerin adı Hugo Brasser'dir. El
yevm Cenubi Avusturalyada Tali 
bulunan amcaıııun yanında misa• 
fir bulunmaktadır. lngiltereye 
döner d6nmez nikAhlan luydacak 
n uzun bir bal ayı ıeyabatine 
çıkacaklardır. · 

_ ,_,.,.._, ______ --··-

1- Gueterdrt .,.. ,.•ı•il• 
lir •illu11a11 liri •lfrı 6/r 
(ıo11tim) -.ııır. 

z- Sag/a11rı• .,,,.. 6/r •nll• 
.. ;,. ilô11 ,,.,, ,...,.,.,,," 

•)iaıeayfa sayfa ~ıyfa 11.>iğer Son 
l 2 S • 5 yerler sayfa 

400 aso 200 100 eo - ' Kış. Krı,. Krş. Krş. j Krş. Kıt. 

3 -:Bir ,,.,.timde tHısali 

f s J 1c~u ,,.. """""· 
4- ince v• kalın .. ador 

tutacakları ger• .... 
Nntimle ölçülür. 

32 Kilise Çanları 
v; G .. ··lt .. 

Londra Zabıtasının Yıllarca Uğraımasına Rağmen Aciz Bırakan Bir Meıele e ur U U 

· .. · - ·· Meselesi 
Bir Akşam Uzel"i Açılan Muadele Bir Akşam Uzeri Kapanıyar . Arnavut köyüde oturan oku· 

Londra gaze
teleri, Londra 
polis mUdUriye· 
tinde 32 sene 
eYvel açılan bir 
dosya ın nihayet 
kapandığını ha
ber veriyorlar. 
Anlat tıklnrına 
göre bu dosya 
32 sene evvel, 
yani 1 fJ02 ıen e· 
sinde çocuğunu 
kaybettiğini söy· 
leyen Mery Hens 
iımlnde bir genç 
kadının mUraca-
ab üzerine bu 
hafta kapanmıt
br. 

Kadın ilk 
müracaatına: 

- DUnyanm 
en betbaht an• 

ne iyim, cüm e· 
s"le baş' mıştı 

iki ci mUracas
tın ise: 

- Dünyanın 
en nre ut anne
siyim, cümlesile 

girişmltttr. F aket 
isterseniz bu hi· 
kiyeyi bizzat ka
dmın ağzından 
dinleyiniz: 

- .. Dlhıyanın en me1ut kad .. 
nıyım, çlinkU 32 sene evvel k•y· 
ileltiiim oflum Biliyi buldum, 
artık 1902 ... esbade mtlracaatam 
Uzerine açmlf olduğunuz dosyayı 
kapatabiUrsiniz. N}lsıl mı buldum? 
5ayliyeyim. Fakat bilmem hiki
yenla batfaagıç noktasını hatırla
ya bilecek milhaiz ? 

1902 ıeaeaincle 7 yddır eYÜ 
idim. Kocam Londra ticarethane
lerinin birinde memurdu. Harl1-
den semtinde küçllk bir evde 
oturuyorduk, biri kız, biri otlan 
iki çocujumuz vardı, kız Mary 
bet yaşandaydı, otlan Bily iM 
ancak içine b&llDlfb. 

Gelirimizin . azlığı dolayısile 
yaıamakta mlltklilit çekmemize 
rağmen ben meauttum, kocalnm 
da 6yle olduğunu aanıyordum, 
fakat aldanınıtım. 

Hadise Niaan ay1D1n 12 inci 
Cumarteli gtintt akpm oldu. O 
gün kocam ne mutachndan evel 
gelmifti. Fırsattan istifade ederek 
biraz Bily'yi rezdlrmek istedi va 
çocntu alarak M>- ... 

kağa çJkh, ıidit 
o gidlftir. 

Geç vakte ka-
dar bekledim, 
gelmedi, karanlık 
ç6kmeye bat
lamıfb, merakım 
arttıkça arhyor• 
du, bqlanaa bir 
fellketia gelmiı 
olmaaandan kor
kuyordum. 

Nihayet ge
ce olunca kara• 
kola giderek ha· 
ber vermeyi ve 
hastaneleri birer 
birer dolaşmayı 
düşündüm. Biti· 
ılk eve giderek 
kııım Mary'yi 
emanet ettim, 
aonra giyin-
mek lzere odama 

çıktım. Buraya girer girmez 
g6zllme ilk çarpan duvara ilif
tirilmfş bir kağıt oldu, kocamın 
yuıaile idi. Okudum: 

.. Gidiyorum, Blly'yl de bera
ber ahyorum, beni beldeme d6ıı
meyeceğim. Seni yahm bıraktı· 
ğıma çok mllteeuifim, fakat ne 
yapayım, bu sefil hayata daha 
ziyade tahammül edemeyeceğim,, 
diyordu. 

Bir aaniye bqım döndüm, eliz 
tııtft ç6ktlm, ne kadar baygınlık 
geçirdim, hatırlayamıyorum, fakat 
kendime gelince ne yapacağımı 
dlifünmeye koyuldum. Hatmma 
gelen ilk tedbir polise müracaat 
etmekti. Baııma bir ppka koya• 
rak sokağa fırladım, öntlme çıkan 
ilk polia merkezfne girerek anlat• 
bm, derhal aramaya koyulacak-
larını ı6ylediler. Ve hakikaten de 
aradılar. Fakat bulamadılar. Bir 

zaman geldi kf, yucularlmıı:dan M. AU Bey bele-
timidi kestim, diyenin ııürllltU ile ml\cadelesint 
kendi başımın mevzubahı ederek sabahın saat 
çaresine kendimin beşinden yedi buçuğa kadar muh· 
bakması lbımgel• telif fa,;ıJaJarla devam eden kili
diğini dtııUndUm. ae çanlarının B1' husustaki 
Param yoktu, dil· emirlerle alay eder gibi halkı 
ılinilntiz bir :defa izaç ettiğini yazmakta eğer bu 
kocam gittiği za· çanlar hırıstiyanları kıliseye davet 
man c.ebimdo içinse buna lüzum yok. ÇUnku 
ancak Ud lira ben bir sabah mahza merakımı 

vardı, çabuk bitti, taımin için kiliseye gittim, değil 
kendime bir iı cemaat papaza bile bulamadım. 
aradım, gUç hal Orada yalnız muttarit bir 
ile buldum. Ço· hareketle çan çalan ve herkesi 
cuğu liöndüzlerl rahat uykusunda bizar eden zan-
tefakatb komıu- goçtan başka kim&e } oldu de-
larıma emanet edl· mektedir. 

yor, tıe gidiyor, Bir Bsrberin Temennisi 
vakit gece geç 

dönüyordum, buna 
rağmen kazan• 
dığım çok a:ıdı, 

bu para ile evi 
muhafaza edemez• 
dim, fakat yer 
değiştirmektea de 

korkuyordum, zev· 
cim dönerse izimi 

bulamaz, belki 
diyordum. Bir 

lod&1ım abkoyarak 
llıt tarafını kiraya 

verdim . 
Şimdi her pa• 

zar gönü wehrin 
muhtelif gezinti 
yerlerine gidiyor, 

zevcimi arıyordum, 
baıan &eceleri 

bile dol•:r.-dum. 
Bu al'ada fld

detli bir heyecan geçirdim. Bir gece 
çocuğuma bir tite ant almq, eve 
d6nUyordum. Bir pen~ere~ 
önünde kocamı &örmeyeyım mı. 
ıiıeyi kaldırdıjım ıibi pencereye 
fırlatbm, poU.ler yetlftller, kara• 
kola ıittik, maaleHf kocam cle
jilmiı, arkaaından glr•llt~ ben 

zetmişim.86yle •neler pçti,nıhayet 
muharebe geleli Ye benim için 
yeni bir korku membaı oldu. 
Kocam aıkere gidebilirdi, öle· 
bitireli. Bu takdirde çocuğum ne 
olacakb. Yiyeceğimden keserek 
her hafta gazetelere ikiıer ıaJır· 
lık birer ilin vermeye bqladım, 
bunun da faydaıı olmadı. Niha· 
yet kızım btlyilmllıtü, evlendir .. 
dim. Büıbfttlin yalnrz kaldım ve 
artık llmidlmi de kesmi9tim ki, 
iki hafta evvel poatadau bir 
mektup aldım, iıte okuyunuz: 

"Anne, 
Ben Bili'yim, habam geçen 

hafta öldtt ve llDrken Mnin 
adresini verdi, yaı, git, gör dedi. 

Ben o vakite ka-
dar, bana ba
kan kadını an
nem ıanıyordum, 
hakikati timdi 
&ğrendim, gelece
ğim, bekle!,, 

Bu mektubu 
okurken bayıl
mıtım, heyecanım 
okadar ılddet· 
il idi ki haıta
lanclam, fakat Bili 
yetifti, evlenmif, 
,ezel bir karısı 
ftl', baaa birlik
te baktılar, eyi 
oldum, ve timdi 
kocamı ~yartan 
kadıaı affettim, 
Biliye anne gibi 
bakmıt. Bunun 
için aiıe iamini 
lfp etmlyecejiaı 

Berberler gllnUn her &aatinde 
bili fasıla çalışan insanlard r. 
Cuma günleri de çahıan berber· 
lerin de dlier eınii gibi saat 
dokuzda kapatılmaları keyfiye
tinden maada Cuma günleri de 
kapanmalan için belediye nizan -
namesine bir madde ilav dil 
çok isabetli bir hareket olacak 
hr. Çünkü berberler umumiyet e 
ve bir emirle kapatılmadıkçR 
münferiden dükkanlarını kapa
malarına imkAn yoktur, bu tak· 
dirde mevcut mUtterilerini kay· 
betmek tehlikesi mevıuubabstir. 
Belediyenin b6y1e bir karan ber
berlere de diğer vatandaşlar gibi 
glnlln muayyen aaatlerinde ve 
haftamn muayyen ıtınlerinde isti· 
rahat lmklnım verecektir. 

Beşiktaş : Tramvay deposa 
kaqwında berber Mehmet 

( Cevaplar~ınız . . J 
Salihlide terzi Ahmet Sabri Ef.l : 
- Bah..ttiğinlz it mahkemeye 

akaetmlıtir. Muhakemenin neticesi 
almmaclan bir ıey yuılmuı mu· 
yafık değllclir efendim. 

!lf 
Cidede Fato Şaban Efendiye: 
- Maruz kaldıiınız muamele· 

den dolayı lıtlda ile mtlddelumu· 
mihğe mlracaat ederek ve hldi· 
ıeyi g6renlerl ıahit ı&tererek 
hakaret davası açımı efendim. 

* Ankarada Şefkati Kerrari ve İs• 
tanbulda Tevfik Beylereı 

Aderessiz mektuplar neıredıl• 
mez efendim. .. 
Rizede Şeyh Httseyin zade Fehmi Beye• 

Sabun imali hakkında yazılmıı 
bir kitap yoktur, kimyayısınayi 
kitaplarında iıtediğinz malumatı 
balabiliHinlz efendim. .. 

GttmüthıoıkoJ de ıiraatcı 
Beye: 

Mahlli aıkerlik ıubeıine m~ 
racaatla bu huauata tafailat ala• 
biliralnlz. .. 

İzmir Başoturak 
Efendiye: 

Mektubunuzda bahsettiğin· 
h&dlae poıta mUdlUlllğUnden talı-i 
kik ettirilmektedir. Cevabına ıiı 
blldirecej-iz efendim. 

* 
Balıkeairde F. aazende lsmaıl Ha 

Efendiyeı 

Biz tiİl' ve manzum hlk 
a91retmıyoruz. Baıka gazetel 
ıönderJraeniz ihtimal kabul eder.'. 
ler. Şarkı ve gazellerioizi bastır.! 
mak için Ankara caddeıind 
kitapçılara ve yahut kitap 
ıirketlne müracaat edıniz, 
cevap verirler. 
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b· i Reıınin yukarısında, aağdan 
ır nci resinıde gösterildiği Uzere, 

,.. t 'd gan 1 en bUyUk yakalar son 
d~rece modadır. ikinci resimde 
. tüldDğU üzere kıaa pelerinler 

tin• gözlikmeye başlamııtır. 
Bu pelerinli elbiselerin yaka

'"' benekli deriden yaka ge· 
t'l11ıekte, ayni deriden eldiven• 
t'-i "ullanılmaktadır. Şapkalar da 
~, inde gördüilinUı gibi gemici 
tn 

1 
korsan biçimindedir. BUyUk 

>'er vardır. 
~lyah beyaz moda11 bu yaz 

okadar mUteamll değildi. Fakat 
kııta yine ön aafa geçecektir. 
Siyah elbiselerin gayet büyük 
beyaz yakaları vardır. Üç çeyrek 
beyaz jaketlere de bUyük siyah 
yakalar geçirilecektir. 

Sonbaharm en çok göze çar· 
pan mod&11, hasır yakalardır. 
Açık renk elbiselere hasırdan bir 
yaka ve kemer geçirilmektedir. 
Haaır eldivenler d• ayni zamanda 
modadır. 

Kol çantafllrının ekserisini de 
hasar çantalar teıkiJ etmektedir. 
Elbiselerin Ozerfne beyaz veya 
mavi jnbo, pike jabolar modadır. 
ipek elbiselere de, organtiden 
jabo veya düğllmler konmaktadır. 

Elbiseler tekrar japone isti· 
llnde kesilmektedir. Elbiseler 
adeta bir almonoya benziyor. 
Balo elbiaeleri ıifondan yapıl· 
makta, muhtelif renkte çiçeklerle 
aDılenmektedir. 

Güneş Banyosu 
Açıkta Yıkanırken Yanmaktan 
Korkmayın, Fakat Tedbir Alın 

d._1 Gtıne~te kalmak vücuda fay· 
t, •dır. Fakat fazla kalmak çok 
-..:a~)~dır. Güneş cildin ve kafa tası· 
&ı:ı •çındeki tabii yağları kurutur. 

rıa · 1 k · · b tedb· ınanı o ma ıçın azı 
iJ ırler almak Jiizım. Yüzde 

lktiizde boyunda lekeler, tır· 
arın morarması bu tedbirle· 

Gahoınaınasından ileri gelir. 
ll . 

dl nqahn zarar vermemeal, 
mu af •za 1 . k il 1 em) . . T çın u anı an 

lirnl erı~ ıyı lıği~e hatlıdır. Yüze 
ll'Q en ~e.m erın •ezbe kremleri 

•sına ıtma etmelidir. 

Eğer cildiniz kuru iae, yUzn
?e yağh bir krem •OrUnUz. 
"eınin mcsamatın içerisine gir· 
esine diklmt ediniz. Yüzünüze 
~'l'Qi bolca sürdiikten ıonra 
il ç~k bir havluyu suya batırarak 
11~11Uze slirUnüz. Su yüzUniizde 

U duktan sonra tekrar krem 
-t tıiiı, tekrar ıslatmız, mesa· 
1ı h tamamen açılıncaya kadar 
1ı •rekete devam ediniz, bade· 

llıu ·· "i nuze sebze kremlerinden 
•Urünüz. Aşağı yukarı ma
~arak bunu da cilde içiriniz. 

tll k. 7. kremi iyice içtikten 
tt... .. Uçük havluyu sıcak suya 

•t, yüıUnUıe sürllnUz. Yü-

zünUze tekrar krem ıürDnUz, bu 
defa mesamat ıyıce kapanır. 
Gece yatarken de ayni ıuretle 
bu kremli masajı yapınız. Eğer 
yiizünUzde çil varsa, bunlar için 
hazırlanmış hususi kremleri kul-

lanınız. Bu masajı boyuna da 
yapmak lôzım. 

Denizde saçların muhafazaıt 
da mühim bir meseledir. Denize 

bat1amadan evvel, saçlarınıza 
şampo yaphrıwz, ayni zamanda 

Ne Yemek Yapsam 

Patatesli, Kıymalı 
Köfte 

Elişleri 

Dantel Anglezden Her 
Nevi Örtüler 

Eti makineden geçiriniz, ha· 
dehu içerisine bir parça ekmek 
içi, iki yumurta, az miktar süt 
harıttırınıı. Bu mah 'utu elle iyice 
yoğurunuz, badehu bu hamurdan 
uzun uzun köftder yapınız. 
Badehu peksimet tozuna ve 

yumurtaya bulayıp tavada kızar~ 
tınız. 

Köfteler kızardıktan sonra 
tavadaki yağı dökünüz, yalnız 
bir iki kaşık yağ bırakımı, bu 
yağda bir kaşık unu kızartınız, 
içerisine bir filcan elit dökerek 
pııırmız. Köfteleri tekrar bu 
1alçanın içer;sine koyup salça ile 
beraber pişiriniz. 

