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Üniversite 1 
. 

Bir 
• 
imtihanları lktısadi Mesele 

" Diğer Mektepler Gibi Burada Da 
İmtihanlar Çok --~~~ .... X ~l>~!.~-~.! .. 

1 Doat Ve Kardeş 
Memleketlerin 

Vt/akı 
Bir Mal Sahlıyor Ve Onu Satan 
Üstelik Bir De Borçlu Çıkıyor 

--.... -·.,. ·- · ·-·- - Adapazannda Hacı Emin zade Bu aene Oniversito faklllteleri 
laıtibanlan da çok 11kı yapılmak• 

. tadtr. Muvaffak olamayan talebe 
adedi, aoçon aonelere nlabetle 

, çok fazladır. Blllıaua Hukuk 
· faldllteüde d6non talebe çok• 
· tw. Hukuk ikinci auufta S.ddak 
Sami Beyin idare hukuku der
.U.don talebenin üçte ikiai mu• 
yaffak olamamııtır. 

Üniversite rektörü Doktor 
. Neşet Ömer B. dün hukuk Fa• 
· ldlltem imtihanlarında bulunarak 
wmziyetl tetkik etmiftlr. 

Ağır Bir Söz 
Londrada Bir Toplantıda 

Kavga Çıkıyordu 

Londra, 20 ( A. A. ) - Muhtelif 
muharrirlerin blr toplanbaında ltalya 
namına 161 ılSyleyen M. Marinetti, 
ltalyanm yalnız faıiat mubarrJrlert 

detll, fatiıtlite HVfİ•I olan muhar• 
rirleri de iyi karıdadıfını aöyliımltr 
bunun Gzertniı Belçika murahhası ıöı 
alarak fatiıilik hakkında ıtır bir ıÖı 
.i1a..Jttir. bd aawalahu aruaada 
fld•etH ltt. ka ... ~ .... an• ıG~ltllde 
alan•ıfbr. 

.... 

Ankara, 20 ( A.A:.) - Rumt tebliğı Din Halkevind• verilen temıildua ıonra Şehinfah Hazretleri maiyetlerinde 
hariciye veziri olduğu halde, Hariciye Vekaletine gelmit bulunan Reiıicllmhur Hazretlerine ve Bt.tvekil Pqa1a 
:mllliki olmuolardır. Hariciye Vekili Doktor Tevfik RUttü Rer RAiıicilmhur llazntlerinin neztlırinde bulunuyordu. 

lki memleketi allbdar ed• iflet Ye be7'1elmilel umtunt •YUlt hakkında brdlfÇe ıürüıler teaU.inı meYaa olu 
bu ıDtllikat Uo aut kadar devam etmiftir. 1ki memleket mUnuebıtlerine ait hır huıuıta ve aulh Hverlikte tam bu 
mutabakat mOşahedı edilmiıtir. f Şehinıah HL hakkında diğer tafaiW 8 üncü ıayfamn:dadır. ) 

Kimli ve Cevdet Beylerin Turaa 
ticarethaneai gazetemize bir 
mektup a6nd•r•it~r. Bu mek
tupta ezcllmle d.müyor ki ı Tlrk 
Ticaret Bankuanıa aabf koıui
yonculuğunun bir fatura•nı a&a. 
deriyoruz. Bu faturada, Adapa
zardan l.tanbula mn~ıemb 
namına gönderilen 11 çuval 
patatealn aabldıktan aonra tbtellk 
bankaya 24 kW'Uf komaiyoa 
borçlandıia kaydediliyor. Fatura 
çerçeve içindedir. 

Ve ticarethane illv• ediyor : 
lkt11at Vekili Beze'endldea 

acele tedbir rica ediyoruz. 
Bu mektuba aldıktan sonra 

biz Adapazarl Türk Ticaret 
Banlca81D• mtlracaat ettik, biu 
fU ceYap verildi : 

"Gelen mallar iıtihllk ibtiya• 
cindan pek fazla olduğu için 
patates piyaıa11 mnhlm niabett• 
dllfmUıttır. Gnnu pine aabf 
imkinaızhğı vardır. Bundan do
layı nlaan ayı içinde gelen mU. 
larm bllyUk bir kıamı arclaye7e 
kalchnlmafbr. Ply-da IJllik 

\ Devamı 18 inci gyfada) 

Faciası 1 1 Bir Garibe 
Bozöyükte Bir Kız, Bir Merkep, 

Kömür Oldular 

Son Posta 
Bugün Belediye Hasta Otomobili Benzinsizmit 

F eabaoe fabrikalarımn mub ... be daireai birinci Vakıf bamnm Oat 
k11mındadır. Dlin öileden aonra bu daireye bir bamm mOracaat ede
rek idare meclisi azalarından birini ıormut; yoktur ceYaba Yerilmif. 
Ziyaretçi hanım dııan çıkmıt ve koridorda dlltUp bayılmıfbr. 

Bir De Öküz 
Boaly8k, ( Huauat ) - Bu 

c:tYarda yatan yağmurlar eına
aanda Kapanalan köyünde bir 
eye yıldınm dilşmllf, bir kızı, bir 
merkebi Ye bir de aknzn yakmış
lar. F acıa f6yle olmuıtur: 

Yakadan evvel köyden Muıtafa 
ağa ile karısı evden çıkarak 
civarda bir yere kadar gitmiıler· 
clir. Bu sırada kızları Ayt;tJ inek 
•aimak llzere bahçeye lnmif ve 

.ifini bitirerek içeriye girmiıtir. 
Genç kız odaya adım atar atmaz 
l.acadan giren yıldırım yüzUne 
~rpmıı ve aai tarafı sim siyah 
ltir halde yere yuvarlanmıştır. 
Bu ıırada yandaki odada uyu· 
makta olan Ayşenin ağabeyıl 
litirUltll üzerine koımuş ve karde· 
tinia k&m6r gibi yerde yattığını, 
;:!arınan yeıil bir alevle yandı· 

. a&rm0ttnr. Zavallı genç bu 
alevı a&ndllrmeğe ıral f k t 

d ll . i f ~ ıtmıı, a a o a e erın o ena halde k 1 d - h" d le a vru • ugunu ısse ere can il 
acıs e 

dııarı fırlamıştır. Genç kö uı 
bahçede ineğin ve ahırda rner~e
bin de kömfir gibi siyah bir 
halde yerde yattıklarını görUnce 
derhal jan'darmaya koşmuı, hadi
aeyi haber vermiştir. Yapılan 
tahkikat neticesinde Ayşenin ve 
hayvanların yıldınmla kavrulduk· 
ları anlaıılmqtır. - lf-

Kastamonuda Dolu 
Ka1tamonu, 20 (A.A.) - Bir 

kaç gündenberi havalar yağmurlu 
aitmekte ve aojıık olmaktadır. 
Huaret dereceai dokuza kadar 

Bozöglje 6ir 6•iıı 

düımnıtnr. Son 18 gnn içinde 
yağan yağmurun miktan 38 mili• 
metreyi bulmuıtur. Hububat 
hasara uğramıştır. 

MuAlada Da YaAmur 
Mutia, 20 ( A.A. ) - Bugün 

6ğleden aonra saat on bette ıid· 
detli yağmur yağmıı dereler tar 
mıı sokaklardan seller akmqtır. 
Ara sıra civar dağlara yıldmm 
dUımUştür. 

Zelzeleler 
Dinar, 20 ( A. A. ) - Dun 

akfam ıaat yirmiyi elli l'eçe 
earktan garbe doğru zelzele olmuı 

t l>e•a•ı 13 iiacG 1a)'facla a 

1 
Sayfadır 

.............. _ ............................................ . 

Maarif Vekaletinin 
Nazarı dikkatine 
Ola matbaamıza a-elen Ye hepal 

de bakalorea lmtihanlannda ikmale 
kaJaa bfr talebe l'rUpU, bize, fU aiJz. 
lerl aö1ledl : 

Biz latanbul erkek liıeal ıekizinci 
bakalorta aınıfı talebealylz. Eyllp 
orta, Darlttefaka, Amellbayat, lnkı· 
llp mekteplerile aınıfımmn iki ıube
alne menıup talebenin bakolorea 
lmtihaolari biılm llaıde yapıldı. Bu 
imtihanlara takriben " 700 ,, talebe 
lttlrak ettL Ekserimiz alb 1rruptan 
olmak Gzere hemen klmilen munf
f ak olamadık. Muvaffak olan tale
benin adedi "8n dlr. Bu vaziyet kar
tıllnda Maarif Vekaletinin diyecek 
bir ıözl yok mudur? •• 

Sonpoata : Blıe verilen bu rakam 
hakikati ifade edlyona bu aenekl 
imtihanların neticeai cidden hazin 
olmuı demektir. Bu neticeye baka
rak bir proa-ram Ye bir tedria heyeti 
meaelui karıısanda bulunulup bulu
nulmadıj'ını Maarif Veklletl ea .. ı. 
bir ıurette a-özden a-eçlrmek mecbu· 
rlyetindedlr. 

Vlyanada Deht•t 
Vi1ana, 20 (A.A.) - Poliı, ıehrln 

birçok yerlerinde Hltlercllere ait aillb 
.. .aaflhimmat depoları bul•ufhar. 

Safie iımini taııyao bu hanım altmıt yaılarında kadardır. ilk ev· 
wel rahatsızlığımn sebebi anlqılamamıı ve belediyeye mllracad 
edilerek bir hasta otomobili iıtenllmiıtir. Fakat belediyeden v• 

( Devamı 13 Onca aayfada ) 

Harp Gürültüleri Kesiliyor Gibi •• 

Arasıra üzerine benzin d6kmeHler, bu ateı yavq yavq IÖaeceif 
benıeyorL 
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A1r"nderiı:l''' ,,, · ın ~nklu
der JtJiİFı;memi~-
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Afyonda 
Zelzele 
Muğlada Da Yağmur Yü
zünden Facialar Oldu 

Bugün birinci sa\ faınızdaki yıldı
rıoı ve zelzele haberlerinden ba ka 
ıon daldkada da şn telgrafları aldık: 

Afyon, 20 (A.A.)- Dün gece 
tiddetli bir zdzele olmu~, bu ıa· 
hah dokuza kadar fasılalı sar· 
sıntılarla devam etmiştir. Zelzele 
Sandıklı, Dinar, Bqlvadin kaza· 
larmda da ayni şiddetle hissedil· 
miştir. Hükumet konağı ile bele
diye binasında mühim ç?.tlaklıklar 
olmuştur. Nüfuz za}'iatı yoktur. 

lf. 
Muğla, 21 ( A.A ) - Dünkll 

yağmur esnasında Ahi k8yr1 
civarma düşen bir yıldırım yüzün
den iki köylü yaralanmıştır. 

Geçen cuma günü Bodrum'da 
yağan şiddetli yağmurlardan 
husule srelen seller Misgibi köyftn· 
den bir kadın, bir deve ve iki 
ttltn denize sürüklenmiştir. 

~ 

Siirt, 20 (A.A.) - Oldukça 
kuvvetli bir fırtına hastanenin 
çatısını sökmüştür. 

Çankırı, 2 t (A.A.) - Çankırı 
ile ·r osya. Ilgaz ve Çerkeş hava· 
lisine çok fa)rdalı yağmurlar yağ
maktadır. 

Lastiklerden 
Kilo Başına 150 Kuruı 
istihlak Vergisi Alınacak 

Ankara, 21 (Hususi) - Şim
diye kadar memleketimize giren 
liatik mevaddıiptidaiyenin kilo· 
ıundan ( 50 ) kuruı vergi alı
nıyordu. Kundura sanayiinıizi 
korumak için badema ister hariç· 
ten gelsin, ister dahilde yapılsın 
listik mevadın kilüsundan 150 
kuruş istihlak resmi alınması 
bütçe encUmenince kabul edil
miştir. 

Tebrik Ve Teıekkür 
Ankara, 20 - lsveç Kıralı 

Güıtav Hz. nio doğum gününün 
}'lldönllmll münasebetile Reisi
cumhur Hı. ile laveç Kıralı Hz. 
arasında tebrik ve teşckkftr tel· 
ırafları teati olunmuıtur. 

iptidai Mevat ·renzilatı 
Ankara 21 (Hususi) - Hazır· 

(anan iptidai mevat tenziiat cet• 
veli 1cra Vekilleri Heyetine veril· 

mlıtir. 

Ankaranın imar Programı 
Ankara, 21 ( Hususi ) - An

karanın imarı için İnıar Müdür-
11iünce hazırlanan 1 ıenelik 
pr?Kram Vekiller Heyetince kabul 
•dıltniştir. 