Patatesleri iyice hatladıktan 
sonra makineden geçiriniz. Bir 
kah n içerisinde iki katık yağı 
erittikten sonra ezilmiı patatesi 
içerisine koyunuz, sütle bir püre 
piıiriniz, Patatesi bir pasta ıek· 
Jlnde yuvarlak tabağın içerııme 
döşeylniz. Ortasını kaşıkla boşal· 
tın ·z. Badehu köfteleri bu boı 
yere salçesile beraber dökUnUz. 

Köftelerin üzerine bir miktar 
haıJanmıı ve yaj'dan weçirUm .. 
bezelye dökülUrse manzarası da
ha latif olur. 

Tırnaklarda 
Yeni Bir Moda 

Kırmızı, yeşil, siyah tırnakları 
görmll tllnüz dür. 
Bu seneye kadar 
tırnakları muhte-
lif renklere bo· 
yamak moda idi. 
Fak at .Ş:mdi Pa· 
risten gelen ıon 
modalar, çizgili 
tırnaklarm ön 
safa geçtiğini 
gösteriyor. 

Eğer tırnaldannız genişse çiz
gileri amudi olarak çiziniz. Eğer 
tırnaklarınız uzunsa yana doğru 
çiziniz. Bu suretle parmaklarınızı 
ve tırnaklarınızı uzun göstere· 
bilirıiniz. 

Eğer kaH derecede uzunsa 
ufki çizgiler çiziniz. Elinize hangi 
rengin daha ziyade uyduğunu 
kendiniz intihap ederainiz. Fakat 
koyu kırmızı tırnakların modaaı 
tamamen geçmiştir. Reaimde gör
dügUnüz " kaplan tırnaklan ,, en 
çok moda olan tekildir. 

··········································-·················· 
uçlarınıza yağ tedaviıi yaptırı
nız. Eğer saçlarınızı kendiniz yı• 
karsanız, gece yatarken batınıza 
zeytin yağ sUrllnUz, ertesi gUnU 
zeytin yağlı sabunla baıınızı yı• 
kayınız. Badehu bir ipekli men
dille saç !arı uğuşturunuz. 

Yazda güneşten eller de çok 
bozulur. Bunn mani olmak için 
gece yatarken eilerinize bolca 
krem aürünüz. Bu kremi evde 
kendiniz de yapabilirsiniz. MUsavl 
miktarda Lanoline ile Cocoa ya· 
ğım karıştırınız. Bu suretle, gil· 
ne~te yanmaktak korkmazsınız. 

Bu Modeller Basit Gibi Görünür Zor
dur, Yapılırsa Çok Güzel Olur 

Dantel angle:ıle itlenen bu 
masa örtUıü, perde ve saire 
keten veya ipekli kumaılar Dze
rine dikile bilir. Danteli lflemek 

için eneli bir parıömen kAğıdı 
almalı modeli Ozerine çizmeli. 

Badehu Iniiliz ıeridl ile çiz· 

Mayo 

Kili yerleri doldurmalı. Şeritleri 
biribirine birleıtircrek riıliyö itile 
ltlemelldir. 

Şeritler tamamen blribirine 
tutturulduktanl sonra modeli par· 
t6men kliıttan sökmeli, kuma110 
tlzerinı geçirmelidir. 

Seçmek 
Mayonun Şekli Vücudü Ya Sakil Veya 

Zarif Gösterir, Dikkat Edin 
Deniz mayoları vticudun bUtUn 

hatlarını meydana çıkarır. Bu 
mayolann intihabında yanılmak, 
ekseriya aUzel bir vUcudu çirkin 
g6ıtermektlr. 

Çirkin bir vücudu da güzel 
bir mayo Ue yakıııklı göstermek 
mUmkllndür. Resimde gördfiğllnUı 
mayo vllcudü iÜıel röstermeye 
hizmet edenlerden biridir. 

Mayonun yukarııı yuvarlak, 
doğrudan dotruya vUcudtın kalı
bında olmaaı, vücudun bUtUn 
kuıurlarını meydana çıkarır. Göğsü 
sivri iki parça ile örülmüş mayo· 
lar göiUıleri küçük g6ıterir. 

Belden llstiklı yapılan mayo· 
lar karna küçük gösterir. Paçalı· 
rın biraz uzun ve kenarına yine 
lutik geçirllmeıl de bacaktan 
yukarısındaki fazla etleri saklar. 

Bu mayoların yukarısına kU· 
çl\k bir de ıutiyen dikebilirsiniz. 
Bu suretle büyük göğüılerin 
aaklanması mUmkündUr. Mayola
rınızı intihap ederken bu incelik
lere dikkat ediniz. 

{A-/ 
f Af / 

ıJ 

• 
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1 Perşembenin OeUşl I 
1 - 1 

Bir Hatta Evvel 
Ne tatlı bir andı: 
Yan yana geldik, başlarımız 

biribirine yaklaf tı. Nerede ise 
saçlan aaçlarıma karış:ıcak, yüzü 
yüzUme değecek, gözleri gözleri· 
min içine bakacaktı. 

O kadar yakındık ki vücudUn· 
den gelen glizel kokuyu hislil ettim, 
kaibinin çarpıiını duydum, yüzü· 
nün en ince hatlarını birer birer 
hafızama nakşettim. 

Elimi uz~taam yiizünü okşaya· 
caktım, sesimi çıkarsam duya
caktı! Elimi m.atıp okşamak, 
sesimi çıkarıp: 

- Güzel kadın seni sevi· 
yorum! 

Demek istedim. istedim amma 
diyemedim.. aabırsız iki çıngırak: 

- Dan, dan, dan, dan! 
Çalındı .. iki aert zil: 
- Çın, Çın! 
Etti. Ve biz biribirimizden 

ayrıldık. Bir daha yüziinil göre
medim. bir c!aha biribirimize 
o kadar yakmlaşamadık, bir daha 
onun buğday bai'ağı rengindeki 
aaçları saçlarıma değecek gibi 
olmadı. Ve bir daha nefesini 
nefsimde hi1&etmedim. 

SON POSTA 

Ağacı.1 nrka91 n a &izlenmiş Lnna mı bakıyordunuz? 
Hayır Hanımefendi ı ze hiç bakmadım! 
Ne nez<:ketsizlik! 
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Boş Sözler 

Ya Kendileri 
Baba ile anne masa te 

oynarlarken çocuk da yerde ı 
zıp oynuyordu bir aralık ba 
çocuğu gördü: 

Ne yapıyonun? 
- Zıpzıp oynuyorum .• 
- Bu yaıta, kllçUk çocuk 

gibi zıpzıp oynamıya utanmıy 
musun? 

Terbiye 
- Oğlum da benim gibi t 

si li olacaktır. Kafasını ona g"' 
terbiye ediyorum. 

- Ne yapıyonun ?. 
- GOnde birkaç aaat ben 

f&pkamı giydirip sokakta gezdj 
yorum! 

Tereddüt 
Doktor haıtayı muayene et 
- Vallahi efendim, hastalı 

mzın ne olduğunu tamamile ani 
yamadım. Belki tifo, kole 
veba nev'inden bir ha&tahkt 
belki de ... 

- Belki de? ... 
- Sadece hafif bir mi 

bozukluğudur • 

Bundan bir Ölüyorl 
hafta evveldi r •• l SUhe 

.. 
ben Maçka'dan EN GUZEL Hanımla evlen 
tramvaya bin· 1\oi; ler mes'ut o 
miştim; tramvay (,' ... l J ... ınıyor ar aın 

Taksimde dur• Xtı lıoş ne güzel mes'ut olmadı 
du. Karşı tara· 'l'eııin lannın farkı 
ftan da bir tram· Yüzııutlı-kı 1 c ııın 7 yarmıyorlar 
vay geldi benim Bıllı ltN\, 

içinde oldug~ unı Bill ıassa ~Pıı irı. . - Neden 
iki 

tramvayla ayni ~ d 0··ı 
hizada durdu. l lıı r geçme en 
Ben açık camın Sııııki hir Iıtır yorJar. 
yanında ot uru· < :orııııiş Kibi guzleriın kamaştı, Bahane 
Yordum, o da Kn:- rıaştı y b l.kıılıg-ım brnlig-ine aramaz 
karşı tart1ftan çocuk duvard' 

Yıııe dur, 
gelen tramvayın ( lel vanımdn otıır.. evimin bahçesi 
açık cammın ya• I>ıırı;ı;ıııı zııril atladı; görUJI 
nında oturuyor· Etli lıııez taı iı.. bağırdım: 
du. Tramvayla- Gıilüşün gtizt l - Ne 
rm durduğu bir lfrnı dü~ii ıı giizel var ? , 
an içinde tesa• (;üztl - Armut • 

füUaa.o.;sa bunu bil 
dUfen batlanmız Senin yf·şil.... . . cına uçurııı' 
biribirine yak· Jf takıldı, alacai 
)aştı, saçları saç- · _ O uçur 
lanma karışa- Yeşil şapkan dı>ğil, 
cak, yüzü ) üzil· Hobundaki ye~il yakan df·ğil.. bir haftadır ~ 

Bembeyaz tenin dt-ğ'il mut ağacıfl 
me değecek' Yüziindeki brnin değil duruyor, bir b' 
gözleri gözleri· - Kırmızı bir rop yaptırdım diye saçlarımı J ı~r~eydı·n güzPl - Bir erkeğe bir ıöz söylenildi mi, bir kula- tadır akhn 11e 
min içine ha ka- b k · · t' b b b 1' ·· l gv ından gı"rer öbür kulagv ındaıı rıkar .. cak kadar 

0 
ha- sarıya oy atma ıstemış ım, er er sarıya oyaya· •,o guze .,. de idi 1 

na sokuldu, ben cağım diye yanlışl.kia ) eşile boyayıvermiş, bunun S<'nin yeşil gözlerin! - Ya bir kadına bir söz söylenildi mi bir lrn· - Armutl 
ona sokuldum! üzerine çir naçar saçlarımın rengine uygun olıun L Mizahçı { )ağından girer öbür kulağından çıkmaz amma, ağ• daydı, 

IMSET diye bu siyah robu yaptırdım. -' zından çıkıverir. diye bekledirı' 
........ ..--

- Sen küçük bir budalasın , 
küçük budala niye derler, biliyor 

musun? 

- Biliyorum baba, bUyUk 

dalanın çocuğuna derler. 

bu-

• 

Susayınca 
~oğuk 1 ıl ı adam kompcırtı· 

manda ki ••.. dat işa ı etini çekti. 
Tren birdenbire durdu .. Kondok-
törler koşuştular: 

İmdat i~aretinl kim çekti? 
Ben çektim 1 
Ne oldu, bil· şey mi var? 

- Çok susadım, b ir bardak 
su iste) ecektim! 

Talisizlik 
iki kadın arasında : 
- Varyemez zade Suphi Bey 

ölmüş. Bıraktığı servet en afağı 
Lir mi{yon Hradır, diyorinr .. 

- Vah vah vah ne talisiılik ! 
- Suphi Heyin ölümü değil 

mi? 
- Hayır, ölmeden evvel Suphi 

Beyle tanıııp evlenmememl 

{ \ Bekliyormu' ..f(ı •. 1 

/.1 r .. I ' çaı.!!:'.:"ın oturduğu .. in k•pm I j~. , .. J\ 
- Kim o? , h 
-Açl a 
Hırsız kapıyı açar açmu, ., 

karşısında iki polis gördü: 

- Haydi önümüze düş, seni 'f~ j ~ ( 
tevkif edip götlireceğiz. ' 'I 

- Ne kadar geç kaldınız, Uç ] ı ı ~ \\ 
gündür geleceksiniz diye aizl ~~ 
bekliyordum. \~..r _ \ , \ ı 

Tedbirli ~~ )) .. 
iki haydut hapishane pence

res!nin demirlerin i kestiler, bir 
tanesi pencereden sarkmak üzere 
iken geri döndü, öteki sordu: 

~- Bir elin kesik ha, 0 1( 
..l'fJ ıı 

de olsaydı böyle dilenmeıo1 

Dalgın alim - Ahmet, tem· - Neye geri döndün? ğil mi.? · .ı el•' 
- Tabii hanımcığurı, 0

• ~jf siyemi getir; 

başladı •• 

yağmur yağmıya - Dışarıda yağmur var, ıs1an-
maktan korktum! de açar; iki elim açık dilePif 
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Ve Yelken 
Saf asında 

l •z mevthnlnln bibnealne çok 
Llr9ey kalmadı. Nihayet bir ay 
•onra «yaz dı9arı, yıldızlar içeri» 
olacaklar, stlidyolarda bize yeni 
filimler hazırlamak için uğraııp 
duracaklar. 

"Tatil 11 medeni milletlerin 
ruhlarına fılemiı bir ihtiyaçtır. 
Butun rnedeni memleketlerde yaz 
~-~~'.rni •yni zamanda tatil mev
ıım~ ır. Y •z gelince, zengin, 
fakır, herkesin tatil ünleri ve 
ayları vardır. Herkea 

1 
kesesine 

göre, bulunduğu ıehı.rd l en ayrı 11, 
eğlence ıehlrlerine gider. BilhaHa 
içeri memleketler ahaliıi sahil 
ıehir ve kasabalarına dökttlürler. 
Ayrıca su ıehirleri de kalabalık
tan g çilmez olur. Bugün Fransa· 
da, balyada İııgilterede, Ameri
kada, hülba medeni memleket
lerin hepıinde yanlız tatil aylarına 
mahsus şehirler vardır. Bu tehir
ler senenin ancak Uç ayında 
açılır. Tatil mevsimi geçince 
buralarda kimsecikler kalmaz. 

Koca tehir btıtUn bJr kış mevsimi 
bomboş durur. 

lıto tatil mevılmlnde bUtUn 

.~ 
,.lfl 

,

<&Y 

. 

·»:. 

ılnema yıldızları bu ej'lcace 
tehirlerin• akın ederler. Yıtdu:• 
larm uğradıkları ıehirlerclo çok 
eğlenceli müsabakalar ve oyun .. 
lar tertip edilir. Yıldızlar da ıen 
kahkahalar araaınela tıttlı günler 
1ıeçirirler. Bu ı::ene ıinama yıldız

ları arasında kotra eğlence:ti sal· 
gın bir moda hali11i almııtır. 
Avrupa ve Amerlkada hemen 
her yıldız bir kotra edinmi9, bir· 
çok müsabakalar yapıhluştır. Bura
da resimlerini iÖrdilğilnüz yıldız 
lar, mevaimin en muvaffkak kotra 
kahramanlarıdır. Bllhaasa yukarı· 

da ıoldan ikinci olan cici Fransız 
yıldızı Stızi Vernon cunup ıahll

lerin de e~siz bir yıldız gibi par· 
lamıştır. 

Yeni Bir Keşif 
Genç bir Fransız mühendiıl, 

sesli filim makinelerine ilave edil-

mek üzere yeni bir alet keifet
miştir. Bu alet sesi süzerek daha 

tabii bir hale getirmekte, bu sa
yede sesli filimlerin daha pl\rüz· 

sUz bir tekilde yapılmasına mu• 
vaffakiyet elvermektedir. 

•u g11z t11ttı •ii1tl•rl1ti ıinl lcotr•• 
l11r lçl11J• t1• hın iir •il•nc• aro
•ı11dt1 ı•çlren gıldızl11rt/11n birlc11pı •• 
Yuk11rıd11 Hld11n ]•rme11 0•••9, Sazı 
v.r11011, g••l bir •rlcek gılılız, 11$0-
jula aoltla ·B•ttl Firn•• u• •11/da 

ı•z•I Amerikan gıltlızı 
Legl• Hlgam• --····· ...................... _....~ 

Dolli Davis 
Plajda Yapılan Bir Müsa

bakada Birinciliği Kazandı 
Dom Daviai biliyorsunuz. Bu· 

aUne kadar bir hayH gUzeJ komik 
filimler çevlrmlttir. Geçende Av· 
rupanın cenup plAjlanndan birinde 
yalnız ılnema yıldızları arasında 
bir mayo mllaabakaaı yapılmıştır. 
Bu mUaabakada hakemlik vazife• 
alni hep erkek yıldızlar yapmıştır. 
MUaabakaya ıiren yıldızlar ıun· 
lardır: Deniz Ro1&i, DolJi Davis, 
Mona Goya, Mirelll Sanye, Jina 
Man11 ve Kai&Sa Robba. 

Bu yıldlılar arasında DoJH 
Davlıtin deniz kıyafeti ve bilbaasa 
arkasına aldığı emprime bir pija• 
ma çok beyenilmiı ve bunun 
üzerin• birincilik kendiıine veril· 
mittir. 

·ey az 
den 

Perdeden kse
Y eni Haberler 

lngilterede Yeni Filmler İçin 4 MiJyon 
İsterlin 1-larcanacak 

lnglltere stndyolarmda timdi· 
den faaliyete geçilmiştir. Marnf 
yıldızlardan Jorj Arlis " Demir 
kıralı ,, filmini çevirmeye başla· 
mıştır. Bu filmin mevzuu tarihten 
alınmııtır. Birçok entrika aahne
lerini ihtiva edecektir. 

lf Geçen tene lngiltere'deki 
ıtlldyolarda 188 filim çevrilmiı
tir. Bu sene bu miktar artacak 
ve dtlnya ıinema aanaylinde 

.......... ·-···-·············--······· .. ·····-··············· 

t 
l j 

t 

• 

S•rı gı1'ıll Cin H11rloo'u11. g•1tl 
yaptırdı#ı ıılc •lilselerll•n •iri 

1 

lngiltere sttld) oları yeni bir rekor 
tesis edecektir. 

' 
Şimdiden yapılan tahminlere 

göre, içinde bulunduğumuz 1934 

ıenesinde lngiliz stlidyoları dört 
milyon lngiliz liı· sı maaraf yapa• 

caklardır. Bu miktar, bizim para 
ile otuz milyon Urdan fazladır. 

Ingiliz ıinemacıhğı bu ıuretle 

dünya ıinemacılıjı ve bilhassa 
Hollvud'a karşı mühim bir reka· 

bete glriımiı bulunmaktadı. 

lf Yapılan bir heıaba gört 
lnglltere'de Uç mühim ıinema 

atUdyoıunda tamam altı bin kiti 
vazife ıörmektedlr. BugUn lngil• 

tere'de üç bHytık itUdyo vardır. 

Bunlar Elıtre, Seferd Buç ve 
Ayallnıton'clır. Fakat yukarıdaki 

rakam daimi itçllerin aayıııdır. 
Ayrıca her hafta iki Yeya Uç glhı 

çalııan 4000 kadar muvakk 

iıçl de yine bu stlldyolarda vazifı 
alırlar. 

Şunu da ıöyleyim ki lngilte• 

rede ıinema ıanaylinln bu derece 
genişlemeai yUzlinden birçok tiyı>ıt 

ıolar sahnelerini kapamıılar ve 
sinema halinde çalıımıya başle.• 
mışJardır. Londra ıehrinde de 
London Pavyon isminde bllyUk bir 
ıinema salonu tesia edilmiıtir. 

1c Güzel ve ıakrak Alınan 
yıldızlarından Annl Ondra yeni 

bir filim çevirmektedir. Isml 
henüz gizli tutulan bu filim öntl• 

mUzdeki teırlnievvel ayı içindı 
ikmal edilerek ılnema aalonlarm• 
da göıterllecektir. 

* Yine Alman stüdyolarında 
maruf rejiaör Roblnıon tarafından 

" YUz ııno ,, lımlnde yeni bir 
filim çevrilmektedir. Yeni v• 
aöıel Alman yıldızlarından Anyep 
Stravb bu ftliınde baş rolU temıll 
etmektedir. 

1c Şuh ve kahkahacı Fr~nııı 
yıldııı Lili Damlta AmerJkedan 

ayrılmıf, Inıiliz ıtüdyolarma geç• 
mtıtir. Güzel Lill'nln önUmUzdel\f 
mevıimde iki yeni filmini gö• 
receğiz. 

* GU:z.el Amerika yıld12:ların .. 
dan Loretta Yung geçenlerdt, 

çalııtığı kumpanyaıının dlrektö• 
rllne bir proteıto mektubu gön• 

dermiıtir. Bunda diyor ki: " Be• 
nim aşk filimlerinde rol almam 

için karşımda oynayacak erkek 
yıldıu sevmekliğim lazımd1r. Aksi 

takdirde aık ve sevda fi1imlerincle 
oynıyamam. Çünkü aahte aşktan 
artık bıktım. Bu, sinema se ircl· 
lerini aldatmak demektir. ,, 

lf Maruf yıldızlardan Montl 
Banks lngiltere stüdyolarında 18 
dakika isimli filmini bitirmek 
Uzeredi. 

Yine lngiltere stildyolarmdan 

b. . d N·ına Makkenni iıminde 
ırın e . . . 

yeni lngiliz yıldız Allaluy a ısımlı 
bir filimde baş rolü temıil etmek• 

tedir. 
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Balıkesirliler iz mirde lstanbulspor Ankarada 
------~-~-

aylılar alı A • • 
sırı 

a IUp Etti er 

Bu Gidişi 
Kazanmamız 

\K~ ~i!~ /!,.~~:fn~!.rmute· ha11ıslarm evvelce verdikl ri ra· 
porlara rağmen tahminin fevkin
de acı bir netice ile mağlublye· 

Ankara Güciı Y ıldönü
münü Kutluladı 

timizi mucip oldu. 
Elimizde senelerd nberl ko· 

camıı, evire çevire yorgunluktan 
nefes almıya bile mecali kalma· 
mış bir kadronun bugünkü eklile 
değil Balkanlarda memleket da
hilinde bile artık it görec k va• 
ziyetl kalmamı tır. 

lzml.rH re 2 • 4 •Hlleıe A•lılce.tr ldmare irlijl 

Atletik 6porların Balkanlar· 
dakl t rakkl yollarına mukabil; 
bizde eski gUnleri hasretle arata
cak kadar sukut ettiğini görmek 
fçln Zağrepte yapılan mlisabaka· 
larda atletlerimizin ldıkları d .. 
recelerl kontrol etmek kAfl gelir. 
Mevcut kadrolarını her sene bir 
parça daha değitik bir ıekilde lsto.nbut.poru 1 - 4 ••A•n A11i•r• Gllcil takıntı 

Balıkesir ( Huıuıl) - Bir ay lrllk lıer z m n için o takımla 
evv l ~apıl n Alhıy-Blrlik açını boy ölçebilir. Biz bir köıed a s-

2-1 kaybed n İzmirliler, ilk fırsatta ai:r: ve mUteva:r:ı çalı ıyor ve spor-
revanş m çını istediler. irlik culu un nedem k olduğunu blll· 

her zam n için bu maç hazır yoruz. - R. G. 
olduğunu söyledi. 31 Ağustos lf 
maç gUnü olarak k rarl ıtı.Arada • • '"" • • 
hakem me ıesinde ufak bir ıhu.. dman Bır lıgının 
l f vardı. Bun c v p beki yen V l'J•• •• •• 
B'rlikliler per mbe günü tren L l uOnUmU 

takviye eden Balkanlara mukabil, 
çıktıiı en yüksek noktadan su· 
kuta başlayan atletlerle Balkon 
oyunl rında muvaff kıyet bekle
mek bizim teşkilata hfis bir hal
dir. l 935 s n sinde toprakları• 
mızd yapılacak Altıncı Balkan 
oyunlarının bugünkll gldiıle bizi 
ne k dar müşkül vaziyetlere so• 
kacağını beki mek tahmin edil· 
dlği kadar gUç bir i değildir. 

Ankara, ( Huıuıl) - Ankara 
ikinciıi olan AnkaragllçlUler yıldö
nUmlerinf dör bine yakın m r kh 

bir ıeyircl huzurunda ve k ndl 
abalarında p k parlak bir surette 

kutluladılar. YUzelUyl mUtec viı 

Güç sporcuları muhafız bandosu• 
nun ref akatil v muntazam bir 
yUrUyUıle f hir sokaklarında k n• 
dil rini alkı§lıyan halk arasından 
g çerek Hakimly timilllye mey• 
danına indiler ve Gazi heyk line 
bir çelenk bıraktılar. Bunu mtıte-

hareket ttikt n sonra Tayy r Balıkesir, ( Husu t) - Şehri· Ömer De im 

Cemiyeti v sıtasile hareketlerini mizin çok sevilmiş ve en kuvvetli r 
blldiren bir telgraf aldılar. Bu kulüplerindan olan ldman Birliwi· 

.., 
ınta aya Seçilenle 

kıp kulUp umumi k ibl Hikm t 
Bey gllzel bir nutuk söyledi. 

Bundan sonra porcular Gazi 
heykelini aelamlıyarak ayni yUrU 
yUıle sahalarına indiler. S hada 

telgrafta, bileti rln cemiy t tara· nin on üçüncü yıldönllmU p k a E i i or 
fından atıldığı h rne sureti p rl k bir surett kutlulandı 
olurıa ol un muhakkak gelmeleri Bu arada ehir sinemasında 

T. 1. C. 1. Mıntakası Reisli

yazılı idi. Balıkesir sporcuları bliyUI< bir mU amere de verildi. 
Tayyare Cemiyeti gibi hayırlı bir MU1amerede "Bir Meı'ale 

inden: 31 8/1934 kongrHlnde aeçi· 
len mıntaka merkez ve idman hey• 
etleri relı ve nıuımn lttlraklle 

teıekkUIUn zararına meydan ver· Söndü., isimli da ito "60 Y o· 
9/9/1934 pazar gOnO aaat 17 de birçok kıymetli paıalar ve yüksek 

zevat hazır bulunmakta idi. Pek 
canlı ve hareketli olan bir geçit 
resminden sonra kuJUp reisi kay• 
makam Fikret Bey kulllbUn tarih· 
çeaini anlattı. Buna kulUbllo fahri 

memek için mağlübiyeti göıe ıında B b k,, .. mil \ od\l.l •em· 
mıataka merkulnde umumi blr 

oldılar ve otobüslerle Bshkesirden ıil edildi t em&ilden sonı a 90 
toplanma yapılacakbr. 

Muhterem zanın teırlflerl rica 

fzmlre, hem de a-ece hareket etti• takdir edilen milli zeybek r ~t· 
ler. Bu yorğulukla aahaya çık· ları oynandı. 

olunur. 

tılar. Saha çok kalabalıktı. 

Evveli bizimkiler Sonra Altay 
çıktı. Her iki takım da en kuvvetli 
ıeklile ıspatı vUcut e ... ılştl. İlk 
akını Altay yaptı. Balıkeıir Bir· 

lik derhal mukab le etti. Oyunun 
daha ilk dakik larında müdafaa-

dan aldığı pası gl\zel idare ed n 
Fuat iyi bir şlitl ilk golü Altayın 
aglarma taktı. 

Oyun açıldı. V hap çalışıyor 
fakat birlik müdafaasında Münir 
ve Şevketi kolay geçemiyordu. 
Buarada Altay Şükrünün aynğile 
ilk golUnü kaydetti. Bunu Vahabıo 
ikinci ve üçüncü golleri takibetti. 
Üçüncü gol muhakkak surette 
ofsaytb. Hakem görmedi. Devre 

1·3 İzmir lehine neticelendi. ikin· 
ci devrede birlik tek kale vazi
yetini muhafaza ediyordu. Fakat 
ne de olsa bariz bir yorgunlak ve 
uykusuzluk her oyuncu da hiısedi· 
liyordu. 

Şevkinin ferdi akınları ayağı
nın sak tlığına rağmen semeres"ni 
verdi ve ikinci golü attı. Son da· 
kikalarda Altay bir gol daha 

t r k o u u 2-4 kazandı. lzmir 
g zetel ri; Bir ik şöyledir böyle
dir dedi er. [ un'ara yalnız spor 
namına verileb lecek birer kelimc
l"k cev par şunlard r: 

Biz onl r gibi yapını~ oruz. 
Antrenör y zü görmedik. Biribiri· 
rnizin antrenöriıytız. Fakat şunu 

·;}elim ki iz mirde futbol yavandır 

Diyarıbekİrd~ Maçlar 

Digarıbelcirtl• a•lip f•/e11 Yıldı% takımı 
Dlyrıbeldr ( Huıusl) - Bu Cuma gUBii futbol 

sahasında Ay ve Yıldız talumları arasında birincilik 
maçı yapılmıı ve iki gtln oynandıktan ıonra 2· I 
Yıldız. takımı galip gelmlıtir. 

YUılerce ıeyircl huzurunda baılanan maç, ilk 
defalarda ağır ağır giderken birdenbire şiddetlendi 
ve oyuna haılandığınm onuncu dakikasında Aydan 
Mehmet Efendinin eline top değmeıindan Yıldız 
takımı penaltıdan bir ayı kaydetti. Yirminci daki
kada da Yıldız takımınd n F uz.ulmin yanhı bir 
harek ti neticesi Ay takımı pen ltıdan bir sayı 
k ydettl. Otuz beşinci dakikada soJiç Şabanın kuv
vet'l bir oütile Yıldız takımı bir sayı daha kaydetti. 

ikinci haftayım a} ni ıidd tle devam etmit ve 
birinci h ftayımda yapılan sayılardan b ka iki 
taraf ta yenld n~ ayi kaydedememiş ve oyunun 
bitme ine on iki dakika k 1 karanlık olduğundan 
bir gün sonra on iki dakika oynanmak üzere ha-
kem Mustafa Kemal Bey tarafından oyun tatil edil
miştir. Bir gUn ıonra ayni oyuncular yirmi dakika 
kadar oynamışlatdır. Neticede 2- l Yıldız takımı 
galip gelmiştir. 

l Uşak -

l)l•klı/orla t•maslar gopa11 E•kiı•hir takımlarında• 
ltlrnan. Yurdu 

Uıak, ( Huıuıt ) - Geçen hafta fevkalade bir 
oyun oynayarak Eıkfı•hir İdman Yurdunu 8 - l 
mailfıp eden Utak gençler birliği bu hafta Eskite• 
hlrlilerin daveti üzerine 50 kitilik bir kafile ile 
Eıklıehlre iittller. 

Eskitehire giden Uıak takımı tam kadro ile 
gidemediğinden ve çok yorgun olduklarmdan, sa
hanın biçimsizllğinden birinci gün t-2, lldnci gUn 
0-2 mağlüp oldular. 

Birinci gUnkU maçta Eskişehirlilerin 2 golU 
hak min lütfettiği penaltıdan olmuıtu. Birinci devre 
0-0 b raberlikt bitti. 

ikinci gUn çok kuvvetli ve takviyeli çıkan 
E kişehirliler takımı, yorgun Uşak takımını en par· 
lak oyunlarile ancak 0·2 ile yen bildi er. 

Eskiıahir porcuları Uıaklı ağabeylerine 8 gol 
tamadıklarmdan ve o acıyı çıkartamadıklarından 

vakit buldukça karıılaşacaklardır. 
Maamafih Eskiıehir İdman yurdu reiıinin itiraf ah 

aibi: Eskişehirde Uşaktaki ıpor merak ve f aaliyetl 
yoktur ve derece 1/4 tur. · 

reiıi Eyüp P ı Hz. çok gUz 1 
bir konuım Ue mukabele ederek 
alkıılandılar ••• 

Her yıl dönUmlerlnde yenilik· 
ler yap n Ankaragliçlüler bu yıl 
d bütün Ankaramn ha retlni çek· 
tlğl güzel bir futbol " alanı ,. 
vllcude getirerek gençliğe bllyük 
bir yardımda bulundular. 
lstanbulspor - Altınordaı 

Bu oyun çok heyecanlı olmadı, 
ilk golU Altınordulular y ptılar. 
Misafirlerimiz, l· ndilerinden bek• 
lenen oyunu göateremiyorlnrdı. 
Fak t gol fırsatlarmden istifade 
tme ini biliyorlardı. Bunun neti· 

ceal olarak oyunu 3-2 misafirle
rimiz kaz.andılar. 

lst•nbulspor • Ankar GUd 
Herkeıte bir düşünce var, 

acaba bir glln evv l Genç! r 
Birllainden dört oyuncu alarak 
taJıNiyeli bir ıekilde çıkan Altın· 
orduyu 3-2 mağlup eden mİiafir· 
lerlmia bugün Ankara GUcUnUo 
karıııında nasıl bir netice alacak? 
Nihayet takımlar coıkun alkışlar 
arasında sahaya çıktılar. Ve halla 
eellmladılar. 

Hakem Erkinıharp yUzba ısı 
Cemal Bey, Ankara GUcU Mu· 
hafız GUcUnden Bekir ve Sedadı 
almış ve maça yetiıemiyen Cev• 
detin y rine de Ra imi koymuotu. 
Oyun ba~ladı. Misafirlerimiz dlln• 
kil oyunun fevkinde bir oyun 
gösteriyorlar, Salahattin arkada • 
larını çok güzel idare ediyor, 
Güç kalesine tehlikeli vaziyetler 
hazırlanmasına yegane amil olu· 
yordu. Güç kalecisi HaliUn feda• 
karlığı ile bu tehlil<eler savu tu• 
ruluyordu. Neticede misafirleri
miz. gUzel oyunlarına rağmen 

Ankara Gücüne 4 - 1 mağlüp 
olmaktan kurtulamadılar. Ve oyun 
pek samimi bitti. 

Eskişehirliler 
Galip Geldi 

BozôyUk,(Hu usi)-On beş giln 
evvel burada yapılması kararlaştı
rılan Eskişehir Demir por - Bozö· 
yük Idmnn yurdu m çı hakemin 
verdiği bir kararla o gün yapıla· 
mamışb. Hakem, sebep olarak 
sahanın küçüklüğünü ileri sür i• 
yordu. Bunun üzerine Eskişehire 
gidilmiye karar verildi. Geçen 
hafta E!ikişehlrde yapılan bu maç, 
çok heyecanlı olmuş ve (0-6) ile 
Bozöyllk mağlup olmuştur. 