Yemen Muharebesi 
Bir Musalaha ile 

Nihayete Erdi 
Hüdeyde, 20 (A .. A.)- Röyt 

ajansı bildiriyor : lmam Yah:: 
ile İb.ıiısuut arasında 20 sene 
müddetle aktedilen rnüsalahana
me bugün imzalanmıştır. Kısa bir 
zaman içerisinde tasdik oluna
caktır. .............................................................. 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahabızlıklarma 

AFYON KARAH iSAR 
MADENSUYU 

Resimli Makale 

P'O S 1'A 

g Ayarlı 

Hnrp sonu \'aziyetinin bir icabı 
olarak ticaret, her tarafta sıkı bir 
milli örtüye bUriinınüştilr. Bu ör
tü} ü, millet ve memleket ihtiya
cına göre ölçüp biçen devletin 
elidir. Devletçiliğin mutedil vaya 
sıkı olması, bu ihtiyacın tek
line bağlıdır. "Yorganına göre 

ayak uzatmak" tabiri ne idiysc, 
bugün de kaftanına göre ticaret 
yapmak odur. Okkanın altına git
mek istemiyen milletler, beheme
hal ticaretlerine kontrol koyarlar. 
Bu devir ayarlı ticaret, ayarlı ik
tısat devridir. 

b .....,_ 

Ticaret a 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Şehinşah Hz. ile Gazimiz 
Garbi Anadolu Şehir erinde 

Ankara, 21 (Hususi) - Muh· 
teren. Misafirimiz Şehinşah Hz. 
dün şehrimizde muhtelif müesse• 
seleri ziyaret ve tetkik buyurdu· 
lar. Sabahleyin sekiz buçukta, 
maivetlerindeki zevat ve mih· 
ma~darlarile birlikte Çubuksu 
barajına gitmişler, barajın derin
liği, genişliği, ne kadar su aldığı 
ve ne kadar sahaya faydası do
kunduğu hakkında malumat al
mıılardır. Şehinşah Hı. buradan 
Ynkaek Ziraat Enstitülerini tqrif 
buyurmqlar, talim heyeti ve ta• 
lebeler tarafından hararetle al
kitlanmıflardır. Aziz misafirimiz 
Enstitiilerin blltün şubelerini ge
zerek tetkik buyurmuılar, her 
tubede izahat almqlar, bir kıaım 
tubelerde de projeksiyon ile tat
biki izahat verilmiştir. Şehinıab 
Hz. Enstitüde gördükleri mü
kemmeliyetten takdir hisleri 
duymutlar ve bir saat kaldıkları 
EnıtitUden ayrılırlarken Esntitli
lerin umumi vaziyeti haklunda"mo
dem,, k•limesini kullanmışlardır: 

" Hakikaten buraJarı gör-
meden gitseydim gördüklerim 
nokaan kalacaktL ,, buyurmu~ 
lardır. 

Şehinşah Hazretleri otonıo· 
billerine binerlerken Estitulerin 
baytar faktiltesi talebesinden Ni
met Hanım tarafından kendilerine 
İran ve Türk bayrakları renginde 
kordelfılarla süslenmiş müke!lef 
bir büket takdim edilmiştir. Ala 
Hazreti Humayun Enstitülerden 
çok iyi bir intibala ayrılmışlar ve 

······························································ 

İki Devlet Reisi 
İzmir Yolunda 
Anlrnra, ~O ( A.A ) - lran Şahin" 

t•hı alli hazreti huınayun ile Reisi· 
c(!Jahur Gazi Mustafa Kemal Hz. mem· 
leket dahilinde bir cevelan yapmak 
Üzl're maiyetlerinde Baıvekll İsmet 
Paıa Hz. lerile han Hariciye nazın 
Bakir Han Kiızmi ve Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rllttil Beye· 
fendi, Maiyeti Şehintahi ile mih
mandarları Paıalar ve Reiaicümhur 
Hz. nin maiyetleri bulundutu halde 
bu alqam •aat 22 de fzmire müte
veccihen hareket buyurmuılardır. 

B. M. Meclisi Reisi Kazım ve 
Büyük &kinıharbiye . Reisi Fevzi 
Paıalar Hazeratı ile icra Vekilleri 
azası, mülki vt askeri erkin ve 
protokol• dahil bütün yüksek 
zevat tarafından teıyi edilen Şehintah 
Hz. istasyon methalinde bir silvari 
lnt'ası, izciler ve mektepliler tarafın· 
dan karıılanınıf ve istasyon d•hilinde 
de piyade kıtaatı tarafından kendile
rine rasimeiihtiram ifa olunmu4tur. 

Trenin hareketi e•naaında bando 
fran ve Türk milli mıtrtl.ıırını çalıyor, 
bataryalar tarafından 21 p•re top 
ablmak suretile resmiaelimı ifa 
olunuyordu. 

istasyon ve civarı Ankaradan ay
rılan büyük miufire ve Ulu Gaz.iye 
ruimei ihtiramı ifa için fehirden akın 
edf!'n halkln dolu idi. 

.................................................... _ 
rektör ile erkanım takdir ve t;b:·· 
rik buyurmuşlardır. Şehinşah 
Hazretleri teşriflerinde olduğu gibi 
ayrılırlarken de talebe tarafından 

iSTER /NAN /STER 

selamlanmış ve hararetle alkış· 
lanmışlardır. 

Şehinşah HazreUeri bundan 
sonra Gazi terbiye enstitüsünU 
teşrif buyurmuşlar; Ankarada bu· 
lunan izciler ve enstitü taJebeıl 
tarafından alkışlanmışlardır. 

Muhterem misafirimiz. bu mil• 
essesede de bütün şubeleri tetkik 
buyurmuşlar ve çok takdir etmit· 
lerdir. Bundan sonra Nümune 
hastanesini ziyaret buyuran büyük 
misafirimiz liboratuvarları, tedavi 
kisımlarını tetkik etmişler ve 
hastalara ~ıı bilyUk bir şefkat 
ve alAka aöıtererek haatalıkları 
hakkında izahat almışlardır. 

Hundan sonra hastanenin 
büyük solaryomuna çıkarak bu
radan bütün Ankarayı ve şehri 
tamaşa buyurmuıludır. Ali Haz
reti Humayun hastaneden ayrı
hr:ken tamamen modern olan bu 
mllesaese hakkında takdirlerini 
izhar buyurmuılardır. 

Şehinşah Hz. öğle yemeğini 
ikamet buyurdukları Halkevinde 
hususi olarak tenavül buyurmuı
lardır. 

Kıymetli misafirimiz öileden 
aonra da yine maifetlerile Hıfzıı
sıhha enstitUsile Himayei EtfaJ 
cemiyetini teşrif buyurmuflar, 
her şubede ayrı ayrı izahat almıf• 
lar, gösterilen mesaiyi takdir 
buyurmuşlardır. Himayei Etfal 
cemiyetinde reis Fuat Bey tara
fından şehinşah Hz. ne takdim 
edilmek üzere Hariciye vezirine 
cemiyetin bütün eserlerinden mü· 

iNANMA! 
"Yeni Adana,, gazetesinde okudnk: 
11Adan11nuı Datcı köyünden Havva isminde v~ yir

mi üç yatlarında bir kız tarafından ayni köyden lsmail 
isminde bir delikanlı kaçırılmıştır. Kaçırılan dcliknnh 
yaşça ltızdan küçüktür. 

cnat etm]f ve ~er ikisi hakkında tahkikat yapılıp mev
cuden dun adlıyeye teslim edilmişlerdir. 

Dün bir muharririmiz adliye lrnridorunda kızın 
ağzından •unları not etmittir : 

Vakayı mütukip kızın ebeveyni jandarmaya müra-

"- Efendim, yaıım ilerledi. Vaktim geçiyor. Anam 
ve babam beni isteyenlere vermiyorlar. Ben de böylo 
yaptım." 

i S TER /NAN iSTER lNANMA! 

Sayfa 5 

Jr 
Sözün Kısası 

Bedava Ekmek, 

Bedava Seyahat .•• 
A. E 

Yeni öğrendim, senelerce evvel 
ölmüt bir FraDS1z mealektq, 
Viktor Barrnkan, geçen .. ın 90G 

senelerınde, ekmeiin halka becla· 
va dağıtılması fikrini ortaya 
atmış, ve: 

- içtimai meıeleoin halli için 
en iyi çare, budur, demitf 

İçtimai me1ele ekmek mea~ 
lesi değildir, alelhusus tek hir 
muadele halinde de tellkki 
edilemez, faua olarak mahiyeti 
geçen aaırdanberi değiflikçe .. 
ğiımiştir. Şimdi ayni ıazle görüe 
lemez, buna mukabil iktıaat mil• 
tehassısları tarahndan ortaya 
atılan başka bir dftşftnce vardır ki, 
rahmetli meslelcd8f1mızın fikrine 
yakındır, denilebilir. 

Bu düfÜDCe .. hallun bedava 
seyahat etmesi ,, dir. Birdenbire 
dudak bükmeyiniz. Şimdiden 
kısmen tatbik edilmiştir: 

ı - Filhakika ftalyada yeni ev· 
)enen bir çi~ milliyeti ve tabiiyeti 
ne oluna olsun, ııtaıyon memu 
runa nikah vesikasını g6ıterir 
göstermez, bedava seyahat etmek 
hakkını haizdir. 

Netice: ltalyada balayı aeya· 
hati tekrar moda halini almıştır. 
Oteller hıncahınç doludur, ticaret 
memnudur. Ve genç evh1ere ... 
rilen bedava ıeyabat primi bo 
yüzden fple·ih telifi edilmiştir. 

Yeni fikrhı tatbik sahası bUll4 
dan ibaret değildir. 

2 - Fransız hllkümeti telll4 
muz ayı içinde yapılacak şenlik· 
Jer mUnasebetile ecnebileri PariH 
cezp için seyahat ücretlerini ysı~ 
yarıya indirdL Bu sayede PariM 
birçok seyyahlann seJeceğini. 
otelleri•, lokantalarıo, tlcaretha· 
nelerin kazanacaklarını, verıf 
hissesi dolayisile devletin de tren 
ücretinden kaybettiğini hesap 
etmektedir. Rakkam meydandaclm 

Bir hafta kalmak tızere Part.e 
gelen bir seyyah şlpbe yok as• 
gari yUz lira laarcedecektir. tkl 
tren ile bin seyyabua aelclijiııi 
farzediniz, memlekete yüz bin 
lira girmiş vo memlekette kalmıt 
demektir. 

Maamafih biıde de ayni fikir. 
den ilham almış teşebblaler yek 
değildir: 

- Denizyolları müdüriyeti Mı· 
sır ile leta11bul ara•ındtı ucuz •~ 
yahatler tertip etti. 0Dbir ıllt 
sürecek olan gidip ıelme bir yol
culuğua yemek ele dahi olmak 
üzere birinci me~kide bltüa mar 
rafı 89 liradan ibarettir. 

Ve gazetelerde okuyoruz, bu 
tenzilitın tesiri ıimdiden g3rtll
mUştür. herde daha fazla ti'" 
rDlecektir. 

Bedava seyahat fikri, blla 
olarak beDü i.tik ... W. tatbik 
edilecektir, fakat mubekkakbr ki 
yarı bedava ıeyabat bile memJe.. 
ketin damarlarında mevcut kanın 
cevelinmı tesri edecek kuvvetli 
bir il~. 

··············-....-·-························· ... ·· .. ···• rekkep Mr koHeksiyon takdim 
edilmiftir.Şehi.,..lı Hz. buradu aJll'ıle 
dıktan 80Bra Bliyük E-rklntharbiJe 
ve Milli Müdafaa Vekiletiai tef• 
rif etmişler ve askeri merasimle 
karşılanmışlardır. 
Şehint•h Hz. 11ln Teberrulen 

Ankara 20 fT elefonla)- Muh· 
terem misafirimiz ŞehiDfah Hı. 
Türkiye Hilaiahmer Cemiyetine 

l 00 bin lira teberru buyurmu1lardır. 

* Darphane Müdürlüğü lran Şe-
hinşahı Hz. ile maiyeti erkinma 
Tlirkiyeyi ziyaretleri hillrası ola· 
rak takdim edilecek olan madal· 
yalardan bir altınla dört ııümü
şünü ikmal ederek iki gün evvel 
Maliye Vekiletine göndermiftir. 

54 Gümtlf ve (180) Brem ... 
dalyaıun ba..ıma.aa devam edil· 
mektedir. Bamları Şıiliinph Hz. 
lstanbulu tetrif ettikleri zaman 
burada maiyeti erkimna takdim 
olunacaktır. 



Memleket Manzarası 

Polatlıdan Oto
büsle Ankaraga 
Segah at 

Ankara (Hususi) - Polatlıdan 
otobüsle Ankaraya giderken geç
tigiıııiz yerler hep çıplak vadiler, 
çorak yerlerdi. Arasıra bir su 
kenarında sebze bahçesi ittihaz 
olunan ufak bir tarlada çalı~an 
köy'A\lcre tesadüf ediliyordu. 
Köylerin büyüceklerinde oldukça 
temiz köy kahveleri ve bakkal 
dükkinları var. Jandarma kara
kolu bulunan köyler, diğerlerine 
nishetle daha şereflidir. 

Dere kenarında yeni yeni 
yetiıtirılnıekte olan dut bahçeleri 
de buralarda kozacılık fikrinin 
uyandığını göstermektedir. Son 
zamanlarda bu civar halkı dahi 
pancar tarlalarına ehemmiyet 
vermekte ve mahsullerini Eskişe· 
hir şeker fabrikasına satmaktadır. 
Kendilerine yardım olsun diye 
fabrika tarafından pancarların 
idrakinden evvel halka avans 
olarak para ikraz edilmektedir. 
Bu suretle fabrikadan yardım 
gören köylüler, başka yerlerin 
köylüsüne nisbetle daha serbest 
ıeçinmekte ve yokluk yüzti gör

memektedir. 
Saat bire doğru uzaktan 

sevimli Ankaramızın dağları 
eorunmeğe başlamıştı. Otobüs 
olanca hızile ilerlerken yolcular 
arasında ıimdiye kadar Ankarayı 
ıörmeyen arkada~lara diğerleri: 
•• yilz göriimlüğü ., vereceksiniz 
diye takılıyorlardı. 