Bu h 
hır e I 
1 r , o 
cetv de }U 

lı rf r a ı do ru 
R bi t rtip d l cek olur a bir
ço k limeler bul nur. Şdyle ki: 
Yukardan oldan ıra i e aşağı 
dowru I - Turkıyen·n kereste ile 
mP hur bır vi ayeti, 2 - Tarıhe 
k rı an bır de~let, 3- Garip ey, 
4 - Göz altında tutmak, 5- Odun
larırnııı koyduğ muz bir yer, 
6 - Senede bir defa gelen oruc 
ayı .• Bu bilmecemizi doğru halle
d nler er ındn (WO) kariimize 
rnuh elif hediyeler 'ereceğiz. 

Yıldız 

M~vz'ı Kimler Yaozuor ? __ 1 1 
~!_Şeyer 

B o G 

K I 'T' 

~1 1 fılme ce lırken Mikı Mau 

ye, ne de kediye b nzer mahluku kimler 

y p r, nasıl yap r hiç du,unduniız mU?. 
1 te i e güzel bir malüm t: 

Miki Mavz'ı ilk defa ortaya çıkaran 
Wa t Disney i minde bir gençtir. Bu genç 

b z ta nm m , f kir, düşkün bir adam 
ha de sırf iki M vz'ı yar t ak 

d b n mil on r olm ştur. 

c "çin bugün w it o· -
m 350 re 
ır k 

r ~ 

'+ s 6 
O uyucul r1mız J 

1) ucularımı ı irk ç 1 a t -
l rı bir arada nderm k-

o R 

. 

T K N 

r. B ındnn onra herhangı bır 
k n ık ı •a m )don hıra lınnma ı ç n 
k uk oku~ ııcularımızıu gond re
c kleri bılnı lerın zarf arma, o b l· 
mecenin tnrini utmalarını rica eder z. 
Zarfııı lıir kenarın mesela: "6 Eylül 
bil ecesi,, işaretıni koymak 
k"fdır 

H dı~ e k zanan ·olrnHıculnrıoıu:
d n 1 t nbuldn bulunanlı;ırn hedıye
lerinı matbanmızdan almalıtrı lazımdır. 
1 il r oku) uoularımızın hedı) el ri 
po t ıle gondorilir. Bu t rih atına 

l ııoktn ına dıkkat ediniz. onra hak-
kınız za) i olabilir. 

L_ _J . ............................................................ . 
G çenkl Bllm cemtzde 

Kazananı r 

za ıu lcı l\luzaff er Bey ve H ııırolar. 

irer kurşun kalem alac k· 
1 r. İstaubul 44 uncü İlkmektep 81>1 

28 A •11 tos 
tnril li bılmc -
mizdo bir ~ nzı 

t kımı ka nan 
t 1 Ji ok ıy u u-
muz G 1 ta rny 
lı a nden 40 
Su t efeııdıdir. 

alma ı llizıındır. 

Birer kutu 
oyuncak al · 
cakları Cagnl· 

oglu l\Iollaf en ı i 
11okakta l lor, 
hay ori Cuı hı· 
rı~ ot m&h ilesi 

ıJ çenki Lılın ce
m · z ·n birinci u u
k ·r tı olan bir m k· 
tep çaut ı knz n u: 
lstanbul 2 ı ı mPk-

tep en Mustafa 
:s mi Ef. 

• 'o. 20 de ,'ez i, 
eoknk ecla, Malnt)a 

Tttcuuuı n, ımtaş (.,Uzelbalıça sok -
gıu in uri \o A vnı npartımanı ~f Hah-

Birer alblim lac ki r: El ziıı 
bı )'tnr wudL ru o u fonır, B buıll 

o. 13 to 1 m ıl, \Onyn kız mu lıirn 
mektcbı tatbik t kısmı 3 ünoü sıoıf 40 
Seda. ~lıthat, Ak arny ) u ufpa n ka· 
feali okak Ulvı, ı orlu de ırmcncı :\lusa 
B y o lu Kemal, Bakırkoy Y cnıma
halle lk nci okak Behçet • e ip, 1er
sin 'l'ıc(lretı dahili) e gümruguude 
l• ui Beyin o •lu Ahmet, hı ılt prak 
Şelıirk"hya ı ok gı • o. 29 Alı l min 
Be) v Hanımlar . 

( Arka ı var ) 

Japon Fakiri rl 

j ponyada bulunan bazı 
kir»ler, yani bir nevi İike c J 
alda sığmaz şeyler yapan fn 

lar vardır. Bunlar Hint fakirler 

hiç benzemezler. Ve iddıalar 

göre de, l<endilerinin bUdi ı 

vardır ki, buna .. Tı b 

ararı,, i mini veriyorlar. 

r 

Nitekim geçenlerde bir t • 

tanınmış doktorlar onünde ır 

Japon fakiri çırılçıplak denec c 

kadar ioyunmuş vücudunun mu • 

telif yerlerine tamam yüz tana 

iri siyah baıh toplu iğne ba• r· 

mııtır. insana dehşet veren 

hadise karşısında fakir ga. 

tabii bir vaziy tte birşey oln 

mı gibi durmuş, bir aat 

m sel tiz rinde ko fer n 

m· ir. F k"r bu mey nda m 

v cuduna böylece ığnel r ha 

cnk olursa, her turlu h h 

kurtulacağını s6ylcm t r. 

aftanı 1 
'---------------~~~~~~~-

Küçük Bala1nir 

Altny eteklerınde skiden 
Kaan isminde bir hUkUmdnr ya
ıardı. Bu hükümdarın koca ülke i 
biitiln memleketlerden daha nı 
d ni b"r halde idi. 

Bir gün Keamn düşm 
onu öldürmek için bir tuzak r
dular. Saman yüklü bir arabanın 
s manları arasına J 5 tane cesur, 
fed i adamlar koydul r ve Ka nın 
oturduğu şehre hareket etUl r. 
Fak t ehr } aklaıırken yold 
küçük bir çocuğa ra tgeld"ler. Bu 
çocuk " K an ,, ın ktlçük, cesur 
oğlu Balnmirdi. 

Balamir arabayı görüne şüp
helendi ve takibe başladı. 

Balamir ehre y kın bir yere 
gelince atını stlrdil. 

Balamir ehre girince, kale 
kapısı içinde durdu, bekledi, ara-
ba ağ r ağır içeri girdi, k l mt.• 
h f zları arabayı durc urdu r. 

- Bir kere arasalc nas 1 olur . 

- Arayın fakat zahmet de 
siniz. Çünkü görüyorsunuz 
tepeye kadar saman dolu ... 
sırada Balmir elinde }&nan b 
çıra ile geldi, arabacı ile muh 
fızlar öblir tarafta konuıurkc. 
arabanın bu tarafında çırayı y • 
vaş yavaş samanlara yakla tır ı 

ve samantar "Blufl,, diye tutu,tu. 
Birkaç dakikada alevler dört t 

rafı sarınca, samantar içinde 
birdenbire çığlıklar koptu v 
düşman casuıu korkuyl dı n 
fırladılar. Çiler ........................................................ . .... 
En Yük ek Avaç 

R iyop mca fgi Göremez ! .. 

Bu akan musluk mu?. ı O halde kapamalı.. 1 Sımsıkı kapandı. 1 Meger filin hortumu imış! •• geçmez. 



8UyUk 

TOMBUL MiRASYEDi 
No: 22 

Yazan: Sermet Muhtar 6 - 9 - 934 

Eli Ayağı Düzgün Arabclcı Aranıyordu 
Sen olmayaydın bey amca 

Tophanedeki kabak kafalı kırma - · -
da kazıklıyacaktıt Ağacam!sind~kl 
tebele ıurath frenk te... doğruıu 
bizim için koştun, yoruldun, nefe1 
tükettin. inkar edebilir miyiı, 

Allah var yahu!.. 
Karafakiler gidip gidip geJlyor, 

d ubleler dolup dolup botalıyor, 
mezeler çefit çeşit tazele::iyor, 
ıcvk ve şetaret katmerleştikce 

katmerleıiyordu. 
Vakit epeyce gecikmit olduğu 

için birahane tenhadt. Kendi ken• 
dilerine gibiydiler. Hepsi de, ıa
ğırla konutur gibi bağıra bağıra 
göyllyorlar, lUzumlu lüzumsuz 
kahkahalar ıahveriyorlar, ha ba-
bam ha atııtmyorlardı. 

içkide daha acemi çaylak olan 
Tombul Bey, arkadaılarından geri 
kalmamak için, yüz buruıtura bu
ruştura, zoraki rakı deviriyor, göz· 
lerini büzerek, diline yayıklık ve
rerek Uzentl sarhotluğa yelteniyor, 
boyun kırıp, bir omuzu indirip 
yine omuzdat tavurları takını-

yordu. 
Katip Raif, 11fır numara, dar 

Beyoğlu feai kaıın Uatüne değil, 
yana y.ıkmış, o körolası katlan 
yine çatmlt , siyah caketi arka11· 
na kartal kanat atmıı, ditlerinin 
arasında kalan mezeleri emerken 
kurbağa gibi 1es çıkarıyor, par
mağını kulağına ıokup bıyık bur• 
mayı da unutmuyordu. 

Dubaracı Apik: 
- Hey gözünü ıevdlğlm 

ağustosu, enksemlzde bo:r:a piti· 
roorsun. Alayımızı aftoa piyoı 
yerine kodun... Karakolluk olup 
ıerkomlıer Şemıl beyime kepaze 
olmiyacağımı bilıem mintanı, 
pantolu atıp don gömlek ilen 
carmakçura yanaıacağıml Derken 
bamdiıe soyunacaktı. 

Nabi Efendi, kerahat vakti 
geciktiği ve darlaıtığı için, Seı 
aada çıkarmadan boyuna imam 
ıuyu yuvarlaylp avurdunun U.tlln• 
den iğreti diılerini bastıra bastıra 
meze haklayor, sulu Sezai kltip 
Raifin ok gibi gerllmiı kaıların
dan çekinerek ağız açamiyor, 
duba camba:r:la yardağı da, ara 
vermeden kumanda savuruyor· 
lardı: 

- Sıcak mezeye Miço!.. 
Sahanda ıucuk, ciğer tavaıı, 

ateı balığı ızgarası, ılı kebabi, 
kırmızı biberli peynir... Sıcak 

olsun da ne getirirsen getiri... 

Atla araba, Vehbi Beyin ka- . 
fasmın içinde çivili değil ya, yine 
bahsi tazeledi: 

- Bize fiyakalı bir arabacı 
la bulacaksın değil mi Ahmet 

·ığabey? 

- Emret, baı göz Ustilne 
paşa zadem! 

Katip Raif: (Arabacıdan çok 
ne var beycağzım, ibadullah!) 
Dübaracı Apik: (gel i•Ç takımın• 
dan ister f sen ayda sekiz meddi, 
haron klyafetlisini diler sen on 
necidi daya, landona oturtup 
iüllihı yık!.) 

Sulu Sezai de: ( Arabacı kah· 
velerine basayım; yaver Raik 
Beyinkinden daha üstünUnll ge· 
tirmezsem caddenin ortasına çıkar, 
eşşşek gihl anırmml ) gibi kendi 
~ilerinden nağmeler ıav ururlar• 
ken, meze atııtırmakla çene oy· 
natan kanbur Nabi, çene hareke· 
tini yin3 bilgiçlik vadislne döktft; 

- Arabacı intihabım fakire 
rakın!.. Zira keyfiyeti mezbure 

Karnk•pı1tr11 esli h•ll 

yeknazarda caJibı dikkat ve dakik ve muaddal mesaUdendir. 
ehemmiyet bir mesele gibi ıö· Vehbi Bey kiUple, DUharacı 
rünmezae de hakikatte en dakik Sulu ile, Duba da yardağiJe fısıl-
meaaili muaddaladandır. tıda iken Nabi efendi yayla1mı 

Miraayedi bey: (bey amca, açık almııtı: 
ıöyle; hem çok uzatma, kısa kes!) - Vakıa iıpir tedariki vehlei 
diye dudak bilkUyor, katip Raif, ulida pek asin. Fesi basıp To-

panedekl sıra kahvelere, yahut 
yavaıçacık; (eyvah, itimiz var; Şehzadebaşında, Birinci dairei be· 
yine cami dersi başladı! ) deyip lediye itti1alindeki Arap Saidin 
yüz buruşturuyor, kahveıide gidersin; rengi bozuk 

Dübaracı: ( Agnadık ahbap, kiratayı bir kenara çekersia. 
cenabın Salisbori kertesinde bir (Bize münasip bir arabacı!) denin 
ıavansm. Karşmdakilerin aiyans ve ıaniyesinde kaç tane Şebinkara· 
huıuaunda kıtıp iyos olduklarını hisarla müvacehende hazırdır. Fa· 
unutma; barsağmdakini ayanbeyan kat kazın ayağı öyle değil muhte. 
ıöyle de ayının kaval dinlemesi remlerl... Tutulacak arabacıda da 
pozisyonuna düşmeyelim!) derken vücudu labüt şart şurt var. Her 
Sulu Sezai yine avurtlarını şişirip öne gelen keleş, arabacı sandal· 
dümbelek çalar gibi parmağını yesine oturtulmaz. 
vuruyordu. Mesele ehemmiyetlendiği için 

Nabi efendi devamdaydı: hep kulak kabartmaya baılamıı· 
lardı. 

- Evveli istitraden ıunu ar· _ Allah kem gözden, kem 
ıede:yim de derunlardaki rılltigıı nazardan esirgesin, Has ahır 
çıkım, cümleten mUsterih olunsun. arabaları kılıklı landomuzun taht 
Lokmanm tevzii ~ususunu hiç gibi sandalyesine, İstabh Amire 
merak buyurmayın. Landonun be· eaplerile hem ayar kadanalarımı-
delini tesellüme tltaban olduğum zın tambura teli gibi gergin ter· 
hengamda, haneye lazımgelen ne- biyelerine, elyak olanını buJacağJz. 
1ayih ve ihtarata feramuı etme• Arabacı dememle geçmeyiniz 
dim. Hatta bir puıulacık karala• nuru ayunlar. Arabacıda da ara· 
yarak yegin yegln kimlere tevzi nacak ıurut mütenevvidir. Herıey-
kılmacağını iıaret eyledim• vara- den akdem, ağırca, müteazzimce 
kaya da aşçı Gülsüm hanımın ye• olmab; keenne, rUtbeiball rica· 
dine verdim. BinaenalAzalik bu ıinden bir zatı studesıfat vekarile 
bahıi kapayıp meaelei mevzuubi· mUtehallik bulunmalı. Öyle müna· 
hamıza avdet edelim. Ne diyor- · 1ebetli münasebetsiz, pişmiı kelle 
dum, evet arabacı intihabı yek gibi sırıtmak... LavaHah slimme 
nazarda calibidikkat ve ehemmi- billah kahili tahammül değildir. 
yet görUnmezae de hakikatte en ( Arkası var ) 

Denizciler Haftası 
Pirede 

Bu 
Her Sene 
Sene De 

Mera&imıl•11 

Atina, 4 (Husuıi) - Pire ve 
Faler limanlarmda her ıene bir 
.. Bahriye haftası,, tertip edilir. 
Bu aene de tertip edUen bu De· 
nlzciler haftası aybaımda büyllk 
meraıimle açıldı. Bahriye nazıra 

Yapılan Merasim 
Tekrar Edildi 

bir iıdl6a 

Hacıkiryakoı yüzlerce bahriye za
bitinin tıtlrak ettiği bu tezahürat 
haftasını bir nutukla açtı. Resimde 
bahriye erkanını ve ortada ıivll 
elbiseile bahriye nazırmı ıörU· 

yorsunuz. A. V. 

Memleket Hesabına Ço 
Fena Bir Hareket 

{ Baıtarafı 1 inci sayfada ) 
ekseriyetle vaki olmaktadır. Hal
~u ki bu muamele tarzının Türk 
iktısadiyab için tevlit edeceği 
zararlar kolayca tasavvur oluna• 
bUir. 

Aldığı sipariş, teklif veya is· 
tlmzaç mektubuna cevap vermiyen 
bir TUrk taciri, mektubu yazan 
ecnebi tacirin üzerinde, memleket 
aleyhine soğuk bir tesir bırak
makta ve Türk ticaretinin ciddi
yetine fÜphe ile bakmaktadır. 

Binaenaleyh, ecnebi memle· 
ketlerden vaki olan müracaatlara 
cevap vermek şahsan kabil değil· 

se, gelen mektubu o iş için mev
zuubahs diğer bir Türk müessese
sine havale etmek faydalıdır.,, 

* BerJin ticaret odasının mev· 
zuubahs ettiği mühim nokta, esefte 
söylemek lizımdır ki, bugün harici 
ticaretimizi ellerinde bulunduran 
zevatın ekseriya hazırladıkları 
zararlı neticelerden yalnız biridir. 
En büyük ihracat evlerimizde bile, 
ecnebi lisan bilenler çok azdır. 
Bu gibi müesseselerde ecnebi lisan 
bilenler bulunsa bfle, mektupla 
dııarı bir memleketten yapılan 
bir mUracaattan fayda umulma· 
dığı, ciddi karşılanmadığı için 
gelen mektup ekseriya Hpete 
atılmaktadır. 

Sahıi menfeatler bertaraf, ihracat 
iti her şeyden evvel bir memleket 
me1eleıl olduğu için, dıı ticaret 
iılerimizi alaydan yetiıme tüccar 
zihinlerinden kurtarmak ve ticaret 
kanunlarımızda değişiklik yapmak 
faydalı olacaktır. Bulgar hükumeti, 
dıtarıdan vukubulacak müracaat
lara cevap vermeye veya dıı tf .. 
caret iılerine aekte verecek ha-
re kette bulunan tücca rları (Kara 
liste)ye ithal etmekte ve dııarı 
ile ticaret yapmaktan menetmek
tedir. 

l Bu münasebetle, bu ıene bi 
çok acı tezahUrlerile karşılaşlla 
ikinci ve çok mühim bir nokta 
temas etmek mümkündür. 

Ege mıntakasanm yüzlerce i 
raç mahsulünün alıcısı ve satıcı 
ekseriya ayni tüccardır. İncir p 
yasasının açtldığı gün ve hatt 
üzüm piyasasının en fa'al oldu~ 

bu günlerde biJe piyasalard 
hiç te müıtahsil lehine olmaya 
bazı neticelerle karıı karşıy 
kalınıyor. 

Avrupa alıcılarına ''ihracatçı 
olarak prezante ettiğimiz tilcca 
rın, memleket içerisi piyasasmd 
1abcı mUtevası t bir rol oynadığını 
yani lhracak yapmak üzere mal al 
dağı halde ayni mala en hafif bi 
komisyonla içeri piyasalarda is 
tihlAke ça~ ı, bğı f görülmektedir. 

ihracatçı tüccar, hem alıc 
hem de satıci olduğu için malı 
istikrar peyda etmesi gayri müm 
kün bir hale geliyor. Ve bu ıeki 
çok defa tllccarm muvazaa yap 
maıına, içeri piyasayı altüıt et 
mesine yol açıyor. 

lzmirde, ticaret &leminde de 
dlkodu uyandıran bu noktayı da 
ayni hadiseye eklemek istiyorum. 
Söylendiğine göre incir piyasası· 
nan açllmasında hem alacı hem de 
satıcı olan iki tüccar birleıere 

piyasanın açılmasında bUyUk hi 
rol oynamıııar. Bunlar Uç beı yliz 
çuvallık bir partiyi, meseli 14 
kuruşa aatmak lazımgelirken, 8,75 
kuruıa satarak piyasanın beı ku· 
ruıtan düıtik açılmaıma aebebl· 
yet vermlılerdir. 

Bu hidise, basit bir dedikodu 
olmaktak kurtularak re1mt ma· 
kamlara kadar aksettirllmiıtlr. 
Btıttın bu noktalan nazarı ltiba· 
ra alarak ticaret kanunlarımızda 
tüccar kaydinin 1Umullendirilme1i 
ve tefriki lhımdır. 

Konservatuvar Binası 
ı•••• • ._.. lllf'lıl 1 1 11 ... Gll lhl.ı 1 a. 1 1 1 •...a. IL_ı,1 ..._ 

( Baıtarafı 1 inci Hyfada ) ı ve konıerinl Hyyahlara göıtere-
mikyaaında yapılacağı göaterilmiı- cek bir vaziyete sokmamız icap 
tir. Aynızamanda binanın harici 
cephesini gösterecek projenin de ediyor ki o vakit (800) kiıUik bir 
boyasız ve yalnız çizgiden ibaret yerin nekadar kUçUk olduğu bir 
olacağı ve buıartlann haricinde bo· kat daha tebarUz eder. it ilerle• 
yalı proje veren aanatkirların resim· meden projede tadlllt yapılmaSJ 
lerinin iade edileceği de kayde• 
dllmiıtir. Halbuki 11200 mikya· lizımdır. Seb.1e hail de böyle oldu. 
sanda yapılacak bir projede en in· Sonradan dükkan · adedini çoğalt• 
ce teferruatla beraber dıvarlarda mak icap etti. 
yapılacak girinti ve çıkıntılar 
yanlıt telikkilere yol açar. Girin· 
tiler, çıkmblar anlaşılamaz. Boya· 
sız bir rHimde de binanın yapıl· 
dıktan ıonra alacağı şeklin bedii 
olup olmayacağı hakkında bir 
kanaat haııl olmaz. 

Mimarlar böyle mühim bir 
Herin bir demir köprü ve yahut 
betonarme planı gibi çizilmesine 
razı değillerdir. 

2 - Tiyatronun istiap kud
reti projede (800) kiıi olarak gös· 
terilmiıtlr. Yarım milyon liraya 
yakın bir para sarfedilerek şehir 
namına yapılacak bir tiyatro bi· 
nasmda valnız ( 800 ) kişilik bir 
ıeylrci yeri yapmak şehrin nUfu· 
ıuna nazaran çok azdtr. latanbulda 
zaten tiyatro denilecek hiçbir mil· 
esseae göıterilemez. Hepıi de bl· 
rer salaıtan ibarettir. Yeni tiyat
rol)UP iıtiap kudreti hiç olmazsa 
(1500)e çıkarılmalıdır. Şehrimizde 
akşamlayan birçon seyyahlar latan· 
bulda gidilecek bir tiyatro ve 
konaer yeri bulunmadığı için ak· 
ıamları vapurlarına girmek mec
buriyetinde kabyorlar. Bizim ti· 
yatro ve konHıvatuvarimız faali· 
yete geçtikten ıonra Türk tiyatro 

Es~lşehir icra Memurlutun· 
dan: Iıtanbulda Salamon ve tilreki· 
ıına borcundan dolayı ipotek bulu· 
nan Kemal Paıa mahalluinde Tarla
ıımn beher metrosuna yeminli aç ehli 
vQkuf tarafındu 43 kuruı kıymet 
takdir edilmit olan Borçlu Multafa 
Kemal Paıa mahalleılnde Hncı hafız 
Ömer Efendi mahdumu Hamit Efen
diye icra ve iflaı kanununun 103 
üncü maddeıine tevfikan yazılan 

davet Vl\rakası Mübaıirin mumalley· 
hin mahaUI ikameti meçhul olduğu 

meıruhatlle iade edllmiı olmakla H. 
H. M. K. 141 inci maddesi müciblnc• 
ilanen tebliğine karar verilmlı oldu• 
ğundan U&n tarihinden itibaren Hamit 
Efendinin 934, 96 numara ile on gUa 
içinde dairemize müracaatla aa bıt 
•arakasanı okuması ve lıteklerinl 
bildirmesi ilan olunur. 

f, '~"&ur 8 rltdiııtst 
$ehirTUjatro~u 

111111111111111 
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Tepebaıı Belediye 
Bahçesinde 
811 akıam 

aaat 18 • 'l0,30 teh~ 

baadoıu, 21 • 24 calt 

muılk, danı, Zeybol& 

oyunu, Lüküa Hayat" 

tan balet, Hbım 8•1 

ta.rafından KaraıÖ9 
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5 iuoi kımn Xo. 50 Nasıl Doğdu? .• 
Her hakkı mahfuzdur. Naııl Y •ıadı ( .. 

İ\:~~~~~~= fi - '~ H:i4 Nasıl Ôltiü? 
"11111 •Ziya ~skir •'====::=================;;~~====~ 

Boğazı Geçen iki Alman Zırhlısı Hü-
kUmetçe Alınmış Gibi Gösterildi .. 

Cemiyete minen hakim 
•lduğu iddia edilen mevhum 
zabitan bloku aibi, bu re-
kabet ve husumet rivayeti de 
tamamen ef1aneden ibarettir. 
Tallt ve Enver; bu geceye kadar 
biribirlerjne karşı en ıamimi bir 
Hvgi ve aamimlyetle merbut bu
l~nmuşlar, en !mühim meaelelerde 
bıle yekdiğerine kartı kalben en 
kllçUk bir iğbirar bile duyma• 
lllıılardı. Fakat Enver Paıamn bu 
ıuursuzca hareketi Talat Beyi 
pek mUte«'ssir etmiı; fıte bu 
ıeceden itibarendir ki bu iki 
•amimi arkadaıın arasına infialin 
Dk tohumları serpilmişti. ] 

Bu iki Alman zırıhlısınm 
Boğazdan girmesi üzerine hükü
llletin vaziyeti fevkalade nezaket 
kesbetmiıti. Hukuku düvel Ye 

bitaraflık kaid~since yapılacak 
iki hareket vardı. Bu iki gemi, 
Ja yirmi dört aaat zarfında Oı

lllanlı kara aularını terke icbar 

•lunacak ve yahut bütün ıilahları 
çıkarılarak bir limanda alıkonula· 
caktı. Halbuki bu iki ııktan 
hangisi tatbik edilecek olsa, Al
lllanlar kızacak ve hiç 1Uphesizkl 
lttifalaıame yırtılacaktı... Bu iki 
taldan birisi yapılmadığı takdirde 
de ltuu devletlerinin derhal Os
manlı hükumetine harp ilin ede
cekleri rnuhakkaktı. 

Vllkel& heyeti, Enver Patanın 
bu hareketi yüzünden kızgın bir 

~l tittefık lıiıkümdarlardıı.n: 
.Alm•ng• lmperatora fi• Pru•ga 

kırtılı Villı•lm 

nara çekilerek sükut etmek IA· 
zımgelirken, bil&kis sefirin ceva· 
bına hak vermiıti. 

O zaman bütün gözler Enver 
paşaya çevrilmiı, herkesin kalbin· 
de gizlenen müıterek bir his, 
adeta şu manada tebellür etmiıti: 

- Acaba, Enver Paşanın Al· 
mnlarla gizli bir ittifakı mı var? ... 

İtte ancak o zaman Enver 
Paşa, omuzlarında taşıdığı yükün 
aiırlıjmı hiasedebilmiı, dii'er 
salonda kendi•fnl bekleyen biri-
sini görmek bahanesile içtima 
aa!onunu terkeylernişti. 

Vlikeli heyeti, bu aciz ve 
ıstırabın atetleri içinde kavrulur
ken, -maalesef, şahsı tesbit edi· 

lemeyen• bir zat tarafından 

ortaya ıu ıual atılmıştı: 
MeaelA.. Almanların, bu 

ge~ileri bize birkaç ay evvel 
gfzhce 1attıklarını ve ıimdi de 
getirip bize teslim etmek ıuretile 
vazifelerini yaptıklarını iddia 
et.ek n11ıl olur? ... 

. Bu fikir, cidden dahiyane idi. 
Bır anda, herkesin kalbini yakan 
ateşin Uıtüne su serpmişti. Şiip· 
hesiz ki bu. zaruri yalanı, Alman
lar da taadık edeceklerdi. Enver 
Patanın raverlerinden biri, 
Almanya sefirine gönderildi. 
Sefir, 1adrazamm yalııına davet 
edil.di... Vakit, ırece yarısını 
geçıyordu. Tekrar hararetli bir 
müzakere baılamı1tı. Sadrnzam, 
Tallt Bey ve sefir arasında 
geçen bu müzakerede Enver 
Paıa bulunmamıştı. Sad· 
razaman yahıındaki telgraf 
makinesile Berlin telgrafhanesi 
bulundu. Sefir imparatora vazl· 
yeti hikaye etti. Nihayet şafak 
sökerken .tu .kıaa cevap geldi: 

[ Gemılerın Türkiyeye .atılmış 
olduğunu Han edebilirsiniz. Ancak 
Goben zırhlısında bulunan Amiral 
Şuson'un Osmanlı hiznıetiaskeri
yesine alınmuı ve gemilerin de 
yine onun emrinde bırakılması 
şarttır. ] 

Artık müşklilatın büyük bir 
kısmı atlatılmıştı. Şimdi bu mes
eleye yalda.h bir elli vermek 
lazımdı... lntiıar etmek &zere bu-
lunan 18bah gazetelerine adamlar 
koıturulmuf, büyük yazılarla şu 
mealde birer yazı yazmaları tav
ıiye blunmu,tu. 

(Arkası var) 

l_I_n_h_is_a_rl_a_r _U_. _M_ü._d_ü_rl_ü.;;..ğ_ün_d_e_n_:_I 
300 kilo Sarı yaldız nUmuneıi veçhile 
150 ,, Tüp halinde yeıil mürekkep. 

Yukarda nev'i ve miktarı yazılı malzemenin pazarlığı 19/9/934 
tar;hine müsadif Çarşamba günü icra kılınacaktır. Taliplerin °o 7,5 
muvakkat teminat parasile Cibalide Alım Satım Komiıyonuna 
müracaatları. "5461,, 

* 

çember içinde ııkışıp kalmışlardı. 
Sabaha kadar müzakereye devam 
ettikleri halde, münasip bir hal 
faresi bulamamıılardı. Ertesi gün 
lae erkenden lngiliz ve Fransız 
ıefirleri, çatkın birer çehre ile 
Babıaliye dayanmışlardı... Sefir-• 
ler, bu iki Alman gemisinin ne 
hakla Boğazdan içeri alındığını 
loruyorlar; bir gün evvel Odesa
dan gelerek lıtanbuldan geçen 
hır Eransız vapurunun Alman 
ıemileri tarafından tevkif ve ta· 
barri edildiğini ileri sürüyorlar· 
hitaraflığa mugayir buldukları b~ 
hareketten dolayı Osmanlı hüku-
llletini ıiddetle protesto ediyor· Düzce ve Hendek anbarlarında takriben bir milyon 200 blo 
lardı. kilo yaprak tütünün Adapazarı, Haydarpaşa tarikile lstanbul an· 

Vükell heyeti tekrar toplan- barlarına kadar nakliyatının pazarlığı 8/9/934 tarihine müsadif 
~ıı, hararetli bir müzakere baı- Cumartesi bünU saat 15 te icra kılınacaktır. Talip olanların şart-
anuştı. BütUn bu buhran ve en· nameyi görmek için Cibalide Alım Satım Komisyonile Kocaeli 
diıc arasında sükunetini tamamen Başmüdüriyetine ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
ID~hafaza eden, ve dudaklarında 011 7,5 muvakkat teminatlarile Cibalideki Alım Satım Komisyonuna 
llıüatehzı· bl t b 1 müracaatları. 0 5097 d . . r e easüm e etrafın- ,, 
•1:;!erı •Uzen tek bir şah11 görill· • ------·------= E;k!cli.ho da, Harbiye Nazırı Eskişehir Nafıa Başmühendislig" inden.· 

nı •rb' i lJ A 

Enver Paıa i~r.e. mumıye Reisi Eskiıebir - Seyitgazi yolunun 17 + 000 - 20 + 500 Uncil kilo-

İki aaat stiren b . k metreler arası ıosa ferşiyat ve ıilindirajile imalih ıınaiyeli 3367.59 
ıonra, Talat ve ~:~za B ered~n lira ve Sivrihi1&r - Ha midiye yolunun 13 + 550 - 17 + 207 nd 
Almanya sefirine gön~eril eyl~rın kilometreleri arasında yapılacak 13 adet muhtelif lmalltı aınaiye 
Ye bu iki geminin- muvakk ~eııne, 3482,56 lira ve Eskişehir· Çifteler yolunun 22 + 000 - 27 +OOO incı 
zahiren. silahtan tecr~t e~i~." ovr~ kilometreleri arası tamiratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli keıifle 
lnuı gibi gösterilmesi için ~ic 28/~/934 tarihinden itibaren 17 EylUI 934 Pazarte1i gllnil saat 15 e 
edilmesine Yükela he} etince kara; kadar açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin kanunu mahsusuna 
•erildi. Ve bu iki zat gönderildi... tevfikan bedeli keşfin yiizde yedi buçuğu niıbetlnde teminat ver· 
Fakat bir ıaat sonra Talat ve meleri, bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri ve 
li 

1
.
1 

B Ti~aret odasınca. m.ukayyit bulunmaları meıruttur. Münakaaaya 
a ı eyler, müteessir bir çehre ı t k d kl il f ıra e ece erın ıhale glinü Makamı Vilayete gelmeleri ve fo-

• Babıiiliye avdet etmişlerdi. şaat h kk d f ı 
ÇÜ k . a . ın a az a malumat almak ve evrakı keıfiyeyi görmek 

. n Ü sefir, bövle bir muamele• istı enlerı B üh d ı J ) n aşm en is iğe mUracaat etmeleri )Uzumu ilin 
llın aradaki ittifak ile telif kabul 1 ed o unur. "5400,, 
h' emi~eceğini, hatta bu teklifin 
ıle hır hakaret teşkil edeceği 

btvabını vermiştir. Çok gariptir ki 
u hadisenin mesuliyetini omuzla

tında taııyan Enver paşa, bir ke-

İstanbul Maarif Müdürlüğiinden : 
Talebe kabulli mliddetl Orta mektepler için 10 Eylülde, Liıc· 

ler için de 24 Eylülde bitecegi ilin olunur. 115481,, 

Bir Kö;;lü Yaman Bir Su Bulmuş 

Bu Sudan İçen Her Hasta 
Derhal İyileşiyormuş 

( B11ttaraiı 1 ir.ci aayfadıt ) 

ne ifitilmiş, ne görülmüş olmıyan 
bu yıldırım gibi ş:fa hassası hak
kmdahi hayret verici müşahedeler 
birdenbire okadar nazarı dikkati 
celbetı~it ki Keramürsel kayma· 
kamı bır heyet refakatinde SU} un 
bulunduğu yere gitmiş, tetkikatta 
bulunmuı ve suyun havi olduğu 
hassa anla~ı!mak ve tahlil edil
mek üzere ııiimune:er aldırmıftır. 