Yarım saat sonra Ankarada 
idik.. Otel kahvehan~sinde birer 
yorgunluk kahvesi kestirdikten 
Ye hafif tertip birer banyodan 
ıonra gidip Meclis bahçesinde 
Ankaranın temiz havasını bol bol 
teneffUs ettik. Burada miniminiler 
kum havuzunda oynıyor, binlerce 
kadın erkek havanın güzelliğin· 
den biliıtif ade bahçenin bedii 
manzarasını temaşa ediyor ve 
konuşa gUliiıe eğleniyorlardı. H. ş 

Bandırma 
iki Üç Sene Sonra Yepyeni 

Bir Şehir Olacak 
Bandırma, ( Hususi ) - Mar

mara köylerinin mamur ve gl1zel 
kasabalarından biri olan Bandırma 
günden güne biraz daha inkişaf 
etmekte ve her gUn biraz daha 
eüzelleşmektedir. 

Vapur ve şimendifer güzerga
hında olması kasabanın ticari ve
iktıaadi kıymetini bir kat daha 
yükseltmektedir. 

Fa'al belediyemiz azami mesai 
aarfile şehrin imarı, bilhassa cad

delerin, ıokakların geniıliği ve 
istikameti üzerine tesir eden plan

ıız diikkan ve barakaların yıkıl
masını temin etmekte, yenilerinin 

de plana ve şehrin güzelliğine 

uygun olmasına çalışmaktadır. 
Bandırmanın bir iki sene sonra 

yeni yeni binalara, muntazam ve 
bir birine muvazi caddelerle yeni 
ve modern bir şehir olacağına 
hiç şüphe edilrnem.:ıidir. 

Muhafız Gucu Bisikletçileri 
Viranşehir da 

Viranşehir, 20 (A. A.) - Mu
haftzgücü bisikletçileri buraya 
muvasalat etmişlerdir. f siklctçi
lerimiz l 5 kilometre mesafeden 
athlar ve Kaymakam ve Hudut 
Tabur Kumandanı, • zabitan ve 
memurin tarafından karıılanmıştır. 

' SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

• 

lzmir Cümhuriyet Kız San'at Enstitüsü 
- - -- - ------

Türk Kızlarını Hayata Hazırlıyan 
Faydalı Müesseselerden Birisidir 

bir müddet sonra yır k 
ve sökük yeri anl . fıl
mıyacak bir hal•. ge
liyor. 

İzmir ( Hususi ) -
Göztcpe dağını sağ 
yanına alan hakim bir 
tepede şirin bir bina, 
memleketimizde eşi en
der bulunan bir irfan 
müessesesi yükse:ir. Bu 
müessese yurduna bağlı 
aile ocağının kudsiye
tine inanan, bugünün 
pratik hayat kızlarını 
yetiştiren "Cümhuriyet 
kız san'at enstitüsli,,diir. 

Cumhuriyet Kız San'at Enstitüsıindeki hanımlarımız -
tabalıat dersinde pişiril•nler yenirken - enstitü 

Genç kızh.rı her ih
timal önünde pratik ha
zırlamak ıçın Utlinün 
hernevi gösteriliyor. Kö
mürle kızan Utü, hava
gazi ütüsü, elektrik 
ütüsü ayni dakikada faa
liyete geçiyor. 

Ankaradaki lsmetpaşa kız 
enstitüsünden sonra memleketi
mizde, hükümelimizin kurduğu 
en verimli enstitü budur. Garbi 
Anadolunun dört köşesinden ens
titilye gelen kızlar beş sene gibi 
geniş bir ihtisaı devresi ge~·irdik
tcn sonra cemiyete hayat kızı, 

hayat kadını olarak atılmak inı
kanlarını elde ediyorlar. 

Bu mües&eıeyi orta tahsil 
proğramlarından ayıran nokta, 
der• proğramlarının daha ziyade 
amelileştirilerek verilmesi, bir it 
ve ev kadınını alakalı yapan bir 
tarzda tahlillere daha rasyonel 
bir verim şekli kabul etmesidir. 

Cümhuriyet kız enstitüsü 

Ur lada 
1 Yeni Sene Üzüm 
Vaziyeti 

Urla (Hususi) - Bu yıl bağ
larda taneler az göründüğü için 
mahsulün de az olacağı tabiidir. 
Bunun başlıca sebebi, bağların 
lazımgelen şerait dahilide güzel
ce imar edilememesi ve yağmur· 
ların da matlüp derecede yağ

mamış bulunmasıdır. 
Kazamızın üzüm rekoltesi yir

mi ile otuz bin çuval arasında
dır. Fakat bu yıl bu miktar üzüm 
elde edilemiyecek gibidir. Birkaç 
senedenberi kazamızdan yaf mah
ıul üzerine oldukça muamele ya
pılmıştır. Rençper imiz, } aş mahsul 
iiıerinden iş yapmayı daha ehven 
ve ha) ırlı bulmaktadır. Zira; ıer
gi masrafı vesaire gibi ağır mas
raflardan kurtulmakladır. 

Daha mahsulün idrakine iki 
ay kadar miiddet olduğu halde 
şimdiden ı-:rçok tüccarlar; kau-
mızda dolaşmıya ve yaş mahsul 
satacak rençper aramıya başlamı,-
lardır. Ve bazı rençperlerle de 
mutabık ka: dıkları görülmektedir. 

Geçen sene yaş üzlim satı

şında kendilerine tiiccar süsü 
veren bazı meçhul ıahıslar renç
peri aldattığı ve hatta dolandır· 
dığı için bir kısım rençberler; hi
len dolaşmakta olan bu çeşit alı
cılara pek okadar yüz Yermiye
rek daha müteyakkız davran
mftktadırlar. 

sergisinden bir kö,e 
muhtelif ihtisas şubelerine ayrılır. 

Bu müessesede bir genç kız 
sepet ve çiçek işleri, dikiş, nak· 
kıt, terzilik, tabahat ve diğer 
ince aan'atları öğrenir. 

Burada yemek pişirmek, bir 
riyaziye meselesi halletmek kadar 
gtiç... Bir genç kız kara tahta 
ba~mda yemeğin tuıunu, biberini 
hesap ederek masraf listeaine 
bir şeyler karalıyor ve pişireceği 
ycmcgın bilançosunu (tabahat) 
mualliminin önüne serdikten sonra 
it sahasına atılıyor. 

Ev idaresi dersinde çorap 
söküğü dikmek te bir ders .. Ana
dolu kızının elinde öteıi biriıi 
patlamış v~ yırtılmış, bir çorap, 

* 
Enstitünün ders kesimi sergi-

sinde insan daha kapıdan ayağını 
atar atmaz kendisini leylakların 
karanfillerin, güllerin, yaseminle
rin, manolyaların, ıebboyların, 
nerkislerin bir araya toplandığı 
güzel bir bahçe ile karşılaşıyor. 

Bunlar ince yapılı Tüı·k kızla
rının göz nuru, el emeği ve san'at 
zevklerinin koku vermeyen, fakat 
zevkinizin en yükseğine hitap 
eden çahşma mahsulleridir. İnsan 
karşıdan kendisini tabii bir bah
çede zannediyor. 

Enstitüden ayrılırken kalan 
hisler sadece takdir kelimeıiJe 
ifade edilebilir. Enstitünün kurucu 
ve yaşatıcılarmı takdir etmeden 
geçilemez. - A. Adnan 

Susığırlık Kazası Haberleri 

Sasıjırlık köy o• nahiye muhtarl11rı 

Susığırlık (Huıusi) - Buğday koruma kanunu hakkında tebligat 
yapılmak üzere bütün nahiye ve köy muhtarları merkeze davet 
edil mitlerdir. 

Yapılan toplantıda Kaymakam Bey kendilerine kanunu izah etmiş 
ve çok faydalı malumat vermiıtir. 

lf Kadıkırı köyünde güreş ve koşular tertip edilerek 24 saatlik 
bir eğlence .yapdmıı, iÜreılerde birinciliği Yörük Ali kazanmııtır. 

)f Kaza Merkezine ve Güvem nahiyesine faydalı yağmurlar yai· 
mııtır. Güveme pekçok yıldırım düımüı, bir iki kiti de yaralanmııtır. ---JJ-x -= • 

Somada Kuraklık 
Soma (Hu5usi) - Kuraklık de

vam etmektedir. Çiftçi dört ıözle 
yağmur beklemektedirler. Bostan 
ve mısır bu sene kuraklık yüzün
den az olacaktır. 

Geçen ıene yağmurdan ıikl
vet eden Soma halkı timdi de 
yağmunuzluklan müştekidir. 
Somada Yakalanan Hır11zlar 

Soma, (Husuıi) - Durgutalp 
köyünde şiracı Ramizin dükkanına 
girerek hırsızlık yapanlar Soma 
zabıtası tarafından derhal yaka
lanmıt ve Adliyeye teılim edil
miıtir. 

m ~ • -Antalya Fırka Reisi Kaşta 
Ka,, ( Huausi ) • -:-- Antalya 

villyet Halkfırkası reısı Şerafettin 
Bey kazamıza gelmiş, halkla, bil
haaıa gençlikle temas ederek 
kasabamızda bir banka şubeıi 
açılmaaı hakkında yardımlarda 
bulunacağını vadetmiıtir. 

Kars Sporcuları 
Kara ( Hususi ) - ldmanyur

dunun futbol kaptanı Fahri Bey 
Yurt mensuplarını Karsa 33 ki· 
lometre mesafede olan Boruluk 
nam köylerine davet · etmi~tir. 
Sporcu gençler kafilesi bu ·gezin• 
tiyi yaya olarak yapacaklardır. 

Haziran 2\ 

. l Tarihi Fıkra r 
Hitler, Romaga 
Nasıl Bir Arma
gan Götürmüş Ola 

Benim ıık ıık hatırlayıp ta bir 
tUrlO içinden çıkamadığım bir 
" niıan rasimesi ,, vardır. Bu ra• 
ıime her hangi iki gencin evlen• 
mek üzere ylizUk takarak nişan• 
!anmaları değildir. Vaktile bir 
Fransız elçisine Babıili tarafın• 

. dan niıan verilmesi hadisesidir. 
Beni düşündüren garabeti iyi an• 
!atabilmek için evveli nişanın bi· 
Unmesi lazım. Bu nişan, Osmanlf 
1mperatorluğunda ilk yapılan ni• 
ıandır ve adı " HilAl 11 olup 
harp mada1yası olarak yapılmış• 
hr. Basılmasındaki sebebi de, Na• 
poleon Bonnpart komandasında 
Mısıra girmiş olan Fransızların 

oradan çıkarılmaları ha tırasınl 

ebedileştirmektir. Bu madalyanın 

bir tarafında (M 1801- M 1216) 
tarihi ve bir tarafında Ay yıldız 
vardı. 

Nişanın ihdasından beş altı 

aene sonra siyasi vaziyet değişti, 

lstanbulla Paris arasında dostluk 
yüz gösterdi. Napoleon bu dostluğu 
kuvvetlendirmek için lstanbula 
Cenerallarından birini elçi olarak 
göndermişti. Bu adam, çok bU• 
yük bir faaliyet gösterdi ve Na• 
poleonu memnun edecek neticeler 
elde ·etti, Lejyondonör nişanile 

taltif olundu. 
Elçinin İmparator tarafından 

bu suretle mükafatlandırılnuııı 
üzerine Babıali de ayni şekild• 
bir cemile göstermek ve elçiye 

· bir niıan takmak istedi. Devle• 
tin başka bir nişanı ve madalyası 
olmadığından kendisine, Fransız 

ordusunun acı bir inhizamını ha• 
tırlatmak üzere ihdas olunan, 
Hilal ni,am verildi! 

işte ben bu tarihi vak' anıQ 
taşıdığı garabeti bir tllrlü hafıtı 
zamdan gideremem. Babıali, ı~ 
yasi zarafetlerle pek me'luf de• 
ğildi. Binaenaleyh bu işi yaptı, 

diyelim. 
Fransız elçisi o niıanı naaıJ 

kabul etti ve nasıl göğsüne asta? 
Büyük harpte Almanları ta 

yürekten vuran İtnlyanlar, şimdi 
Berline el uzatıyorlar. Her Hitler 
de bu eli sıkmak için Venediğe 
kadar gitti. Acaba, Alman Baı• 
vekili, bu seyahati ııraaında -M414 
seli on sekiz sene evvel Alman 
fırkalarının ltalyan ordularını 
lzonzodan "Po,, ya doğru nasıl 
ıürüklediklcrini levha levha vt 
safha safha gösteren zarif bJt 
albüm gibi- şık ve enteresan bir 
armagan iÖlürmüş müdür?., 

Eğer götürmiişse mutlaka mu• 
baverede, müzakerede, münakaşa• 
da ve mücadelede UıtUn çıkmı~ 
tır. Çünkü Ronıa, yalnız kuvveti 
tanır l - M. T 

Karsta 
iç Anadoluya Sığır 

Sevkine Baılandı 
Kars, 20 ( A. A. ) - Karı 

villyetinden iç Anadoluya sığır 
ıevkine haşlanmışlar. ilk kafile 
olarak Kayıeriye 238, Çoruma 
131, Keıkin kazasına 121 tosun 
gönderilmittir. Daha gönderilecek 
binlerce toıun ve inek vardır. 
Bu yıl iç Anadolu için toplanaQ 
sığır, ıeçen yılın iki mislidir. 

Kars Bisikletçileri 
Kars (Huıuıi) - Karssporun 

bisikletçileri Karsa 60 kilometre 
mesafede olan Sarıkamışa giderek 
liç iÜn orada kaldıktan ıonra 
avdet etmişlerdir. 



SON POSTA-

Alemi l ttl/IP.:llm ... ~ .............................................. lllliiliiiıiiiiiiiiiıiiii~ri;ll--~ 

1 BABİCI 

Misakları 

Milli osgalizminj 

Kuvvetli rMıntaka 
Tarafları 

Almanya, nüfusun çoA"alma nisbeti 
hususunda Avrupada birinci gelmek .. 
tedir. Franaada bazı •eneler nilfuı 
az.almuı bile görüldüğü halde Alman
yada elli aenedenberi nilfua artmaeı 

ıörülüyor. Bunun aile muhabbeti, 
Hnayi hareketinin fazlalığı gibi bir 
çok aebepleri vardır. Fakat nüfuı 
çotalmasının en mühim ıebebi, dev
letin nüfuı it erine n.rditi ehemmi
yettir. Nitekim Hitler partisi de bu 
ıiyaseti, hatta daha asri vcı ilmi 
kaidelerle t kviye etmek ıuretile 
7ürütınektedir. 

M. Hitlerin ve arkadaılaruun teı· 

kil etmit olduğu milli ıosyaliıt par· 
tisi bugün Almanyada her feye, 
fertlerin huıusi hayatlarına bile hakim 
ve müeaairdir. Partinin hoşuna gitme• 
yen ve itine gelmeyen hiçbir hareket 
yapılamaz. 

Milli ıoıyalist partiıi bütün faali· 
yelleri yeniden tenıik ederken 
nilfuı siyasetini plAmn en başına 
geçirmiştir. Kvvvetli, sıhhatli n 
çok kalabalık bir Almanya, bu 
partinin ana siyasetidir. Bu ana 
•İyaseti fiil aahnsma çıkarmak için 
yapılan ilk tetkıklerde görülmüştür ki 
birçok evler sıhhate muzır vaziyette
dir. Parti bu net·ce karıısında derhal 
fU karan verm ştir: 

Alman milletini hastalıkla ve cılız 
olmak tehi kesinden kurtarmak için 
bu evleri yıkmak Jizımdır. 

Filhakika mütehass11 doktor Jar 
Almnnyndaki bütün evleri tetkik 
etmişler, bunlardan iki yliz bin 
tanesinin yJkılmasına, yerlerine de 
yenilerinin yapılmasına karar ver
ınişlerdir. 

Alman hükumeti bu evleri aahn 
ıılarak yıktıracak ve yerlerine asri ve 
aıhhi 4artları haiz yeni meakenler 
inıa ettirecekt r. Milli duayı bu 
kadar tümullü gören bir alatemln fU 
veya bu akaaklıj'ına yapılan hOcum, 
teferruatla ve binnetice abeale metıul 
olmak dej'il de nedir? - Jt> 

Alman Morator
yomuna Karşı 
Vaıington, 20 (A. A.) - Alman 

nıoratoryomuna kartı Amerika hOkQ. 
metinin bir K ırin~ ofial teala etmek 
9Uretile tedbir alacatı zannediliyor. 

lngiltere de bu makaatla bir 
Klmar kanunu kabul etmittlr. 

"Son Posta,, nın Milli ve Edebi 

············ 
Küçük İtilaf Ve Balkan 
Devletleri Şimdi Bunu 

Yapacaklar 
Parls, 20 (A.A.) - Küçük itilaf 

mümeaaillerinin dilnkfl ceheai kOçflk 
itillf devletlerinin komıuları ile mil· 
na1ebet)erlne tahıla edilmiştir. Gele· 
cek ay, bir taraftan küçük itilaf 
devletleri, diğer taraftan Balkan dev· 
Jetleri ile Sovyet Ruıya araaındakl 

hatların, mıntakavi miaaklar e1aaa 
üzerinde kuvvetlenmesi melhuzdur. 

Bugün kapanma celsesi yapılacak 
ve reami bir tebliğ neıredilecektlr. 

M. Bartu'nun Bükreıte bulunu
ıunun kilçük itilaf içtimaına hususi 

ı bir ehemmiyet kazandırdıjl itikirdır. 

Silahları 
Bırakma 
işleri 

Cenevre, 20 (A. A., - Silahları 

bırakma konferansına bağla emniyet 
komitesinin çalışmaları, İngilterenin 
müz1hnretile inkişafa doğru gitmek
tedir. 

Komite bir Avrupa misakı ihti
mallerini tetkik etmiştir. Ayrıca Lo
karno ve Balkan miıaklarından ilham 
alınnrak umumi silahları bırakma 

muahedesile çerçevelenmesi lazım· 

gelen mukabil yardım anlaşmaları 
yapılmaaı meslesi konuşulmuştur. 

Müzakereler hüsnüniyetle devam 
ediyor. 

Japon iddialarının Reddi 
Nevyork, 20 (A.A.) - Japonyanın 

deniz silahlarında Amerika ve İngil
tere ile müsavat isteme.sine karşı 

Amerikanın it;razları çok sarihtir. 
Japonyanın müsavat istemiye hakkı 

olmadığı, ancak başka bir noktadan 
müsavi muameleye tabi tutulmıya 
hakkı olabileceği aöyleniyor ve fU 
aebepler ileri sürülüyor: 

l - Japonyanın, lni'iltere gibi 
dGnya denizlerinde dolatmıya ihtiyacı 
yoktur. 

2 - japonyanın Amerika gibi iki 
uzun sahili yoktur. 

3 - Bitaraf olarak, japonyanıo 
İngiltere ile Amerika gibi ağır mes'u
liyetleri yoktur. 

4 - japonyanın mali uziyeti bu 
müsavatın icap ettireceği meaarifi 
tabii bir tekilde yap;naama ınOsait 
detildir. 

Londra, 20 (A.A.) - Deyli Telgraf 

21. 6 - 493 

Mebrure Sami 

ÇÖL GİBİ 
işte büyllk annemin bana, famc1aki bir kadınının kocası ola-

e•inden çıkacağı son dakikada cak adam değildi. 
ftsaldadığım teselli yalanına ver- Beni herhalde severdi. Amma 
aıek iatediği cevap buydu: . bir tek giln bile bu sevgiyi anla· 

. l<eıki biç zahmet etme~ tacak bir şey yapmadı, bir keli-
senız... Beni b ·· ı d. . k . . uraya nasıl olsa me soy eme ı. 
iebrece sanız N~hal, cevabı idi. Bana, bilhassa git gide zen· 
w. Kocab~ın evıne, gelin geldi· ginleştikçe bol para ve bol rahat 
f(lm de oyle oldu Neırin. verdi. Elmas taktı, süs aldı, am· 

Sana bahandan baheetrnek 
bundan sonra yazacağım gllnlerl 
anlatmak çok güç olacak. Bir 
kere, hiçbir zaman babana kartı 
içinde sak adığın ıevgi ve hay· 
ranhk hissini, değil bozmak, bu
ruşturmak bile istemem. 

Onun için anlatacaklarımın o 
kıımına geçmeden evvel sana 
tunu söyliyeyim. Baban muhak-
kak ki çok iyi bir insandı .. 
iyi bir baba, iyi bir evlith. Yal· 
aız benim yaşımda, benim ka-

ma hiçbir zaman da buol~rm 
alan:ı ve verHiş tarzlarını bilmedi. 
Bir hiçi "bir şey,, yapan ve sır· 
~ını. ancak sevişen gönüllerde o 
••mı •. tarifi olmıyan şeyi, göster· 
medı. 

Bwelki kabahatli idi. Fakat onu 
oldugu gibi kabul d d. w · . . . e eme ıgım 
ıçımın o ezeli hayal açlığına din-
diremediğim için de muhakkak 
ki, ben ondan çok kabahatli idim. 

Evine gördliğüm, onu ilk defa 
yakından girdiğim ıece, aylardır 
nikihında e>lduğum halde, baba-

'l'ILOBArLAB 
Almanyada Bir Hidise 

Pariı, 20 ( Havas ) - Almanya 
Baıvekil muavini M. Fon Papen ile 
Propaganda Nazırı M. Göbbelı ara• 
ımda çıkan ihtilaf muvakkat bir 
sükun devresine girmiştir. 

Bir mesele çıkmasını iıtemeyen 

Baıvekil M. Hitler, Fon Papenin 
pazar günü söylediği nutkun radyo 
ile neşrini temin etmiştir. 

Dün bir aralık Fon Papenin ve 
Hariciye Nazırı M. Nöyrat ile Maliye 
Nazırının istifa ettikleri şayiası çık
mtşhr. 

Bu gibi ıayialnrın çıkması ve Fon 

Bazı Nazırlar Bi-
ribirine Küstüler, 
Başvekil İhtilafı 

Halletti 

Fon Papen fle M. Göb6ele 
Papenin nutkunun netredilmeainin 
yasak edilmesi efkarı umumiyenin 
aaabiyetini ispat etmektedir. 

Fransanın Silahlanması 
Ayan Meclisi, Hava Tahsisatını 

Kabul Etti 
El 

Kaldırarak 
Parl•, 20 (A.A.) - Ayan meclisi 

hava orduıu teıkilatana ait kanunu, 
ehemmiyet ve müstaceliyet karara 
vererek el kaldırmak suretile kabul 
etmittir. Harbiye nazm mareıal Peten 
milli müdafaa itlerinin daha ciddi bir 
tekilde temini için batvekiletin tef· 
kilitlandınlmaaı lüzumunu ileri ıür
müttür. Batvekil M. Dumerg'de bu 

muhal:ıidnin Cenevreden verditi ha
bere göre, Amerika hükumeti daimi 
bir silahları bırakma konferansının 
teıekkülü ve mühimmet fabrikalartnın 
kapatıhnaaı lehindedir. 

~ 

mm ölümünde bile anane ve adet
lerin dışına çıkarak, bana velevki 
bir iki satırlık bir yazı ile yakın
lık gösteremiyen bu insanın ilk 
söylediği şeylerden biri de neydi 
bilir misin ? 

DüğUn dernek yapılmamasının 
bana verdiği acıyı dindirmek için, 
babamla kararlaştırdıkları yüz gö
rümlüğünün iki misli kıymetinde 

bir gerdanlık aldığını, anlatmak 
oldu. 

Ondaki her his ve isteğin ölçUsü 
döner dolaşır, muhakkak paraya 
veya elmasa gelirdi. Fikrince de 
bundan daha güzel ve kıymetli 
biç bir çare olamazdı. Sevgi gös· 
termek, indinde, para vermek, 
bir hediye almakla anlatılmış sa· 
yılardı. 

Herkese ve her feye karşı da 
hep ayni silahı, derece derece 
kıymetlere ayırarak kullanırdı. 

Hoşuna giden bir şey mi ya· 
pıldı? ilk sözü: 

- Durun size yaran şunu ala• 
yım, veya vereyim: olurdu. iste
diği bir şey mi vardı? ilk söz 
yine: 

- Şöyle yaparsan, edersen, 
ıunu alırım, bunu veririm! Lafın
dan ibaret kalırdı. 

Ne olurdu.. Bir tek gün olsun 
bana bir kuru dal •eya bir çakal 

lüzuma ehemmiyetle iıaret ederek 
bu husustaki kanunlarm acele mO· 
zakereaini istemit v~ demitlir ki: 

"- Eter bütün memleketler kin
den, ıarazdan uzak olan, aulha derin 
bir surette bağlanan, yalniz tecavüze 
uğradığı zaman silaha davranmak 
iıteyen Fransa gibi olaalar ıulh daha 
iyi temin edilir.,, 

Harici telgra/lorımız burada bit· 
memiştir. Litfe11 12 inci sayfamıza 

bakınız 

taşı, ne bileyim 1'jte, en basit bir 
şey getirse de : 

- Bunu sana camm çektiği 
için, veriyorum al 1 Deseydi. 

Hayır! O, evvela, aldığı şeyin 
kıymetini, parasını söyler, sonra 
da, " işte sana bunu, şunun için 
aldım, veya şöyle yapman ıçm 
verdim! Diyerek, adeta her getir· 
diğini muhakkak bir iş, bir şey 
mukabili satıyormuş gibi bir hal 
takınırdı. 

Her ne beğensem, onun ilk 
ölçüsü para olarak gösterilirdi. 
Adeta, " Ne güzel mehtap 1 ,, 
veya " Ne parlak şu yıldız 1 ,, 
dediğimde bile bir gün, elinde 
olmadan: 

- Elbette ya, şu kadar ku· 
ruştur veya liradır o... Deyivere
cek sanırdım. 

Bunun için de, parası kıymeti 
anlatılmadan verilecek, basit bir 
şeyi, kuru bir dal parçasmı, bir 
çakal taıını yerden almasını: 

- Bak Nihal bunu sana 
vermeyi canım çekti, alt demesini 
günlerce deli deli istiyordum. 

Süleymaniyenin iki sıra " ko
nak yavruları ,, ile dolu dar so
kağındaki, küçük bahçesinin 
dıvarları bile kafeslerle karartıl
mıı bu büyük evinde göçen ilk 
senemin bergünü yakalarımın 
rengini, gözlerimin ıpğun çata 
çala gamla, aıkınb ile ıeçti. 

Sayfa 5 

( Gönül işleri ] 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Gençliğin en ateşli devresin· 
deyim. Gönlüm meçhul bir sev· 
gilinin sevdasile çarpıyor. "Aşk,, 
kelimesinin lezzetini hakkile tat
madım. Fakat onun ne ulvi, ne 
mukaddes bir varlık olduğunu 

takdir edenlerdenim. Sevmek, Be'" 

vHmek ve bir saadet yuvası kur
mak istiyorum. 