Karamiir.:.el ilerin rivayetine 
nazaran, \'Ücudü yara içinde 
ekzemalı bir hasta ile çibanlar
dan nıuztarip d.ğer bir köylü 
bu suyu içmek suretile iyi 
olmuşlar. 

ı .ad.a:ni.ı daha garip ciheti, 
(Verem) a.ıyunun ı rf biT tesadüf 
eseri o.arak y.ne bir veremli 
hasta tarafından keşfedilmiı ol
masıdır. 

KarnmUrselli bir zat hadiseyi 
bize şöylece naklediyor: 

- Karami\rsel hakikaten çok 
heyecan içindedir. Çünkü dünya
nın hiç bir tarafında görülmemiş 
tif ah bir su memleketimize nasip 
oluyor. Bu su KaramUrselin 
dıımda, bir tepenin eteğindedir. 
Verem suyunu yine Karamürsel 
köylerinden bir veremli hasta 
keşfetti. Bu hasta, zannederim 

' 
( Akça.et) köyünden Hasan oğlu 
Ahmet isminde ümitsiz bir ve
remlidir. 

Bu zavallı adam bir glln ca
nından bezdiği için evinden dışarı 
fırlamış ve yüksek bir tepede 
k&nllr hazırlamak fçfn odun 
kesmekte olan akrabasının yanına 
kadar gitmek istemiıtir KöylU
lere götürmek üzere yanma bir 
kilo da ekmek almıı •• 

Fakat bir müddet yürüdükten 
ıonra hastanın dermanı keıilmiı, 
dinlenmek üzere hemen oraya 
oturmuştur. Köylü, bu unada 
orada otların arasında incecik 
bir ıuyun fışkırdığını görmn1, 
şiddetle susadığı için bu temiz 
kaynak suyundan biraz içmek Is· 
temif, elile otları koparıp topra· 
ğı eşelemiş, ıu daha kuvvetle 
akmıya baılamıı, eğilip içmek i11-

temİf, fakat ıu o kadar aoğuk
muş ki ancak Uç yudum içebil

miıtirl 
lki Uç dakika sonra hasta 

ıimdiye kadar kendisinde gör-

mediği bir ferahlık hiasedince iç 
yudum daha içmiıtir. Bunun üze
rine hiasettiği ferahlık f azlasile 
artmıt ve ayrıca ıidetli bir itti· 
ha da duymıya başlamıt ve aylar
da:ı beri ağzına bin müşkulitla 
yiyecek sokabilen hasta köylülere 
götiirdüğü ekmeği iştiha ile ye· 
miye koyulmuıtur!. 

Hasta bu suretle yarım ki1o 
ekmeği yiyince • kendi kendisine 
hayret etmif, bu tifalı ıudan bir 
defa daha içmiş, bunun üzerine 

hayret verici bir kuvvet hisederek 
ayağa kalkmış ve kuvvetli adım· 
larla yürüyerek tepeye çıkmıştır. 

Tepede odun kesmekte olan 
köylüler bu ümitsiz ölüm hasta~u
nın hızlı adımlarla geldiğini 
görünce şaşırıp kalmışlar ve mu
cize olduğuna hükmetmişlerdir, 
Bunun lizerine hasta hadiseyi an
latmış ve köylülerin ft;fazlarını 

kat'iyen dinlemek istemiyerek ıu 
talepte ısrar etmiıtir. 

- Ben ömrümde böyle bir 
ıu görmedim. Benim battaniyemi 
gidip getirin. Ben bu su baıında 
yatacağım. Ya kurtulacağım, ya 
bu su batında öleceğim!. 

Köylüler hastanın dileğini yap
mışlar, hakikaten bir battaniye 
ve yiyecek getirmitler, hasta bu 
ıuyun batında 6 gün 6 gece yat• 
mış, susadıkça bu harikalı sudan 
içmiştir. 

Altı gün ıonra hasta ayağa 

kalkmıı, battaniyesini omuzuna 
alarak doğru k6yüne kotmuı, 
köylülerin hayreti içinde karısın
dan çapayı istemiş ve tarlada 
dipdiri, aapsağlam bir halde çapa 
çapalamaya baılamııhr. 

Iıte bir ölUm hastasınln bu 
dirilme vak'aaı (verem suyu) nun 
ketfine aebep oldu. Hidiıeyi iti· 
ten köylüler hastalarını bu suya 
ıetirmeye baıladılar.,, 

Bire kalırsa, bu itte biraz mll
baliğa vardır. Bununla beraber 
ıuyun fevkalade bir ılfa hasaasına 
malik olması da muhtemel görü
lebilir. 

En doğrusu, ıuyun tetkik ve 
tahlil edilerek tif a dereceainin 
tayin olunmaaıdır. Ne de olıa, 
bir tesadüf, memlekete ııhhl bir 
su daha kazandırmıt olabilir. 

/. M. 

Kaçak Beygir Eti 
................................................ 

( Battarafı l inci uyfada) 
annnden geçen bir araba içindeki 
küfeler nazan dikkati celbetmiı 

ve arabaya: 
- Dur emrini vermiıtir. Ara

ba durmuı ve küfelerin Uıtündekl 
örtüleri kaldırınca içlerinde tlm
diye kadar gördüğU etlerin ren• 
ginden bam baıka renkte etler 
çıkmıştır. Klifelerin üstünde do 
Kemal Efendi iıminde bir zat 
oturuyormut. Kemal Efendi et
lerle beraber karakola getirilmit 
ve isticvap edilmiştir. 

Kemal Efendi bu etlerin at 
eti olduğu ve tanıdığı bazı köfte
cilerle ötedenberl tanıdığı mlltt ... 
rilerine sığır eti diye aatacağını 
söylemiştir. Polis etleri mezbeha· 
da muayene ve at eti olduğunu 

baytar raporile tesbit ettirmiıtir. 
Kaçakçılar kendi kendine ölen, 

hazan çok zayıf olduğu veyahut 

hastalandığı için çalıttmlamıya• 
cak bir hale gelmit ve artık 

kurtunla 6ldllrmekten baıka ça• 
reıi kalmıyan beyıirleri ıur ha• 

ricine göndererek ke1iyorlar ve 
etlerini gemlklerinden ayırarak 
bu tekilde satıyorlarmış. 

Don yakalanan etin ayni za• 
manda llte eti olduiu anlaııl· 

mıttır. Bu hidiıe ucuz kaçak et 

yiyenlerin nazarı dikkatlerini cel• 
betmek gerektir. 

Toplantı, Davetler 
Balat Türk külUlr birlitl tarafıa• 

dan Muıe•ilerin yılbatı bayraınlaruua 

ilk gllnG, umum ıinaıonlarda okun• 
mak üzere bir beyanname haııırlan• 

mıtbr. Mu1evi milletin• hitap eden 
bu beyannamede Türkçe li1anının 
matlup ıeklld• döıeltllmeal hakkında 
mal6mat yerilecaktir. 
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n s de e .. 
Şövalye, Kıraliçenin Da resine Gireceği Sırada Veli
ahtla Karşılaşmış,Manidar BirTal<ım Sözler Duymuştu 

- Bunl r kimin için olacak? .. 
- lsim yerleri açık kalacak, 

asaletmeap. 
Bu isimleri bana söyler 

misin, Diyan? 
- Buna ne liizum var, aziz 

pren im... Hiç bilmediğiniz, tanı· 

nıadığ nız, tanıyamıyacağımz isim· 
ler... F arzediniz ki bir Arman, 
bir Vensan, bir Şarman .. , 

Haııri, yüztınU ekşitiyor.. Sağ 
eli.e hafıf h fif başını kaşı} or: 

- Şimdi, bilyüknnn m gene 
be ıi uzun uzun isticvap edecek .. 
Bunları 'ermemek için bin dere· 
den bin su getirecek... Babamın 

felalcetinden sonra bu kadın, artık 
tariıamile bunadı. Okadar &ert ve 
titiz bir hale geldi ki... 

- Asaletpenah !.. Frama ve· 
liahtma karşı, hiç kimse sertlik 
göstermek hakkına malik değil· 
dir ... Fransa veliahtı, ancak kı
rata karşı hesap vermek mechu· 
riyetindedir. Bugün kıral mevcut 
değildir. Valde kıraliçe hazretleri, 
Fransa veliahtını isticvap etmek 
iıı;t diği zaman, kendisine verile
cek cevap kısadır. 

Hanri, dişleri biribirine çar
parak ıordu : 

- Kı a mıdı ?. 
- Evet asaletpenah... ister· 

ıeniz, onu da size söyleyim?. 
- Söyle, Diyarı. 

- Ben Fransa veliahtı, Hanri 
dö Valuva.. Böyle istiyorum .. 
Böyle olacak..) dersiniz. 

* Kanii B"r MU& deme 
Şövalye yemeğini yerken dalgındı. 

Hatta aı,ka s n odalgmlıkla, yediği 
piliç kızartmasının biiyücek bir 
k miğini yutacaktı. Birdenbire 
ağlamıya yakın bir ses işitti. Et
rafına göz gezdirdi. Antuvan, 
bir ad mm boynuna sıkı sıkı 
ıarılmış: 

- Vay, Lagart.. Vay, sevgili 
do tum •• Ne saadet?.. Bu gece 
ı ni rUyamda gördüm. Yanında 

birı daha vardı. Dur bakayım, 

bntırlıyacnğım... Galiba Papen 
ldı... Fakat ne rüyn... Sen buna 
istersen sarhoşluk, de ... Ah benim 
a iz Lngart'ım.. ~izi görmeyeli 
bir haylı z m n oldu ... Ah, ıev· 
g'l m.. Ah dostum.. Ah benim 
cesur s"liih arkadaşım ... 

Dı> e hasretle öylenfyor.. La
g rt da ona hayretle cevap veri· 
yordu: 

- Amm yaptın ha, Antuvan .. 
Ak9am şu masnda oturduk. .. 
Yanımızda Pııpen de vardı. Bir 
haylı şarap içtik. Dertle tik. 
S nra s , uy dt . Biz de, evleri· 
miz gi t' c. te şimdı seni tekrar 
ti}are e g 

- Farkında değilim do tum .• 
farkında de lım. .. Seni ancak 
şi di görü orum .. seni ancak şim· 
di ko la ı n arasında sıktığımı his-
11 dı o m .. He gidi günler hey ... 

Ant ıv n La ta saıılarak 
b li z. 1 r ı, k"fi de e· 

dık tini 
bir itar t 

ın ne d ek 
Kurn z An

tuv n, r lara cm rler v r rek 
b r m a ha ırlatarken, şaraplar 
ı marforken şövalye y meğinJ bi
tirm· , bUyUk bir ılildinetle y rin· 

den kalkmıştı. Sonra Antu
vam yanına çağırarak, Lagarda 
işil lirecek surette: 

- Antuvan!.. Sen buradan 
kaybolma. Ben, ltalyan bulvarın· 
da bir dostumu ziyarete gide
ceğim. 

Diye bağırmıştı... Lagart1 bir· 
denbire şaşırın ş; o da bir bahane 
ile Antuvanın elinden kurtularak 
şövalyeyı takibe can atmıştı. Fa
kat Antm an, onun bileğinden 
sım sıkı tutarak: 

- Y oook, aziz dostum .. 
şöyle ayık kafa ile do}& doya 
seninle konuşma dan, bir yere 
bırakmam. 

Demiş; Lagardı bırakmamıştı. 
Şövalye, lokantadan çıktıktan 

11enra, dar <:okeklara sapmıf .. 
takip edilmed"ğine emin olunca: 

Demek ki, Anluv~nm 
en us dediği, bu adamdan ibaret. 
Eğer başkası da olsa} dı şüphesiz 
o da beni takip edecekti... Oliş· 
manımızm birini gördük ve tanı· 
dılc. Şidi b;r de, o saray silah· 
şoru.. Kont dö Jarnak kalıyor. 
Acaba bu adam da bir casus 
mu?.. Yoksa ben mi lüzumsuz 
} ere şü h Jeni} orum. Bakalım .• 
belki haai at, onu da bize öğre
tecektir. Şimdi, ıu fırsalhm 
is ifade edeyim. Doğruca Luvr 
sarayına gideyim. 

Diye mırıldandı. 

* Şövelye, en küçük bir mUma· 
naat karşısında kaim dan kırali
çenin da.resine çıkar lmış,ı. Fakat 
tam d ir den gireceği zaman 
veliaht ile karşışıl şmıştı •. Mağrur 
ve bir bebek gibi üslü olan 
veliaht, mabe)incilier arasında 

şövalyeyi o pejrn··rde kıynfetile 

göri'r görmez is hza ile dudak
larını buruşturarak başını iki 
tarafa salladı. El nde tuttuğu iki 
parşümen kAğıtı ağzına bir siper 
yaptı. Kendisini bş) i eden zarif 
bir asılzadeye eğilerek: 

- Valdemin salonları, garip 
mnrızaralar göstermiye baş adı. 

Yak nda ltalya dilencilerini de 
b"rer ko1tukta çubuk içerlerken 
görür em, hiç hayret etnıiyecegim. 

Di) e mır d ndı... Şöval) e, ~ u 
sözleri duymamıştı. Faka ver h
tu mti tehzı z r arı, onun kal
bine bir ok gibi saplanmıştı. A -
ni zamanda, SO) lenen sözlerin de 
kendine nıt olduğ nu anlamı ; 
ıztırbı b'r kat d ha ar m ştı . 
içinde bu muh'te k rşı birdenbire 
der n bir ncfr t u anmıştı. C öz· 
le l ıi, etr ına gezdırmiş.. Tep -
den tırı ga kadar pudra ara, 
pom da ra, el otellere, 1 ad fe • 
re, a tın kemer ere, i emeli diz 
baglarma, ipek çoraplara, elma& 
tokalı i k rp n re btirlinmüt 
ol n bu s r y h lkrna karşı 

derm ti n e hi etmişti. 
- Be .. Bun ar, bu kokot ya· 

pılı ı sanl r i i ı mi ça ı ı) orum ? .. 
Bu na k r, bu miıst lızi, bu kü -
t h "çin mi bu kad r 
f d k l ati ıyorum? Vic-

tabi ol r k 
bu v z fe, ne 
Ben.. Aşkımı, 

h s iy tım bile un tayım. 
çen f r attan bir ı niye 

zarfında i tifod etmek kabil 
iken ••• 

(Ark 11 nr) 

an ak 
Çömlek Gibi 

- Madam, ah madam! Bebe
ği parkta kaybettim!. 

- Öyle ise maatından on 
lira kesi} oruml.. 

.. 1 1 1. 1 •••• '1 1. 1 •• 1 11. 1 1 1 ••••• 't .... 

Hilaliahmer Balosu 
Bu sene Hilaliahmer yazlık 

balosu bu akşam BüyUkada Yat 
Kulilbünde verilecektir. Balonın 
muvaffakiyetini temin için her 
sene olduğu gibi bu sene de 
fevkalade hazırlıklar yapılmıştır. 

Hem iyi bir gece geçirmek ve 
hem de Hilaliahmere yardım et
mek için bu balo iyi bir fıraathr. ............................................................... 