Ankara: H. Cabit 

Oğlum, öyle anlaşdıyor ki sen 
uzun müddet yalnız kalm1f8ın. Ar
kadaşsızhk ve yalnızlık insam 
böyle melenkolik vaziyetlere gö
türür. Kendiae samimi bir arka
daş muhiti ara. Bu muhiti bul
duktan sonra cemiyet hayatına 

kendini ısındır. O zaman meçhul 
sevgilinin yllıllnU görür ve dik· 
katli davranırsan saadet yuvası-

nım da kurarım. Bu derdin başka 
çaresi yoktur. 

* Bursada A. F. Oya: 
Madem ki çocuklannız var, geçim· 

ıizliğin en son derecesine vardığı 
dakikada dahi alze aynlmayı tavsiye 
edemem. Yapılacak ıey: Zevcenid 

karımıza ahnız, en sakin zamanında 
kendisine kartı be•ledifiniz aşkın hiç 
detifmf'diğini a6ylemekle ıöıe ba4la
yanız. Bu müliKBtta geçimsizliğin se• 
beplerinl tahlile lüzum yoktur. Mu· 
habbetini:ıi tekrardan sonra sükunetle 

dOtünebilmeıine imkan bırakmak içio 
küçük bir tebdili havaya gideceği· 
nizi söyleyiniz, veya onu ırönderioiz. 
Tekrar buluştutunuz. zaman zehirli 
havanın dağıldağını gllrmek ümidi 
çoktur. 

Bu, ıizin için bir fedaki.rbk1a1 onu 
çocuklarınaz için yapacaj'ınm unut-
mayınız.. 

HANlMTEYZE 

ispanyada 
Anlaşamamazlık 

Madrit, (A. A.) - Meclia, verilen 

bir takrire ratmen Katalonya ile 

merkez araaında çıkan ihtilafın mO

zakereainl tehir etmittir. Hükiimet 
bu meseleyi hal için hukuki bir çare 

bulacaktır. 

Burada sevdiğim dört şey 
vardı: Odamızın yanında yatır-
dığım, ve çocuğummuş gibi her· 
şeyini sevdiğim Necdete ders 
yaptırmak; edebiyat sevgisinin ve 
yalnızlığın verdiği romanesk bir 
hisle herkesten gizli, ölUlerirne 
hitap eden, dertlerimi anlatan, 
gitmiyecek, okunmayacak bir 
sürü acı gamlı mektuplar yazmak; 
pençerelerden hiç eksik olmayan 
güvercinlere kafeslerin dibine ek
mek ufalayıp onları süyretmek; 
ve bir de minarelerini kubbesini 
gördüğüm Silleymaniye c.amiin· 
den gelen yanık ezan seslerini 
dinlemek. 

Evin içinde, daha doğrusu alt 
katlarda yaşayan akraba kalaba
lığına, kayın valde ve görümce 
hanıma kendimi sevdirmesini bil· 
memiştim. 

Ninemi geldiğimizin baftaam
da öldüren bu evden de; insan
larmda da biç hoılaomıyordum. 

O günlerde, dünyadaki benim 
en yakınım olması lazım gelen 
insanı muhakkak ki sevebilirdim. 
Hatti çok çirkin, alil, sakat bir 
insan bile olsa, içimdeki yalnazhk, 
kimsesizlik acısı, birini sevmek. 
birine sokulmak ihtiyacı ile el
bette onu sevebilirdim. 

Halbuki baban bende, aade 
korku ve hudutsuz bir saygı bi .. 
sinden başka bir şeye can ver
dirmesini bilmedi. 

(Arkuı nr) 



6 Spyfa 

... , Dünya Hddfseleri ~ 

franıamn ( Dijoo ) vilayetin· 
de bir köyll diğerine bağ-

Görünmigen 
ölüm 

tehlikesi· ------

layan elektrik 
kablosu fırtınamn 
tesirile yıkılmıı ve 
o sırada telin al• 

bndan geçmekte olan bir biçareyi 
i>ldürmüşUlr. Yalnız bir m\iddet 
ıoora oradan geçen bir diğer 
köyltı yerde bir adamın yat
makta olduğunu görlloce kaldır· 
maya teşebbüs etmiı ve cereyan 

008 da geçtiğinden adamcağız 
derhal öhnüşUlr. iki 1aat içinde 
bu tanda ölenlerin aayıaı yarım 
düzUoeyi bulmuıtur. 

Jf 

Fransız nazırlarından Möıy& 
( Heryo ) yirmi ıenedenberi 

Hergo11un ( Liyon } şehrinin 
, hiç değişmiyen 

başlıca zevkı belediye reisidir, 

nazırlık şöyle dursun, Başve· 
kalete geçtiği zaman bile bu 
mevkii bırakmaz, fazla meş
guliyeti zamanlannda muavını 
vasıtasile, diğer zamanlarda ise 
bizzat idare eder. Geçenlerde bir 
meslekdaşımız Mösyö ( Heryo ) 
ile bir mülakat yaparak halk 
işlerinde en çok sevdiği işin ne 
olduğunu sormuştur. Cevap şudur: 

- En büyük zevki, belediye 
reisi sıfatile genç bir kız ile genç 
bir erkeği evlendirmekte bulurum, 
demiştir. 

- Ya devlet işlerine ne dcr
elniz? 

- Bunlan bir kalemde geçe
bl!irainiz. Sadece vatanıma hizmet 
olsun diye yaparım. 
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:.:SON POSTA 

Dii ayada Olup Bitenler 
-- --,--

Düşman Filosu Yaklaşıyor ! 
Harp Esnasında Tayyare Hücumuna Karşı Halk Nasıl Siya net Edilecek ? 

Fransızlarla Almanlar Ayrı Ayn Birer Tecrübe Yaptılar 
Fransız ordu• 

ıu harp esna• 
ıında btiyllk ,.
birlerin ahalisini 
muhtemel bir 
tayyare hücumu 
tehlikesinden ha
berdar etmek 
için yeni bir tec
rübe yaph, tec
rübe gayet ga• 
rip ve hususi bir 
ıes çıkaran bü· 
ynk bir düdük· 
tür. Düşman tay• 
y areleri daha 
uzakta iken ıeh· 
rin muhtelif ta· 
raflnrma vazediiecek olan bu dtı
dükler otomatik bir tarzda hare
kete getiriJecek ve hep bir ağız· 
dan ötmiye baılıyacaklardır. 

Asıl tahaffuz tedbirlerine ge· 
lince, bunlar kullanılacak taarruz 
silahının mahiyetin göre yekdiğe
rindcn çok farklıdır. Meseli ıa· 

rapnelli bomba mı ablmıştır, insan 
oturduğu binanın mahzenine ine· 
cek, zehirli gaz saçan bomba 
atıldiae, bilakis evin en list katı
na çıkacaktır. 

Vakıa nazari olarak zehirli 
gaz kuJJamlması memnudur, fa· 
kat mademki bu öldürücU vasıta 
mevcuttur, memnuiyete rağmen 

kullanılması ihtimaline mebni ona 
karşı tedbir alınması zaruridir. 

Yapılan tecrübeler neticesinde 
ıurası tahakkuk etmiıtir ki, zehirli 

gaza karşı muhtelif cins maskler 
ile az çok tabaf fuz imkinı mev· 

cuttur. Fakat maskeleri de teairsiz 
bırakan yeni yeni gazlar bulunma· 
dığı belli olmadığı için iyi korunma 
çaresi, bizzat tayyarelerin bom
balarını kullanmadan evvel imha 
edilmeleridir. Bunun için muhtelif 
vasıtalar vardır. Tayyareye karşı 
tayyare çıkarmak en baştadır. 
Bunu geçelim, fakat top ve mit
ralyoz ateşi ile tahaffuzda, son 
seneler zarfmda bu iki ıilôhtn 
vücude getirilen mükemmeliyet 
dolayısile insana emniyet verici 
bir dereceye vasıl olmuştur. Fazla 
olarak son derece kuvvetli pro
jektörler sayesinde bu iki silahın 

gündüz olduğu gibi gece de kut .. 
lanılmaaına imkan hasıl olmuftut. 

Maamnfih gece iıabetinin gündüz 
isabetine nazaran mabstıı derece-

de eksik olduğuna ilAve etmek 
lazımdır. 

Fakat buna mukabil geceleri 

tehirlerin muh· 
telif tarafların
dan uçurulacak 
ıab•t balonlar 
vasıtaaile, etraf
lanna eğ ger· 
mek usulil terak
ki ve tekamül 
etmiştir. 

Ve zannedil
diğine göre is
tikbalde en kuv· 
vetli korunma 
vasıtalarından bi
ri de bu olacak-1 
br. 

Almanların 

yaptıkları tecrü· 
belere gelince, bu üç kısma ayrı· 
lır, birinci kısmı tayyare filosunun 
yaklaştığını 500 batta 1000 kilo· 
metreye gelmeden haber almak, 
ikinci kısmı halka haber vermek, 
üçüncü kısmı da koruma tedbir· 
lerini almaktır. 

Birinci kısım için, yani filonun 
yaklaştığını• haber almak için, 
gayet hassas bir dinleme aleti 
yapmışlardır. Resmini dercettiği· 
miz bu dinleme aleti 500 kilo
metre uzakta iken düşmar. ın 
hangi istikametten geldiğini gös• 
termektedir. Halka haber verme 

vasıtası ise Fransızlarınki gibi 
kuvvetli düdüklerdir. Korunma ça-

relerine gelince: Birinci derecede 
mukabil tayyare hücumu, ikinci 

derecede maske, üçüncli derecede 
mahfuz mahzen ve en nihayet te 

ıehirlerin etrafına gerilebilecek 
ince ağlardır. 

• 

insan Ömrü Ev- ZehirliGazdenKorunmak 
velce Mi Uzundu, 1 Şimdi Mi? ıçin En Kestirme Çare •• 

Son zamanlara •arıncıya kadar F D k G •• H b • 
ı ... D ömrünün kablettarib zamanlar- Bir ransız o toruna ore, ar ı 
da timdikine nazaren 2 hatti 3 defa B k T db• y 
uzun olduğu ve tetricen azaldıtı kaldırmaktan aş a e ır oktur 
iddia ediliyordu. Halbuki ıon zaman• 
larda Rone Sand iıminde bir Franıız. 
alimi bilakis in.an ömrilnün e1ki 
zamanlarda kısa olduğunu, yenl 
zamanlarda uz.nmıya baıladığını iddia 
eden ve tabata çalııan bir kitap 
yaımııtır. 

Su ı,ata göre lnıan ömrO birkaç 
bin acne evvel vasati (25) ıcneydf, 
Hindistan gibi hastalığı çok yerlerde 
yine bu mikt2rda kalmıttır. Buna 
mukabil Aurupa ve Amerika gibi 
ınhhate itina edilen yerlerde yük
ıelmi,, ·waaati (60) ı bulmutlur. Bu 
miktarı bir mia~i daha uzatmak yine 
insanların elindedir. Bugün Avrupada 
cüzam, veba, kolera, çiçe~ tifo, 
tifüs, hatta kızamık meçhul gibl oir 
ftydir. Ayni suretle lıveçte ve Dani· 
markada frengi yoktur, Amerika 
bunlardan batka veremi de eluiltme• 
ye muvaffak olmuıtur. 

Şu halde meıele bütçelerde umumi 
sıhhati korumnk için mevzu parayı 
arttırmaktan ibarettir. 

Somada Savuşturulan Bir l'aza 
Soma, ( Hususi ) - Albntaş 

mektebinde muallim Cemil Bey 
refıknsı ile birlikte dere kenarın
da balık avlarken yaoıbaşların· 
daki 200 senelik koca bir ağaç 
Uzerlerine devrilmiştir. Cemil Bey. 
refikası ve çocuğu bu büyük 
kazadan mucize kabilinden kur
tulmuflardır. 

Paristc. beynelmilel harp aleyh
tarı doktorlar cemiyeti tarafından 
.. sivil ahali hava kimyevi harbine 
karşı muhafaza edilebilir mi? ,. 
mevzuu üzerinde bir toplanb ter
tip edilmiştir. 

Toplanbda Alimlerin fikirlerini 
dinlemek jçin her sımftan kalaba• 

lak bir halk kütlesi hazır bulunu· 
yordu. lçtimaa riyaset eden Pr. 

Lanjven, menfi müdafaa kelime· 
ıinin, hakikatte balkı menfi itaate 

alıştırmak için ortaya atılmış bir 
palavra olduğunu söylemiştir. Dr. 
Şasenyö hava kimyevi harbinin 
çok tesirli bir tablosunu yapmış
tır. Resmi müdafaa vesaitine ge· 
lince: Bunlara gilvenmemek lazım-

dır, çUnkU o derece kalın duvarlar 
lizımdır ki, bunların inşa masraf· 

lan nüfus başına (4,000) frania 
mal olacakbr. 

içtimada birçok hatipler fikir· 
lerlni ıöylcmitlcr, Pf. Lanjven eo 

ria%aran 21 

. 
Kari Mektupltl'1 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplar 

Betiktaşta Enver Efendiye: 

Şehir tiyatrosu temsillerine 1 
teşrinievvelde başlar, gazetemizin 
daimi mubcrrirleri olduğu için 
hikiyelerinizi maalesef neşre im
kan bulamıyacağız efendim. 

• 
Ç-0rlı11ia 2ö oğullanndruı İbrahim 

Deye: 

Yazmaz Te dUştindüklerinlz 
bugünkü düşünüşe uygundur. Her 
Türk sizin gibi düşünür. Ancak 
bu siltunda karilerimizin arzulan 
ve temennileri neşredilir. Bu me
seleden diğer sütunlarınızda zaman 
zaman bahsediyoruz. Sırası gel• 
diğinde bahsedec~ğiz, mektubu· 
nuzu neşretmekle mazuruz 
efendim. 

* Kırklarelinde Nuri Efendiye: 

ihbarınızı alikadar makamlar 
nezdinde tahkik ettiriyoruz 
efendim. 

• Talebeden Semih Efendiye: 

Adressiz mektuplar nazarı 
dikkata alınmaz efendim. 

* 
Eyüp Dabariye caddesinde Hnmdi 

Efendiye: 

Mektubunuz çok uzun olduğu, 
yazİları okunamadığı, ayni zaman
da şahsi ve hukuki bir meseleden 
ibaret bulunduğu için neşredile
memiştir. Ya mahkemeye veyahut 
bize yazdığınız mektubu daha 
okunaklı bir ıekilde yazarak 
mahalli ikbut müfettişliğine mü
racaat etmeniz icap etmektedir 
efendim. .. 

Daimi okuyuculannızdan İsmail 
imzaaile mektup gönderen kariimize: 

Mektubunuzu saklıyoruz. Sarih 
adresinizi yazmadığınız lçia 

neşretmedik. Sarih adresinizi 
giinderirıeniz neşredeceğiz efen• 
dim. 

• 
Adapazannda Türk Ticaret banka· 

11Dda Ziya Vehbi Beye: 

Manileriniz ,Uzeldir. Fakat blı 
maaleaef neşrine imkan bulama• 
chk. Edebi bir mecmuaya gönde• 
riniı efendim. .. 

İzmir hapiıhanesinde Rizeli Osman 
kaptü.na: 

Postada emanetinizin kaybol• 
maaına imkin yoktur, Posta ve 
Telgraf umum mlldUrlüğUne ya
zacağınız bir mektupta elinizdeki 
makbuzun numarasını ve tarihini 
zikrederek sorarsanız cevap alır· 
111nız efendim. 

Yani Neşriyat ı 
• eni TUrk - Balkevinin neşret

mekle olduğu fi eni Türk) mecrnuaıı
nm ( 19 • 20 ) inci sayısı zengin mün
derecat ile bugün çıkmıştır. Fiati de 
(30) kuruotan (20) kuruşa indirilmiı 
olan bu mecmuayı bütün okuyucula· 
nmıza tavsiye ederiz. ............................................................. 
son olmak llzere: 

0 - Şu halde, kimyı1 harbine 
karşı mücadele edebilmek için 
bir tek çare vardır; hll da kı~aca 
harbe karşı mücadeledir. ,, 

Demİf ve pek çok alkıılan• 

mııtır. 



.pv Kadını 
Neler 
Bilmeli? 
'f"anil•I•'' 
•a.,ı kullanmalı? 

Yeni aldığmız faniJAlan ·uJ. 
!anmazdan evvel terslni yüzüne 
çeviriniz. Badehu ılık Utü ile ter
alnden ütüleyiniz. Badehu tekrar 
.Jbnı üste çevirip katlayimz. Fa· 
nilaları bir defa fitUledikten sonra 
KutlarnrB'c1nız daha çok dayanır. 

* ,açların dökıilm•sine mani 
*'1mak için ne yapmalı ? 
t Saçların döktilmeı.inc ma.ni 0~ 
mak için saçlarınıza xeytinyag 

l •Urünllz ve on iki saat bırakınız. 
Badehu sıcak .u v• 1abunla başı· 
uızı yıkayınız. Bunu bilhassa ,o
cuklara tatbik ediniz. Çocuğun 

eni büyüyen açlarını muhafazay 
köklerini kuvvetlendirmeye y rdım 
eder. 

ı * te, lci6rll laıtrdarındo.11 
t.sıl istifade etmeli? 
"'1 Boı kibrit kutularmı toplayı• 

JUL Mutfakta her gün yemek 
• irirken etten artan lüzumsuz yağ' 

ve deri parçalannı bunların içeri· 
sine doldurunuz. Ateş yakarken 
bt.nları ç ra makamında kullanmız 

te i hemen yakar. .. 
~apka üzerindeki ku,delelerln 
tekelerini nasıl çıkarmalı? 

Şapkaların üzerine geçirilen 
:kurdelalar yağmur altında daima 
lekelenir. Bunla!'ı şapkanın üzerin· 
den çıkarmadan temizlemek için 
bir bıçağı ateşte ısıtıp ipeğin 

\ersine doğru üzerinden srczdiriniz. 
Lekeler çıkar. 

* l>atotesi 
Dası! haşlamalı ? 

Patatesi haşlarken suyun içe· 
a-i İne bir miktar teker ili\'e 
•diniz. Hem patatesin rengi, hem 1 

de lezzeti daha iyi olur. .. 
fhgo.z ta,pıı 

nasıl haşlamalı? 
Beyaz turpu başlarken SU}'UQ 

içerisine tuz koymaymıx. Bu tur
pun sertleşmesine ve güç piımo
sine sebep olur. 

• 
flaiığın begazlıfuıı muhafaza 
{tin ne yapmalı? 
, Balığı başlarken etinin beyaz· 
lığını muhafaza için suyun içeri• 
ine bir miktar sirke ilave ediniz. 

'Keki rıasıl 
•lılrmeli? 

"" 
1_ Kkeki pİfirlrken içerisine bir 
.aşa • k 
b

. •r • illve edilecek olurH 
ır yumurtanın · · 

Yerıoı tutar. - -
Bir Cevap 

Koııtamonu a ~adide Hııuınıa: 
Gösterdiğiniz alakaya tefekkür 

•deriz. Mektubunuz bize anlatıyor 
ıki okuyucularımıza ev işleri hu· 
ıuıunda çok faydalı oluyoruz ve 
bu hizmetlerimiz bize v zifemizi 
~aptığımız hissini veri} or. 

Yatak ve çay takımları hak· 
kandaki arzularınızı memnuniyetle 
)'erine getireceğiz. Gramofon için 
tııöylediğiniz markanın buradaki 
acentesine mektup ~ azmamz IA
%ımgeliyor. Adresi şudur: Beyoilu 
l.tiklil caddesi 210. 

,~ ·.·--

Bu Seneki El .. 
bise Modası 

Bu sene en çok moda ot;ın 
kumaşlar, çiçekli emprimelef'dir. 
Etekler uzundur, Jerden beş aiti 

parmak, nihayet bir k r11 hı -
dır, emprime e hi elerin ğıl ri. 
yakalan ekseriyetle pi-
lisedir . 

Elbiselerin -ollar 

kısadır. Yakalar k -

palı ve l uvarlakhr. 

Ortadaki resim bu 

seneki empir'ime et· 
bise1er için tatbik 
edilmit gayet zarif 
bir modeldir. 

Soldan birin· 

el elbi e beyaz ipekli· 
den yapılmış, jayos ve 
kollar g çen parçalar 
siyah jorjetten geçiril
miştir. Eldi enler ve 
şapka d siyahtır. 

Sağd"n birinci r im 
de ketend n elbisedir. 
Bu elbise de etek yün· 

-

d n, Ü7 rindeki üç çeyrek e"bise ketenden Y'"'pılabilir. Göğ
sündeki düğ .. m ayni renkte taftad ndır. Şapka beyaz 
alpa ·adandır. 

Küçük Bir Ta,siye 
E b ·seniz lekelendiği z man o lekeyi kendinız çakar· 

mı} ~al maymız. İyj bir lekeci, e!b. enizi hem temiz· 
ler, hem de harap olm ktan kurtarır. 

m e a 
Tuvaletleri 

vr·nde i aç 
Tekrar Moda 

apol) on devrindeki kadın· 
lann yaptıkları saç tuvalet· 

leri 1934 kadınları ;çın de 
moda olmuştur. Deyli Meyi p• 
zetesi Paris sergisine ait verdiği 

havadisler arasanda bu modaya 
ait resimleri de neşretmektedir .. 

Be sergide gerek kadın etbi elerl, 
gerek şapkalar, gerek uç tuva· 
letleri tamamen imparatorluk 

devrindeki modnlardır. 

1810 daki modanın taammü· 
milnde sinemalar bilyUk bir rol 

oynamııtır. Bilhassa bu ıene 

Amerikada lcadmlar bu modayı 

şiddetle tamim etmektedirler. 

Sinema artistlerinin filmlerde 

giydikleri bu tarihi elbise \'e 
tuvaletler, milyonerlerin balo 

J 
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Ev Kadınının Bileceği 

Şeyler 

Tencerelerden 
Kokuyu Çıkarmak 

Kolaydır 
İçinde yemek pişirilen kapları 

teınixlemek için en fena usul kaynar 
ıı.tbuıılu suyun içine atn1akbr. '.Sabunla 
yaJtın kokusu imti:uıç edince bilakis 
çıkması g{lçleıir. 

Temizlenecek kapları alelade man
gal külü tle, ulunmadıta takdirde 
bayağı toprak veya kum ile iyice 
ovunuz, GOnra abunlu bir bet ile 
r.iliniı:, müteakaben akar audan ge
çirdiktc~ sonra kuru1ayınn.! 

alontarına da yayılmıştır. Pa· 

r.ia kadınları da bilha sa sabah 

1 - imparatorluk devrinden 

kopye edilen modetlerden birisi 

budur.. Bukleler tamamen enseye 

toplanmışhr. Ön tarafındaki saç· 
laı uzımdur. 

2 - Loretta y ouna'un tamim 

ettiği bu tuvalette, bukleler 

önden arkaya doğru dizilmiftir. 
Enae tamamile bukleJerle süalen· 
mittir. Tepede saçlar bir hotoz 
gibi toplanmışlar. 

3 - lmperatorluk devrinde ev 

tuvaleti olarak kabul edilen bu 

gayrıresmi tuvalette 1934 de ev 

tuvaleti olarak kabul edilmiştir. 
Örgü bir saç başı çe,pe,evre do· 

laşmaktadır. 

Bugün 

1
Ne Yemek 
Yapsam? 

Sahan Pirzolası 
Bu Pirzolayı pişirmek için blr 

miktar domuz pirzolası, patatea, 
soğan ve süte ihtiyaç var. Pirı~ 
lanın etrafmdaki yağlan ke ip 
tep inin dibine diziniz. Bade
hu :aoğ-anları ince ince kesip 
diziniz, lizerine patatesleri ince 
dilimler hniinde ke.ıip diziniz 
pirwlayı üzerine koyunuz, badehu 
tekrar bir miktar soğan iizerine 
patates diz.iniz. Üzerini örtecek 
kadar süt koyunuz. Kapağını ka· 
padıktan sonra tepsiyi fırma ko
yunuz.. tuz oymn)ı unutmayınız.. 

Soğanlar ve pirzola pişinceye ıka
dar pişiriniz. Badehu kapağım 
açmız, patates hafif penbe kazar· 
dıkt n sonra çıkarınız. 

Dago 
Kuzu etini parça parça kesiniz. 

Sonra, patates, havuç, soğan, be· 
z.el)e, kab'ak ve domatesi parça 
parça kesip hazırlayınız. Tence
renin içerisine bir miktar yağ 
koyduktan &onra bu sebz.el ri bir 
müddet yağdan g çiriııiz, üzerin 
etlerı dizdikten sonra ıcak su ile 
pişiriniz. Buna tuz, büber, kim) on. 
yeni.hnbar ilavesini unutmayuuL 

1 panyoi Usulü Pirinçli 
Tavuk 

Tavuğu parçalaymız. Bir fin· 
can pirinç ve bolca sovanı doğ
rayarak hazırlaymı-z. Tavuk iyice 
pişinciye kadar kn} natınız. Sova· 
nı da tavukla beraber pi§iriniz 
Badehu pirinci ilave aderek bir 
çeyrek veya yirmi dakika daha 
kaynabnız. lçersine tuz ve az 
miktar karabiber ilave ediniz. 

Küçük ·ı avsiyeler 
Yaz geldiği için kışlık elbise

lerinizi sandıklara yerleştirdiniz. 
Fakat bunların arasına naftalin 
serpmeyi unuttunuzsa henüz yeni 
olan o elbiseleri güve hücumuna 
maruz bıraktınız dernektir. 

l#- Sokağa çıktığınız zaman 
göj'!itünüze güzel bir çiçek iliştir· 
meyi unutmayınız. Bu ai:ıi daha 
cazip gösterir. 

* Fazla tuzlu yemekler satı. 
hate çok · .!.uurdır. Faila tuz ayal 
zamandlf._~,öı.lere de zarar verir • 

lif. Bat.yodan veya hamamdan 
çıktıktan sonra viicudünUzli hafif 
kolonyalı su ile masaj yapınız. 

>f Şimdi yaz mevllimindeyiı.. 
Akşam ve sabah denize girmek 
çok faydalıdır. Fa~at ~~nizin 
size yarayıp yaramadıgım ogren
mck .için bir doktora danışmak 
lb andır. Bunu ihmnl etmeyiniz.. 

Ev Kadınının Bileceği 

Şeyler 

Model Şapka Yap
mak Elinizdedir 

lstanbulda, Parısten model 
olarak getirilmiştir, kaydile atı· 
lan şapkalann fıati 15 ile 30 lira 
arasmdadır. Halbuki ayni güzel· 
lilde bir şapkayı 4, nihayet S 
lirıı arasında çıkarmak mümkün· 
dür. Eli biraz yatkm bir ev ka
dınının bilhassa ya<z mevsiminde 
yapacağı, alelade hasırdan bir 
forma alarak, elbisesinden arta
cak kumaş ve garnitür ile bu 
şapkayı kostümüne assu~ti yap
maktan ibarettir. biraz uğraiınız. 
mutlaka muvaffak olursunuzl 



8 Sayfa 
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Sevdim, delicesine 
sevdim. Bu sevgi tam altı ay 

sürdü, altı ay sonra birdenbire 
ıoğudum ve artık sevmedim. 