Meccani Lisan Dersleri 
Kadın Birliği Umumt kAt pliğindeıı: 

Birlikte verilmekte olan meccani 
lisan derslerinden Almnnca deul 8 
Eylül Cumarteıi gününden itibaren 
başhyacaktır. Arzu edenlerin yarından 
itibaren Birlik merkezine saat 14-16 
müracaatları. 
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Müzayede Ele satıt 
Mecburi fe\'kıılade ıınhf. Dikkat 

Rumeli hanının 20 No lı daireıinde 
1H34 Eylülün 7 nci Cuma günfi aabah 
aaat 10 da Beyoğlunda istiklal cad
desinde Ağacami yanında Rumeli 
hanın 20 No lı dairesinde mevcut ve 
Dapola efendiye alt gayet müzeyyen 
ve kıynı tlar efYnlar, halılar ve bib
lolar mlizayede suretJle ıatalacağı 
ildn olunur. Büfe, dreıuvRr, otomatik 
kare masa ve metn kaplı 6 adet 
sandalyeden mürekkep gayet zarif 
ve son ıistem akaju renkli yemek 
oda takımı, kanepe, 2 koltuk, 4 ıan· 
dnlye, orta maaası1 2 çift kadife per• 
deden ibaret çok zarif ve son sistem 
kübik salon takımı, defa kanepe, 
2 koltuk, kadife kaplı son sistem 
yemek odasına mahıua kanepe talumı 
Avrupa mamulatı beyaz tike aynalı 
dolap, şifonyer ve komodinden mü
re kep gayet güzel yatak oda takımı 
la' e demir karyolalar, aari portmanto, 
kestane ağncındım mamul yazıhane, 
Amerikan klasör, kütüphane, modern 
kolonlar, demir ve emaye sobalar, 
gaz ocaklı banyo takımı, kadife 
perdeler, el lılemt si flle, yeni halde 
muşnınbalar, mükemmel bronz maıif 
elektrik nvir.eler ve du\'nr nplıklcri 
ÇllY tnkımı, vazolar, billolnr \'e &aire 
(His Master'• Voıce) marlralı 100 adet 
plaklarlle sa on gramofonu "julıuı 
Pf affe B..-rlın 11 Alman piyanosu Ana
dolu ve Acem halılnrı (2363) 

"Ankara' da,, 

~AJlt(A 
Muslahz~ralı 

HUBUBATUIYLARI 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

Menbaıdır. 

Zafiyeti umum ye, fştihas lık ve kuvvets" l k halatı :ia buvıik 
faide ve tesiri görülen. 

FO AT 1 

ULASASI 
kul anı ız.. Her eczanede aldır. 

YUksek Orman Mektebi Rektörlüğünden : 

Orta Orman Mektebi talebe kad-
rosu dolmuştur e Müracaat edilme-

• 
mesı. "5302,, 

Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabık Bahrısefit Feremenı 
Bankası 

istanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alaıemci Han 

Her türlü Banka muamelA• 

ıeri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, 

İstanbul, Rio de Janeiro, Santos, Sao Pauıo • 

.._~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==~===:'.:==================~--
~-·~ Karaciğer· Mide - Bağırsak - Ta§, Kum hastalıklarına 

TUZLA İçmeleri ve 
OT Eli 

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

~ ................................................ ı~ 
Şarköy icra memurluOundanı 

Müreftede Ahmet Hakkı Efendiye 
~orçlu İstanbulda Mllrefteli Kemal 
irfan Efendiye alt Müreftd Meselya 
mevkiinde tarkan yol cenuben Abdi 
Efendi tlmalen Hacı Mu•tafa vereae•l 
ve Ali Paıa Ahmet Efendi garben Ali 
İrfan Efendi kerimesi Nazire Hanım 
fle mahdut yüz lira kıymeti muham• 
mineli iki dönümde 9 zeytin ve 1 
armut ve 1 ayva ve 1500 kütük beyaz. 
bağ ve Küçük \'lglada garben cenu
ben yo1 \e Abdi Efendi ve Veli ve 
timalen yo) fftrkan Çefmecl BilAI ile 
mahdut 80 lira kıymeti muhammlneli 
bir buçuk dönümde 10 zeytin ağacı 
ve 3 badem ağacı ve 1150 kütük be· 
yaz. fidan bağ ve bahçelikte ılmalen 
Ahmet Efendi IJRrkan Abdi Efendi 
cenuben Sül yman Baki ve Feridun 
Efendiler garben yol ile mahdut 20 
lirn kıymeti muhmmlııeli ve içinde 1 
erik ağacı bulunan bir buçuk evlek 
bahçe yeri ,. e lııpatnlya mevkilnde 
tarkan yol garben Şevket ve ıiınalen 
Ccyl n ve ccnuben Ahmet Efendi ile 
mahdut 70 lira kıymetli ve içinde 32 
zeytin ağacı ve 1 badem ve 1 ceviz. 
bulunan bir buçuk dönUm zeytinlik
teki 14 hi11el şayiuı 15 Eylul 934 
tarihine milsadif Cumartesi g6nil saat 
14 ten 16 ya kadar .atılacaktır. Şart
nameıi 1., Ağuıtoı 934 tarihinden 
ltlbnren nçık olup n)•nl günde takdir 
edilen kıymetin yllzde yetmiş betini 
bulmadığı takdirde arttıma on bet 
gUn daha temdit edilecektir. Ayrı 
menkul üzerinde bir hale veya mül-
kiyet iddia ed nler olduğu tadirdc 20 
gfin zarfında evrakı müııbltelerile icra 
dairesine mnracaatları alcsl takdirde 
tapu siciline kaJ ıtları olmıyanlarıa 
hariç kalacağı ilan olunur. 

• 

YAZ 
GÜNEŞ/ 
Cildi yalnız esmerl.tmekle 

kalmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 
kabarcıklar, sivilceler; 

lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Kallananltrr için bundan 
endiıeg• lüzum poktur. 

Bu harikulade krem gll• 
neıin elitte tahribat yap
maaına, kat'iyen meydan 

vermez. 

Olçü üzerine 
Fenni l{asık Bağları 
~iide, bar nk, bobrek 

düşkiinlügüııe 

Fenni 
Kor salar 
1 ti~ enlere olçü 

tarifesi gönderıliı 
EminönU 
İzmir sokagı 
Tel. 20219 

ZAHARY A 
Oreopulos 

Taklitçilerde 
sakrnınız. 

Dr. ibrahim Zati ... 

Ana, Orta 

kayıt i l rine başl nmıştır. Ana ve ilk kısım 15 Eylül'de, Orta kısım 1 Teşrinievvelde der lere 
başlayacaktır. Orta kısım için müstakil bir bina ayrılmışbr. İlk UçUncU sınıfta itibaren Amerikalı 
tarafından İngilizce dersleri verilir. Tedrisatta on son usuller tatbik edilmektedir. İstiyen talebeye ögle 
yemeği verilir. Fazla tafsilit için Mektep idaresine müracaat edilmesi. Telefon: 2877 ve 2182 

(5134) 
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e pal J A 1jk ve macera romanı - 90 - _ Yazan 
Suat Suzan Poli& r 1lifettişile birlikte birkaç ı 

ınerdi ven inerek otelin barına 
doğru ilerledi. 

19 
Koridorda terliklerle koşan bir 

kadın aya,ğının sesi duyuldu. 
Sonra kızıf tı .. naklı beyaz bir el 
üstünde 2U6 num ra olan bir ka· 
pıya telaşlı telaşlı vurdu. 

f çerden ses yoktu. Beyaz el 
tokmağı çevirdı. O kapıyı açtı. 
Bura ı ş'mdl kUçücUk bir aralıktı 
ve arkasında bir ikinci kapı daha 
\'ardı Şi di kızıl tırnaklı beyaz 
el o kapı~ı da vurdu. Bu defa 
içeriden bir es c vap vereli: 

- Giriniz. 
Kızıl tırnaklı beyaz el bu tok· 

inağı da çevirdi. Ve birdenbire 
•çılan kapının önünde mösyö Do· 
ınonsky'nin katibi, mai bir sabah· 
lığa blirünmUş genç blr kadın 
gördU. 

Sarı açları omuz! rına doğru 
dUşmtlştU. Sanki iyj toplı} amadığı 

tlrnonodan kah b mbeyaz bir omuz 
kah ipek kombinezonların tama
nıile setredemediği güzel bir vi.i· 
cut görünüyordu. Genç kedm titi
tiyen ve telaşlı bir sesle: 

- Mösı ö di} c yalvardı. Mös· 
yö rica ederim.. Beni bir dakika 
odanızda aklaynız yalvarırım &

0

z.e 
bnna m aade ~d'niz odadan 
çıkmayayım. 

Kısabo lu v 
adam gbzhiklerini 

- buyıunuz 
iİriniz içeriye. 

sarı bıyıklı 

dü:r.elterek: 
madam dedi, 

Burası küçl\k bir salondu ve 

bu salona karşılıklı ikı kapı açı· 
h~ ordu. Bu kapılardan birinden 
~/ ösyö Domonskynin diğerinde de 
katıbinin yatak odalarına geçili· 
Yordu. 

içeriye giren mavi g'monolu 
k .dın katipten müsaade isteme· 
d n kapıyı k"litledl. 

- Ne yapıyorsunuz madam? 
- Aman durunuz.. Zannede· 

tirn koridorda ayak eılerl var .. 
Aman içeriye girerse mahvolurum. 

Madam size yardım etmesini 
Çok isterdim .. Fakat aöylediğiniz 
•özlerden hiç hirşey anlıyamıyo· 
-l m.. Sizi takip eden kimdir? 

- Kocam .. Kocam .. Ah mösyö 
fır rham ederim beni onun eline 
bırakmayınız .. 

Kapıya kulagını dayayıp dışa· 
tı ını dini yt:n l dm bütün vUcu· 
dile t'triyordu: 

- Sizi bu ada mu haf aza et· 
llıek isterdim madam. Anlıyorum 
zevcinizle aranızda ufak bir ihilaf 
\' r galibn. F nkat kendisi sizi 
burada bulursa... Ve burada an· 
laşmıya kalkışırsanız belki yüksek 
liesle konu,urıunu .. d k 1 ... a omşu arm 
nrzardikkatini celbed Mü d er. saa e 
ediniz aşağı) a otel direk·siyonuna 
te'efonc edeyim.. Onlar adam 
yollarlar, sizi odanıza götUrUrler. 
ÇUnkU bu odnda oturan zat kendi 
ddresinde gürilltU olmasını iste· 
rnez. 

Genç kadın adamın sözlerini 
dı lemiyor gibi idi. içinde bulun· 
dt ğu büyük bir korkunun tesirin
den deliye dönmUş gibi idi. 

Şimdi k'lpıyı dinlemekten vaı· 
&eçerck od '!lın ortasına doğru 
Yurümüştii, ellerini biribirine ka
"llşturarak: 

- Ah mösyö dedi. Beni ona 
k ml hafaza ve himaye ediniz 
11 yal tırım... Çok vahşidir 

ve kıskandığı zama ne yaptığını 
bilmez. Şimdi arkamdan koridora 
fırladı. Elinden dar kurtuldum 
öblir koridordan buraya saptım 
ve hemen odanıza girdim. 

Ve bunu SÖ} lerken Möayö 
Domonskynin katibinin yanına 
yaklaşmış olnn genç kadın elle· 
rinc aarılıyor: 

- Bana odanızda kalmağn 

beş dakika mlisaade ediniz, beni 
muhafaza edf niz ... Beni muhakkak 
bir öllimden kurtarınız. 

Diye yalvarıyordu. 
- Biraz sakin olunuz.. Biraz 

sükunet bulunuz. 
SözUnU tekrarlıyan katip ne 

yapacağından mütereddit etrafına 
bakıyordu. 

Burası pembe eşya ile döşen· 
miş şık bil salondu. Ve salona 
nçılnn iki yatak oda kapısının 
ikisi de açıktı. 

Miyop adam: 
- Madam dedi } almz slı'n 

burada fazla kalmanız doğru 

değildir... Belki zevceniz f arkma 
\'anr da kapıya gelir ... Ve kapıya 
geldiği zaman çok fena olur 
çUnkii bu odaları işgal eden zat 
tanılmış bir şahsiyettir. İsminin 
hiçbir rezalet karıştığını istemez. 

- Beni apı dı arı mı ecle· 
ceksiniz? .. 

Denizyol ları 
İŞLETMESi 

Acentelerl ı Karaklty Kllr.ırll':ıat 
Tel. 42361 -Sirkeo MOhllrdar:uıde 

Han T 1. 22740 
~~~~:::.:> ~~Eiılm!lll . .. ' 

ersın ur at 
You 

vapuru 7 
Eylül ANAFARTA 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidişte fz. 
mir, Antalya, Mersin' e. Dö
nüşte bunlara ilaveten. Alanya, 
KUllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (5441) 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
vapuru 6 

Eylill 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhhmından kalkacaklar. "5442., 

TRABZON 
Sür'at 

KARADENiZ 
Perşembe 

Yolu 
vapuru 6 

Eyllil 

20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nUşte bunlara ilavett:n Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 

115443,, lır. 

KARADENiZ 
Cumartesi Postası 
ERZURUM vııpuru 8 

EylUl 
umar1esi 18 de Galata 

rıhtımından knlkacak. Gidişte 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire
sun, Trabı.on, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara ilavete~ Pazar, 
Surmene, Fatsa ve Unye'ye 
uğrayacaktır. u5444,, 

' ~ 

Diyen genç kadın sanki kor
kudan fencılaşıyormuı gibi sende· 
ledi. Ve miyop edam onu kolları 
arasına aldı. Tam bu esnada oda
nın kapısı şidcletle vuruldu. 

Miyop adamın yl\züne kollarını 
geçirmiş olan genç kadın: 

- Eyvah mahvoldum. 
Diye inledi... Öteki asabiyet 

içerisinde boynunu bu kolJardan 
muhafazaya çalışarak: 

- Madam dedi. Şimdi ne 
yapacağız't .. 

Aman yarabbi onun boynuna 
kollarını geçirmiş olan kadın bu 
boynu ne de sıkı tutuyordu. Ka
pı yine tekrar vuruldu: 

- Beni bir yere saklayınız. 
Ve genç kadın nazarlarile ka

çabilmek için bir yer arıyordu. 
Nazarlerı birdenbire sağ ta· 

raftaki odanın kapısından içeri 
daldı. Orada ufak bir nokta tize· 
rine bir an daldı. Ve sonra kol· 
larını katibin boynundan· çözerek 
o odaya kaçtı. 

Kapıya daha şiddetle vurulu· 
yordu: 

- Kim var orada? .. 
- Açınız bir dakika kapıyı .. 

rica ederim açmız ... 

Miyop adam kapının önlideki 
gUriiltlinün artmamasını arzu ettiği 
için kapıya yaklaştı. Ve kapıyı 
açtı. 

( Arkası var) 

Öz Türkçeyle 
Deneme ... _________ ---------~ 

Konuşma Dili, 
Yazma Dili 

Osmanlıcada, Türk diline yabancı 
deyim (1) lcri kattıkları y tmiyormuş 
gibi konuşma dılile, yazı dilini de 
blrlbirlnden ayırmıf'ardı. Konuıtuklcın 
ı(bi yazmaz, yaz:dıklan aibl konuş· 
maz:lardı. 

Snde dille konuşanlar, yaıılanları 

anlamakta güçlük çekerlerdi. Hele 
illik ( 2) itleriııde çalışanlar Türkçe 
dey'mlerln iltekle (3) bflşka dillerdeki 
karşıhirlarını arar, bulur, yazıda onları 
kullanırlardı. Öz dillerile yazı yazan· 
lara kaba Türkçe yazıyor demek 
korkmazlıQını ( 4 ) gösterenler blle 
vardı. 

* Yıı:z.ı ile konuıme. b riblrlnden 
ayn nesneler ( 5 ) d ğillerdir. Kartı 
knrtıya gelenler biribirl rile konu· 
4urlar, kartı karfıya gelip birlblrlerllc 
konutamıyanlar söylemek latediklerlni 
çazına (6) yazıp gönderirler. 

Kartı ksrııya ge1dikleri çaj'da ne 
yolda konufuyorlaru, öylece yazma· 
mak için aondulr ( 7 J yoktur. 

Eski çağdakllere benzememek, 
onların bu kötO Ç Jiırım bırakıp; ko· 
nuşma dilil• ynı dilini blriblrlnden 
ayırmamnk ilk !timiz olmAlıdır. Han· 
cara ( 8 ) konuşuyorsak öyle yazalım. 
Yazımıza okuyan konutlutumuzu 
duymuş gibi ne demek lıteditimlzl 
kolayca anlayıyersin. 

Hele bc:ylik ( 9 ) itlerle kendine 
ıöre ( 10 ) itler için ayrı ayrı yazı 
dilleri kullanmak de~fo (11) saçmalık 
olamaz. 

Konutma dili, yau dili, kendine 
göre ynu dili, be~ lik ya:ıı dili birdir, 
bir olmalıdır. ismet Hulusi 

{l) Deyim: Kellıne 
(2) illik: Reami m•kam 
(3) fstclı: Ka&t 
(4) Çur't.t: Korkmn.lık 
(5) NHn~: Şey 
(6) Ç ıın: Klğıt 
(7) Sondulı: Sebep 
(8) Hanc•n: Naaıl 
(9) Beylik: Reamt 

(Hl) Kendine göre: Huıua 
(11) Dejlnı Kadar 

De ·zdeki Cek tin Sahibi 
( Baştnrafı 1 inci sayfada ) 

Hanımın sur dib'ndeki ev ni bul· 
muf, kendisiJe görUşmfişt r. Mu
harririmiz müşahede ve intiba!a· 
rmı şöyle anlatıyor: 

Evliya camiinin kartısmda, 
tenekelerle tamir edilmit ahşap 
bir evin yarı aralık kapısına çal· 
dım. Loş taılıktan bir kadın sesi: 

- Kim o.:. Başıma bir bez 
alayım da buyrun efendim, dedi. 

Kapıdan fırın ağıı gibi çıkan 
yakıcı bir ııcak;ık insanın yüzünü 
yalıyordu. Birdenbire ürktüm, 
acaba ) angın mı var diye gerile· 
dim ve sonra sordum: 

- Sabriye Hanımın evi burası 
mı, şu, ızını kaybeden Celal 
Efendinin refikası Sabriye Hanım? 

- Evet burası. Ben anne i· 
yim. Buyurun içeriye .. 

İçeriye girdim. Sıvasız, Bağ· 
dadileri s rıtan taşlıkta iki tane 
uzun Ardıç kömür yatağı vardı. 
Yatakların uçları yanmış, iki 
yaşlı hanım önlerine birer liğen 
içinde nişastalı su He glillaç yapı
yorlar. Şerife Hanım içini çekti 
ve derdini ıöyle anlatmıya başladı: 

- Celal benim damadım. Ta
mam yedi senedir bu derdi çe· 
keriz. Kızım Çapa tiltrn depo· 
sunda çalışırdı. HenUz on dört 
yaşındaydı. Celal da orada 
müdür Vedat beyin odacısı idi. 
Kızımla sevişmişler. Hiçbir şeyden 
haberim yok. Hatta kızım iki 
aylık gebe olmuf. Nihayet Vedat 
Bey: 16 Hanım, bunları evlendire· 
yim. 11 dedi. Biz de bunun Uzerine 
düğün yaptık. 

Şerife H. bu sırada sol<ağa 

seslendi: 
- Vedat Vedat! .. 
İçeri 7 yaşında elindeki fran• 

cala parçasını kemiren nur topu 
gibi bir oğlan çocuğu girdi. 

Şerife H. devam etti: 
- işte böyle bir de yavru 

doğurdu. Celal kızımın yanında 
altı ay kaldı. HergUn kızımı, ço 
cuğunu düşür, diye döverdi. Ni· 
hayet birglin ortadan sırroldu. 
Arattık, tarattık tamam iki sene 
bulamadık. Meğer kendisi kon· 
yalı imiş. 

Nihayet üç ıene evvel boıan• 
ma davası açtık. 9 ay evvel de 
boşanma kararı aldık. Fakat pa· 
ramız olmadığı için ilamı alama· 
dık. işte güllaç } apıyorum. ilam 
parası tedarik edeceğim. Bir sene 
evvel Celal tekrar bana geldi : 
••Ben Ankarada iş buldum. Karı· 
mı, çocuğumu oraya göturece· 
ğim., dedi ve götürdü. Oradan 
Konyayo gitmiş. Kızımı hergün 
dövmüş. Nıhayet kı:zım canını 

kurtararak buradan gönderdi· 
ğim para iJe buraya kaçtı, geldi. 

On gün evvel de Celal tekrar 
gelmiş. Sabriyenin öntine geçmi 
ve başından ağır ıurette taşla 

yaralamış. Kızım şimdi fabrikada 
çalıfıyor. Hiçbir şeyden haberi 
yok. CeJali Uç gUn evvel burada 
bahçeli kahvede tavla oynarken 
gardüm. 
Yanımda çocuğu da \'nı·dı. Bize 

hiçbir şeye söylemedi. Kızım 

gfıya kiracımızın oğlu Enverle 
evlenecekmiş. Bunu kıskanıyor• 
muş. Halbuki Enver Ankarada 
askerdir. Acaba Celal kaybolursa 
kızıma bir suç gelir mi? ,, 

Şerife Hanım ıözlerini burada 
bitirdi. Ben çıkarken arkamdan 
ses leni yordu: 

- Beyoğlum.. Celali bulur
larsa bana bir haber gönderiver 
olmaz mı? 

Yü sek İktısa t 
Ve Ticaret Me tehi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmının kayit ve kabul işi 3 Eylül 934 te 
bahyarak 24 Eylül 1934 akşamına kadar sllrecektir. 

2 - Kayıt işi Pazarteıl, Çarşamba ve Perşembe günleri aaat 
ondan onaltıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek istiyenler kayıt ve kabul şartlarını tafsi· 
litile öğrenmek üzere her glin mektep idaresine müracaat edebilirler. 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları için müracaat eden• 
)erin adedi her kısım için ayrı ayrr tayin oluner. kadroyu tecavüz 
ettiği takdirde içlerinden mUracaat tarihi sırasile iyi ve pek iyi 
derece mezun olanlar ve bunlar ras nda ta s'llerine fasıla verme· 
miş bulunanlar tefrik v terc'han kah o un r. 

5 - Yüksek Iktısat ve Ticaret kısmına liselerdeıı i~ i \ e pek 
tyi derecede mezun olanlar kaı ıt ve kabul olunur. 

6 - Meldebin her Uç kısmında mecburi lisan fransızcadır. 
Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yüksek iktısat 
ve ticaret kısmı ile Ticaret lisesine alınacak talebenin en az lis ve 
ortamekteplerde tedria olunan derecede franıızca bilmeleri meşruttur. 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikalarm müdilrlüğe 
hitaben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 1 Mtktep şaha· 
detnamesi veya taadikname&inin aslı 2 • S .. ğlık ve aşı raporl~rı 
3 • Hükumetçe musaddak iyi vesikası 4 • Hüviyet cüzdam 5 - Üç 
adet fotograf 6 • Mektep idaresinden alınarak doldurulacak beyan· 
nameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyenlerin kaydı icra 
edilmez. 

8 - Mektebin her Uç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
öğleye kadardır. 0 5242 " 

[ ~-----'-•~t• __ n_b_u_ı __ e_e_ı_d __ iy_e_•_i ___ ıı_a_n_ıa_r_• _____ I. 
Kadıköy İbrahim ağa mahallesinde lrnlübe: Teminat 2 Ltra 

" 
Kızıltoprakta Zühtü Paşa mektebi: ,, 4,5 ,, 
Hal binasında 51 No. lı dUkkfin : ,, 8,5 ,, 
Muvakkithane caddesinde arsa 7,5 ,, ,, it 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müzeye· 
deye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere ?ergün, 
müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat akçe~ı mak· 
bu:z.u ile 8/9/93.ı Cumartesi günü saat 14 e kadar Kadıköy Kay• 

makamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. u4924,. 



Bu aktam 

Harbiyede 

BELVO 
Bahçesinde 

Gramofona ilk defa ıeai veren 

YASINOA 
muıanniye ıazende, çok 
kıymetli • hassas bir san'at
kir hanım111 konser;ni bütnn 
inceliklerile takdir ederek 

dinliyecekıiniz. 

Flatlarda zam yoktur. 
Hi.ıyıik şi~e rakı 175, ııaloo bira 
şif · 90, küçiik şişe rakı 100 
ıııezeler 25, k Llıve, ~·ay 45 kuruştur. 

KADIKÖY 

KADIN ve ERKEKLERE Mahıu. 

Biçki ve Dikit Mektebi 
mUessis ve müdürü 
Kilo Mavromatl 

J. NAPOLl'l'ANO 
mektebinden ve Pariı 
AKA 1 ıEMl'sinden m<'· 
zun ayrica ıeref diplo
ması ve iki altıo madal
yayı haizdir, Ted~~ 
mü<ldcti üç ay olup ılu 
yepyeni metot ile ted
riıtata baılıyor. 

Haftada 3 gün ha· 
nımlara 3 gün de erkek
lere Jerı veriliyor. Biç
ki bilmiyen terziler için 
mektcbimizde modeller 
satıh) or. 

KRJ ıt için sabahları 
9·12, 1-4. Fazla taf
silat iciu: Beyoglu Faik 
Paşa ·sokak 90 :\o. 
Fazilet apartımaoı .N o. 
6ya müracaat edilmeııi. 

.. Kendi kendine 
'HANIMLAR BiÇKi VE DiKiŞ EVi F otoirafçllık 

• \ltıycılugzı Zı>ki terzihanesinde sergisi 10/9 .H c kadar uınuın& a~ıktır. 
Kayıtlar başlamıştır. [891 Fintı 16 Kr. Ankara caddesi ikbal 

DAN TOL.. csu, paeta, toz veeabun) 

hallnoe aayet antıMPtlk ve ıatıf ıco-
lcutu bir dit macunudur 

Paetor tetebbuatı ueuıo U ıı r • 

ihzar edllmlf oıup, dit etlerini kuvvet 
lendlrt• ve bt• kac aün zarfında dit

•••• fevkaıaae bir beyazlık verır. 

Net"' taeflye ettıtı cthetıe bi1haaa 
tutun kullananlara şayanı tavaıyedfr, 

_,,, A{rlzda ıatıt ve devamıı bir eerın-
ılk verır 

OANTOL ı ea,ııca parfamerıterde 
.,. Outun eczaneıerd~ saııtır. 

TÜRKİYE fıcifl umumi 

d..-u 

AZNAVUR MAHTUMLARI 
Bencıbara Han 

ISTANBUL 

Leyli ve Nehari - Kız ve 

kiitüphaneıinde bulunur. 

'v APURCULUK 
TORK ANONiM ŞIRKE11 
latanbul Acentalılı 
Liman Haa, Telefonı •-

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe ıını 
Hat 16 da Galata rıhtımından 
kalkar. Dotru lı:mlre ılder. Bu 
vapur HER PAZAR srllnll Hat 16 da 
lzmirden kalkıp dotru lıtanbula 
ıeHr. 

BllQmum lzmir yolcularına 
0 ., 40 tenzilit. 

J it Arıyorum: Liıe onuncu 

'ı ıınıfına kadar tahsilim var. Yazı· 
cıhk veya iıçilik gibi bir hizmete 

1 

talibim. lstanbul Belediyesi kar-
şısın da 23 numaralı kahvede 
Arapgirli Cavit [90] 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu taadik edil mittir. 

~\na, ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir ıahıiyettir. 

Talebesinin t•llm ve terbiyesine kıakançhkla balh oldutunu muvaffaklyetl ile lsbat etmı,tır. 
lıtiyen talebe velilerine mektep tarifname1i gönderilir. 

Liıe n orta kısım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylülde ve ıınıf ikmal imtihanlarına 2:?Eylülde mektepte baılanacaktır. 

ve keylt için herıUn mektebe müracaat edlleblllr. Telefon : 44039 

~~ Fatih • Saraçhane başı Horhor caddesi MlinUr Paşa konağı 

K•:;a E:~::.k HA YRiYE LiSESi Leylf • Nehari 
Orta • Llee 

Resmi Liselr.rin bütün imtiyH •• lwkukunu haiz ve Maarif Vekiletinu muadeleti ta1di~ ~lunmu~tur. 
Tedris tındaki ciddiyet H intizamile talebenin ııhhat ve gıduına itinuile tanınmıt olan mektebım~~de h ay~ 
ve k bu muameluine baılanmııtır. ilk kısımdan itibaren ecnebi liunı hatlar. Talabe mekt• 0 uıu 

otomobil ve otobüalerile nakledilir. İatiyenlue tarifnamf! a-önderilir. Telefon : 20530 
~------------~---~~ 

istiklil Lisesi MDdDrlDğDnden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergün aaat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - Yeni talebenin kaytliae devam edilmekte olduğundan, Hki talebenin yerlerini muhafaza 

için biran evvel kayitlerini yenilemeleri lazımdır. 
4 lstiyenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebafı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 

Nişantaıında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ 

LEYLİ ı Şişli Terakki Lisesi 1NEHARİ1 
ANA· iLK- ORTA· LiSE 

56 1ene evvel Selinikte tuiı Ye 1919 da İıtanbul'a nakledilmif, Türkiyenin en e1kl husuai mektebidir. 

Resmi Lt.elere mu11deleti ve muameldtının düzgünlüğü Maarı'fç• musaddaktir. 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇIN yanyana ve a-enlı bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKiLATI vardır: 
Mevcut Fransızca, Almanca, ln9lllzçe kurslarına dokuz yaıından itibaren her talebe ittirak eder. Rumı 
müfredat programlarına a-öre talebesini ciddi ve muvaffak bir ıurette bakalorya imtihanlarına hazırlayan möe11e1e 
20 kitilik bir Maarif Encümeainia nezarit Ye himayeıine mazhardır. Mektep herılln uat 10-17 ara1ında açıktır. 

Kayıt itlerine Cumartesi, Pazartesi, Çar .. mba srllnlerl bakılır. Telefon: 42517. 

(2264) 

Piyasada mUthiş bir velvele koparan san'at ve ticarıt aıemlndt 
bir misline tesadUf edilmiyen 

HASAN TIRAŞ BIÇAKLARININ 
MEZiYETLERi 

. ıı· 

1 - İnsanı inşirah •e iftihar içinde bıraka• 
Hasan tırao bıçaklarının meziyetleri 
ıaymakla tükenmez. 

2 - Hatan tırq bıçaklarının 1 • 2. S · ' 
numaralı ıayet keskin dört tarafı vardır. 
Bu cepheler fennin •• aan'atan bir 
harikası dereceaincıı gayet ince Ye gayet 
haseaı olup beher numaralı taraf ile oo 
defa ve dört taraflı bir adet tıraş bı
çağı ile kırk defa tıraş olunur ki bu 
meziyet hiç bir tıraş bıçağında mevcut 
değildir. 

S - Haaan tıraı bıçaklarının yalnız bir 
adedinden kırk defa tıraı olunduktan 
sonra alelade bir bardağın iç tarahna 

llirterek aynı tıraı bıçağı ile otuz defa tırq olunabilir. Otuz defa tekrar 
tıraş olduktan sonra ki eıkisi gibi bir bardak ile bilenir ve o suretle 
tekrar yirmi defa ve yine tekrar on defa ve bu ıuretle alil aydan bir 
1eneye kadar bir adet tırao bıçağile devamlı ıurette tıraı olmak mümkündür • 

4 - Hasan tıraı bıçağı gayet haasaa olup lnıanı derin bir znk ve in~lrab 
i~inde tıraı eder. 

5 - Hasan tırq bıçağının bir adedi yalnıı S kuruıtur. Bu bıçak eaıall uuın· 
da es lira kıymeti vardır. 

' - Baıan tıraı btçıklarınan bir Türk 11rmayHll• •• amklajUe plyuaya llarat 
edilm11i ayrıca iftihar teıkil eder. 

7 - Haıan tıraı bıçaklarının oeliği dünyada mevout madenlerin ea mltek&e 
milidir ki tıraş olurken katiyen rara n bere huıule getlrm•ı· 

8 - Haıan tırao bıçakları en Hrt aakal n bıyık n her türUl kılları gayet 
kolaylıkla tıraı edır.J 

9 - Haıaa tirat bıoaldarı 11lak katdıtı zaman diğer bıçaklar gibi leke yapmu 
.. Y• paılanmaı. 

10 - Huao tıraı bıçalılannın yaloıı bir aumaruile mütemadiyen tırq olunduk• 
tan ıonra ikinci numarasına ve ba ıuretle bir tıraı bıçağile dört tıraı blçağl 
ıatın almıı kadar muvaffakıyet elde edilmit olur. 

11 - Haıan tıraı bıçaklarının daha cok ve uzun m11iyetleri Yardır. Bir adet ile 
tecrübe yapıtına bir daha bu markadan baıkı bir marka bedan nrirler11 
bile kimae almaz . 

1! - Hasan tirat bıoaklarile tıraı olurken Huan tıra~ ıabuna ve ayrıca ıabun 
kremile tra§ olmak znkin en yüke~i, en niha1etidir. 1 

RALEıGH 
Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEIGH 
Fabribaımın, safi INGILlZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatmın tatbikile yapılmıt yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satlt deposu: Sirkeci • lstanbul • Uman Han No. 35 

Kızlarının refah, saadet ve istikbalini 
düşünen Ana ve Babalar 

Bir defa SELÇUK KIZ SAN'AT MEKTEBiNi 
ziyaret etmelidir. 

Mektep Llae, Orta ve ilk mektep mezunlarını kabul eder. 

Meccanldlr. Temrin ma•arlflerl mektepten verlllr. 
Talebeyi modern dUıUnce ve ihtiyaçlara uyıun bir hayata hazırlar. 
Mektebin yeni ve hususi teıkillb mezunlarma atölye açabilecek 
küçük bir sermaye ve çehiz temin eder. 115307,, 

..........•............ ................................. -·------·· .. --.. --··-····---............... .....,.,,,. 
Dr. A. KUTiEL 
Kanköy 'l'opçulaı caddeli .No. 33 

Son Poata M•tb•••• 
Sahibi: Ali Ekrem 
Hqrl1at Mldlrilı Tabir 