İlk gördüğüm gün onu ; ne 
güzeJ, ne cana yakın bulmuştum. 

Ellerimle kıvırcık saçlarını okşar· 
ken duyduğum zevki, bir defa 

daha duymamıştım. Sarı bukle· 

lerlc çerçevelenen yüzüne bak· 
tıkça gönlüm açılıyordu. 

Altı ay, ne ben onu kırdım, 
ne o bana biraz ıoğuk görUndU. 

Altı ayı yanyana, dizdize, baw
başa yaıadık. 

O güldüğü zaman ben güler· 
dim. O susarsa ben susardım. O 

konuşurken dinler, tatlı bir mu· 
ıiki dinler gibi dinlerdim. 

Bir dakika yanımdan ayrılırsa, 
geçen bir dakika bana bir asır 

kadar uzun gelirdi. Bir an yilzil· 

me sert baksa oyuncağı kırılan 
bir çocuk gibi müteessir olur, 
içimden vurulur, hıçkara hıçkıra 
ağlardım. 

Bu sevginin hiç bitmeyeceğine 
inaıımıştım, fakat yazık, tam alh 

ay geçmişti.. Bir hadise, umul· 
madık bir hadise bizi biribirl
mizden ayırdı. 

Ben kıvırcık saçlı kadm ıe
Yerdim. Onu kıvırcık saçları için 

aevmiştim. Alta ay aonra aaçlan
nın kıvırcığı bozulmuıtu. 

Meğer alb ayhk ondllliayon 
yaptırmıımış ! IMSET 

- - · ,. ........ '1 •Jll •••• · · ·---- •• 1. ·~ 

Bunlar, baJık gibi suya girer 

elinden kurtuluruz, dediler .. 

KOMŞUDAKİ 
luunıı.ıı sozüme, 
Siz kııwm 9abuk, çabuk .• 
Ku. gôrundtl goziime, 
1\om,udnki k~I tavuk .. 

Of <ledioı, hem ah dedim, 
Hen ynudııo Allalı dl:!dim : 
Severıın \•ttllalı dedim 
Sd~ lcndını ttbırk sah~ık. 

1 )ılsızdi, lıulbiil ı.;ılıı ~ 
ı.;:oknınz<lı hir gııl gibi. 
Suçları ıııı~k.n >-;il.ıi. ' 
noreuler, tle.I , gıı~ıılc ! 

!-iaglaındı ıloııııı1. ~ibi, 
~o~uklıı, Lır lııı.ı: ~ıbı ; 
'l'uparl11k knrpuı ~ılıi ; 
J\ıtrpuı .. ııı (f,.~ıl, kıt 1 nık r 

Mizahçı 
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13 Rakamı 
HAkim maznuna döndU: 

- Mehmet Efendiyi 

öldlirdüktcn sonra vücu· 

~ünü tam on üç parçaya 

ayırmıısmız öyle mi? 

- Öyle amma hakim 
efendi, yaptığıma pişman 

oldum! 

- ????? 

- On üç 

Zararı Var 
Bir hanımefendi ıöy• 

IUyordu: 
- Kızım kekemedir. 
- Ne zararı var ha· 

nımefendi! 
- Çok zararı var, 

kekeme olması saadetinin 
mahvına sebep. 

Anlattı: 
- Bir gün kendisine 

bir erkek talip olmuştu 
biz muvafık bulmuştuk .. 
fikrini sorduk, meğer 
onunla evlenmeye razı 
değil~iş, fakat o kekeleye 

ayırmış 

yakayı 
- Evimizden denJ2 görünmez amma, insan pen- kekeleye, hayır, deyince

cereden bakar bakmaz denizi görmüş gibi olur. ye kadar; diiğün de va· 
Karşımızda dört tane balıkçı dükkanı vardır. . pılmış bulundu. • ele vermezdiml 
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Artık ilaç içmiyeceğim, 

eyi oldum! 

ilaç bitmeden ne diye 

eyi obmmn? Biz ona avuç dolusu 
para verdik_ Günah deiil 
mi? 

Ftkra 
1 

Yardım 

Gimirya şehri hasislerile meş

hlİrdu. Dünyanın hiçbir taraf mda 

oradaki kadar hasis bolluğu yok· 

tu. Cimirya Belediye reisi birfey 

diişündü: Şehri güzelleıtirmek. 

Bunun için para lazımdı, para da 

iane toplamak .suretile elde edi
lecekti. 

Belediye reisi ıehrin en zen· 

ginine gitti meseleyi anlattı, zen
gin derhal cevap verdi: 

- Para vermem, fakat şeb· 
rin güzelleşmesi için başka bir 

suretle yardımım dokunur. 

Mesela nasd? 

Bundan aonra hcrgün şe

hirde yiizüm tl'aşlı olarak ıe· 
zerim. 

Kapıcı - Beşinci kata mı 

çıkacaksınız ?.. Sekizinci katm 
düğmesine basınız; asansör üçün· 
cü katta durur, geriye iki kat 
merdiven kalır onları da yürii· 

yerele çıkaHımz. ! 

1 Şen Sözler 1 1 

' Yumurta Yerken 
Çocuğa, yemekte konuşma• 

sını tenbih ederlerdi. Bir akşam 

yine yemek ryiyorlnrdı; çocuk: 

- Anne, dedi, bu yumurta 
fen al 

- Sana yemekte konuşma 

diye kaç defe teııbih ettik! 

Çocuk sesini kesti: Bir az 
sonra büyük bir cesaret gösterdi. 

- Anne, yumurtanın içinden 
çıkan civcivlerin birçok yerlerini 

yedim, yalnız gagası kaldı onu 
da yiyecek miyim? 

imdat 
Hıraız bir eve girdi; yUkte 

hafif bahada ağır ne varsa hep
sini topladı. Bir bohça yaph. 
tam evden gideceği sırada ev 
aahibi uyandı. Ev sahibi iri yarı 

bir erkekti. Hırsız onu karşısında 
görür görmez telefonu kaptı: 

- Allo, polis merkezi orası• 

mı? imdat, eğer bir vatandaşın 
hayatını kurtarmak istiyorsanız, 

filan yere koşunuz! 

Allah için 
Post restant gişesinin önünde 

birçok genç kız, birçok genç 
erkek taplanmışlar, gişeye sokul• 

mak için sıralarını bekliyorlardı. 
Bu arada iri yarı bir genç koşa 
kota geldi, herkesi itti, en öne 
geçti · 

- Bana mektup var mı ? 
Giıe memuru ıordu ı 

- Hangi adrcıe efendim? 

- Mahçup delikanlı adresine! 

Fakat bu hiç sesını çıkarmadı; 
çUnkii, maymun gibi ağaca çı· 

karım, diyemezdi . 
• • • • • 1 1 • ' ••• ' ' • 1 •• ·-- ••• 1 •••• 

GELMEDEN 
Aulıı~ılıuaz bu işin, 
Bir gün başa gı•lmedeıı .. 
Uslanmaııı bij~ le gider: 
Başım taşıı. ~elıııedeo. 

Domtı.liuı hiç koruıüşi.im, 

Nder neler gürnıiişüm ; 
Dört yana og iirwiişüın, 
Bı>ıı lm yaşn gelmeden .. 

Değildim böyle huııak, 
Saçlamnda yoktu ok ; 
Satmı~tnn hen on konak 
Bu ~ıılnşa gelmeden .. 

Okuyanl&r ne derdi ; 
Yüklendilflr bu derdi, 
Rurtulma~ mukadderdi 
Çok tıra~a g,.]ıııe-ılc•ı ! 

Mizahçı 
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Sönenlerin Yerine Yeni 
Yıldızlar Doğuyor ______ ....,_.,. __ ,..,...,,.._ 

İsveçli Yıldız Greta Garbo Kurnazca 
Bir Mızıkçılık Yaptı 

On beş gündcnberidir ki Holi
vut yeni bir yıldız daha kuan· 
mıştır. 

Jun Hayt isminde genç ve 
güzel bir kız, şimdiye kadar danı 
ettiği Nevyork ıahnelerinden alın· 
mış sinema stüdyosuna götürül· 
müştür. Çok güzel dans numara· 
ları yapan bu genç kız bundan 
sonra operet filimlerinde en mü· 
him rolleri temsil edecektir. Şim
dilik Uç sene mOddetli bir muka· 
velename imzalamıştır. 

>f Dilber yıldızlardan Miryam 
Hopkins11Hepimiz birarada,, isimli 
bir film çevirecektir. Bu filimi 
bitirdikten sonra da Avrupada 
ıeyabate çıkacakbr. 

'f Güzel sesi sayesinde daima 
el llstUnde tutulan, sessiı. filim 
zamanında meşhur olan Bebe 
Danyels kabakulak hastalığına 

tutulmuştur. 

tal<dirde ücretini yüzde elli niı
betinde artlıracnğını bildirmiştir. 
Garbo bu teklifi kabul ettiği için 
yakında yeni bir filim çevire· 
cektir. 

Fakat bu filimde oynayacak 
erkek yıldızı kendi seçecektir. 

* Klodet Kolber ile Gari 
Kuper arasında bir ihtilaf çıkını,, 
bu yüzden münakaşalar olmuş ve 
neticede biribirlerile darılmışlar· 

dır. Biliyorsunuz ki Klodet Kolber 
Holivut yıldızlarının en güzelle
rindendir. 

Gari Kuper bir gün nişan!ısile 
beraber gezerken Klodete lesa• 
düf etmişler, güzel yıldız Kuperin 
nişanlısına sitemli ve kinayeli 
sözler söylemiştir. Kızcağız bu 
sözlerden müteessir olarak ağla• 
maya başlamıştır. 

Güzel yıldızlardan Oran Dema1.i oe Antfre "Melek• /ilminin bir sahnesinde 

lf İsveçli yıldız Grcta Garbo 
"Kıraliçe Kristin,, ismindeki meş· 
hw filimi çevirdikten sonra Holi· 
vuttan ayrılmak, tekrar memle· 
keti olan lsveçe gelmek kararını 
vermiştir. Fakat kumpanya ile 
imzalamıf olduğu mukavelelerinin 
müddeti henüz bitmediii için 
kumpanya Garbonun bu ıeyaha· 
tine muvafakat etınemiftir. Bunun 
üzerine Greta Garbo ıeyabatten 
vazıeçmif, fakat ıinir baatalıfına 
tutulduaunu. uzun müddet istira
hat etmek mecburiyetinde bulun· 
dujunu ileri ıtırerek filim çeYi· 

Bunun üzerine Gari Kuper de 
Klodete karşı gücendirici bir 
muka helede bulunmuştur. İşte 
bu yüzden aralarında açılan 
münakaşa nelicesinde Klodet 
Kolber, bir daha barışma· 
mak üz.ere darılmışhr. Holivut'un 
dedikodu muhitinde bu hadise 
bir bomba gibi patlamıştır. Hatta 
Amerikan sinema mecmualarmm 
verdiği haberlere göre, bu hadi
ıenio mahkemeye bile intikal 
etmeai muhtemeldir. 

Cin Har/ovun 
Öksürüğü 

HoJivut'taki aanıın yıldızluan 
en glizeli olan Cin Hulov ıe
çen)erde kendiıini lfltmOf ve 
lkıUrUğe tutulmuıtur. Fak.lt ted
~lr ~madığı için bu theaımtyet· 
ıız okeUrUk Cin Harlon bir ay 
kadar rahatsız etmiş. hattı bir 
aralık bronıit tehlikeai geçirmit
tir. Bu öksürük, Holivud'un 
alaycı yıldızları arasında bir 
eğlence mevzuu olmuştur. Şimdi 
Holivut'ta meşhur yıldızlardan 

hangisi ökıUrürae bu alaycı yıl· 
dız]ar 11 Cin Harlov'un öksUrllğil 
tuttu diye alay ediyorlar. 

Sizin anhyacağımz " Cin Har
lov'un öksürüğü ·,, ıöı.ll bir dar
bımesel olmuştur. 

Y ıldı.z Akını 

Amerikadan İngiltereye yıl· 
dız akını de\'am ediyor. E11&sen 
lngiJiz olan, fakat sinemaya Ame
rikada intisap ederek bütiln ,öh
retinl Holivut'ta kazanan yeni ve 
güzel yıldızlardan Tallulah Banked 
11ı_ukav~leai bittiği için lngiltereye 
doıuneye mecbur olmuştur. Dört 
ıeneden b .d. k. . d • . erı ır ı sınema .. 
çekılmıf bulunan k ' ld I d es ı yı ız ar an 
Lorala Plant bir h ft 1 . a a cvve 
Amerıkadan Londraya 1 . t' . ac mıı ır. 
Bu eıkı yıldmn para •ık t 

ın ısı 

içinde olduğu söyleniyor. Halbulci 
vaktile milyarlar kazanmı~h. Bun
lardan başka lrving Açer ve Jorj 
Arturda Holivut'tan lngiltereye 
gelmişlerdir. 

Bunlara mukabil Holivudun 
en dilber yıldızlanndan olup 
ıeçen ıencler içinde İngiltcrcye 
ıeçmiş ve oraaa birkaç filim çe· 
virmiş olan Margarit SuHavan'da 
t~krar Amerikaya dönmeye karar 
•trmiştir. 

remiyeceğini söylemiftir. 
Bu vaziyet karııaında kum• 

* Pariı ıtüdyolannda yakın
da "Antonya,, iıimli meşhur bir 
Macar romanı filme alınacaktır. 

Hem İngilizce, hem de fransızca 
olarak iki kopyeli çevrilecek olan 
bu filmin artistleri tayin edilmıak panya mukavelede değiıiklik 

yapmıı ve yeni bir filim çevirdiği üzeredir . 
.:,,;.;;;,:;.::;;:;,...,;.;,.;:~ .... -=====-~==:z=:::=---======-:ıs:ıo.,,,.,_.,::ı=::=::::::s=======---

Bahtiyar !JılJızlar kotra ve tleniz ıojasınJ• 
c =--=-=..:cı;ı:;:ııc:c:::::ıc:::== 

Muhteşem ~ofi 
Karol Lombarıın Y e :ıi 

Fıİminin lımi Budur 
Jorj Raft ile Karol Lom 1 ın 

l>inikte çevirmiş oldukları "lfo ı o,, 
filmi bir haftadan beri Paris sine· 
malarmda gösterilmektedir. Çok 
gül.el ve cazip sahn,. 1f'ri ihtiva 
eden t.u filim hücuı •• ~erccesinde 
bir rağbete mazhar olmuştur. 

Karol Lombar iki ay ,kadar 
stüdyoya tekrar git'ecck ve yeni 
filmine başlayacakhr. " Muhteşem 
Sofi ,, ismini taşı,yacak olan bu 
filim için büyük haı.trhklar yapıl
maktadır. 

Madlen Karo) 
••Dünya Harekete Geçti,, 

Filmini Çevirdi 
Bir senedenberi Holivutta 

çevrilmekte olan "Dünya hare
kete geçti,, isimli filim bin bir 
miişkiil · t an sonra nihayet bitiril-
mı~ ·nenin en hliytık ıinema 
est t ı hu filimde dilber yıl· ,. 
dızlardan Madlen Karol ile m.truf 
erkek yıldız Franşo Ton karşıhklı 
olarak baş rolleri temsil etmiş
lerdir. 

Bu filim için çok masraf yapıl· ı 
mış olduğundan para5mı çıkara· 
ımı çıkaramıyacağı . endişesi hü-
küm .5Ürmektedir. 

M. G. M. lcu,,.pengasını11 geni ••ltlızlorııtdan biri çok •eudiii 
kik il• ~1Utg•no v• •or6a ~" 
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Üç Senelik iddia -• • 
Atletizm Faaliyeti Seksen 

Is a b 1 Atletizm Biri~ci ikle~inden Ev
vel Ve Sonraki Yapılacak Müsabakalar 

ngilizler Amerika Kupası için Yine 
Müthiş Bir Kotra Yaptırdılar 

22 Hazir n cuma günü atle
tizm mü.,~ bakaları yapılacaktır. 

1 tanbulda atletizmle me gul 
olan ku! plerimizden G tatasaray, 
Beşiktaş, Beyoğluspor, Kurtuluı 
ve Şişli atlet erinin birarada ya· 
pacakları bu mü abakalar mev• 
ımin Sa}ılı atletizm hareketlerin· 

dendir •.• 
Bir haf sonra lstanbul birin• 

cil kleri için koşacak atletlerin bu 
mu bakalarda iyi dereceler elde 
edec ğ" ~tiphesizdir. 

Te bit edilen programa göre 
m bak r: 100, 200, 400, 800, 
l , 30 O metre ko ular ile uzun, 

k. sır kin ntlam , di!lk, gülle, 
cint atm i e 100 X4 bayrak ya• 
r ınJan ibarettir. föaabakalar 
tam ı' i buçukta başlayacaktır. 

* 1 tanbu b:ri ci iklerinden iki 
b fta sc a mühim beynelmilel 
m ·l ette te tıp edılecek aUtizm 
m kal r , ô ve 8 temmuz 

ve paz r günlerı için ha• 
noı tır. 

G l t ray birincil kleri namı 
l l u müsabaka-

m f dar, yonunnn Ü· 

; Jetile B !kanlardan 
r, Romen ve Yugo .. 

i de d vet edilmiştir. 

memlekin en 
t erı de iştirak edecek 

s re e hu ule gelecek re• 
en y~ ek derecelerin 

ld cd ·ne yardı edecektir. 
Bu rn abakalarm mükemme· 

Ço vv tli Teni 
i onları Geliyo 

T ı.: nis mevıı nıinde ku'\ vetll ecncbj 
şa pıyon arın maçlArile cazip bir 
. k get mck ü:ıerc Balkan teniı 

n p'yonl n olan Romanyablaıa bil' 
vet mels.tubu yazılın fb. Daveti 
b 1 eden Romnnya t nia federH• 

en kuvYetli te isçilerinden olaa 
ukubv ~ ile Şef r ve dam 
ça'nı:ı lstanbııla hareket ettik· 

1 • i ve yann i cum günü ilk maç~ 
l n ı yap ca ları ı bildirmiştir. 

Rom n:t• dan 1 n teniı ,ampi-
} i rıle b::üm fampfyonlanmıwı Uk 
tc sları Y rm Taluimdeki Ateı -
Gtıne~ tenia kortlarında yapılacaktır. 

flinKtm• karı ının falcılığını ispat 

cd n ltfihnıcanın Winclsori Lad 

i imi' atı 

liyetl içi Galatasaray kulilbtlnde 
bu işl meşgul bir tertip heyeti 
işe başlamış 924 ve 928 olimpl• 
yatJarmd bulunan arkadafların 
görgli v tecrübelerine bu müsa· 
bakalaırda büyük bir rol oyna
ması için sahada her tllrlö teai· 
sabn } pılmasma karar eril· 
miJtir. Atletizm mlbabakalarını 
Yunani tandan gelecek bir ta
kımla futbol m çlan takip 
edecektir. 

Bir Kotra 
iade 

eraldısmm Hariku
uvaffakiyali 

ütek it lngiliz bahriye za
bitlerind n M. Graham, cU>rt ton• 
luk b"r gemi ile lrlandadan bura
ya gelm' tir. Seyahat 24 gUn 
sürmüştür. Bu, şimali Atlas de
~izinde şarktan garbe yapılan J 
ılk seyahattır. lngilt11r• •"' ialübii"ii" milgon/arını giyen kotral11rda11 6irl tam goll• ıid•rlccn 

-======;ıcıı::===-=:=s::::::ıı=============ı lngili% porculanna milyonlara 1 çıkan o numarah çamroklar sıra 

A H k mal olan inatlı, kotra yantt için ile her sene Amerikayı temıil san zmanı 1 a ıyan yine hllmmah hazırlıklar b şladı.. eden kotralar tarafından geçildi. 
logiltere ile Amerika arasında Bu mütemadi mağlübiyetler 

Yumruk Kıralı bir sudanberf devam eden yel· dünyanın en denizci milleti olarak 
encilik rekabetinin en heye.canlı tanınan lngilizleri fena h~.lde kız· 

tezahllrll olan bu yarlfl İngilizler dırıyordu. Çay kırah oldükten 

Da ak gig•r•lc ı••'/Iİgonlaiu kag6cdcn d•v Kantu·a ile .... 
luılclıı•n hgünlcü 9a.mra.k kıralı 

andan ziyade, insan tekfin- 1 Kaınera'run gUJer yttzlll, 
de bir boğaya benzeyen ltaıyan bakışlı yirmi bq yqında, 

i Çingene Karısının 
Dediği Çıktı 

Londra'da yapılan ve dünya-
nın en btıylik at y&nfl addedilea 
Derbl milsabekaalm ba mene bir 
Hintli ihracenin Wi.naaOr l..ad 
ismindeki ah kazandı. Elli milyon 
Ttlrk liralık bah iml\fterek yapı
lan bu yarııt n eYYel Kolombo isimli 
abn birinciliği muhakkak aibi idi. 

Y arqın amitler billfına Wind
ıor Lad tarafından kazanıldıjı 
garDlllnce, bundan on sene evvel 
&len ve her yanıta fal açan bir 
çingene kansının tahminini gaze
teler hayretle tekrarladı. Filhaki· 
ka çingene kar111 bundan on se
ne evve: 

- Ben öldükten on aen• son· 
ra ismi 11 W ., ile başlıyan bir at 
Derbi yarışını kuanacaktrr. De-

tatb 
toy 

mittir.Falc.ının öldOğil tarihten tam 
on sene onra birinciliği beklen· 
miyen ve isminin ilk harfi"W olan 
b. k " ır atan azanma8l haraiata inanan· 
l nn koltuklarmı kabartmışltr. 

Yarı,tan eov~I birind 6f1leceiirte 

herkesin emin olcluiu Kolombo 

83 senedenberl kovalıyorlar. sonra bu işi dağrudnn doğruy~ 
Amerik kupası namiie y pı· UstUne al~n lngil_t~re ~at Kulübu 

J b Ö 
.. 

0 
d ki l"lü bu seneki yarış açın dunyanm en 

an u yarış num z e ey u n d h . ı d 
ilk haftasında Amerika sularında e şetlı rntrasını mey ana çı· 
tekrarlanacakbr. Kapa nizam~ 
namesi mucibince, kazanan mil· 
letin kara olarınd yapılan y rışı, 
lngilizler bir türlO kazanamiyor· 
lar. Bundan seksen Uç sene evvel 
lngUiz yat lmlübll bir l.koçyalıyı 
danltmqtt. Yelken ve kotra mu
tahaısıaı olan bu lskoçyah Ame
rikaya gitti. O tarihtenberi bu
ıttne kadar geçen gün 83 sene 
zarfında logilizler Amerika kupa•n• bir daha kazanamaz oldular. 

Umumi harpten evvel, ne ya
pıp yapıp Amerika kupası yan
pı lngiltereyc ıetirmek isteyen 
lngiliz zenginleri, başta çay kıralı 
Tomu Llpton olduğu halde yüz 
binlerce liraya malolan beı kotra 
yaptırmışlardı. Çay karalının al
bnlanm döktüğil o kotralara, bi
rinci Çamrok, ikinci Çamrok, 
Oçlincü Çamrok i9İmleri verilmişti. 
Her biri yilz bin lngilize yakın 
··~~yıl;;-Mu ... 8;;;··i;;;;i~d;ki""i;;k:·· 
ıöriln ilk yumruğunu yer yemez 
yer• serildiğine şahit olanlar ilk 
saniyede gözlerine inanamamış· 
JardL 

Fakat dünya boka pmpiyon-
luju için yapılan o maç devam 
ettikçe dev adamın aynı yumruk· 
lann teairil• birkç kere daha 
yuvarlandığı görfilünce, insan az· 
manınm hakikaten dayak yediii 
anlaşıldı. 

Bu fBfılacak galibiyeti temin 
eden Yeni dünya taaıpiyonu ve 
bugünün milyoneri Max Bear 
bundan dört sene evvel fakir bir 
amele idi. Üç senedir bokı ya
pan bu genç ıampiyon insan az
manım mailüp tıttiği gece bir 
dan salonuna gitmiş ve orada 
ıabaha kadar danı ederek eğlen· 
miştir. lhtisaıahnı soran gazete· 
cilere: 

- Daha iyi idmanlı olsaydım, 
demek o devi yumruklarımla 61· 
dt\reeektim, demiştir. 

kardı. 
« Endcnvour » ismi verilen 

bu seferki milthi kotranın 
boyu 39 metre olduğu halde 
yelken direği tam 51 metredir. 
ş·mdiye kadar yapılan yarış kot
ralanndıı bu nİ.9bet hiç tecrlibe 
edilmemiJtir. 

İngiliz bahriye grurunun tim· 
sali olan bu heybetli kotra tam 
techiı.atile idmanlara batlamaşbr. 
En hafif rüzgarlarda bile motarlü 
gibi yllrüyen, en sıkı sağnak~d:\ 
kilsmeden dalgalar llstünd kayan 
Endeavourun bu sene şampiyon· 
luğu ve kupayı lngiltereye getire.· 
ceği ümit ediliyor. 

Eylülün ikinci haftumdaki bu 
iddialı yarışa Amerika hayra~? 'le 
çıkacak kotra da yanı talimler e 
baılamııtır. Bütün Amerikan ve 
lngiliz sporculat'mı heyecan içinde 
bekleten bu yarışı seyretn1ek 
üzere yarış mahalline doğru şim
diden akın akm seyyahlar gelip 
aehillerdeki otellere, kumsallara 
dolmaktadırlar. 

Eskrim MUsabakalan 
Vartova, 20 (A.A.) - Avru

pa Eskrim şampiyonluğu mfisa· 
bakaları burada baılamışbr. O 
gün snrecek olan müsabakaları 
12 milleti temsil eden 120 kişi 
iıtirak etmektedir. 

Müsabakalara Girecek Atletleriı 
Nazarıdi kkatine 

lstanbul 18 ( A.A) - lstanbul 
Mıntakası Atletizm Heyetinden: 

ıg haziran ve 1 temmuz tarih· 
lerinde icra edilecek latanbul 
atletizm birinciliklerine girecek 
olnn kulüpler esamisine ve nım· 

taka sicil numaralarım ve hangi 
müsabakalara iştirak edeceklerini 
mfişir listenin 24-6-934 tarihine 
müsadif pazar günll akşamına 
kadar atletizm heyetine verilmeai 
aksi takdirde müsabakalarım koy· 
bedecekleri illn olunur. 



SON. ~OSTA 
::::;;~·=="-==~::a:e:~==:-:;:::;==========:~ .:-r::===========:;==;::-===:::;::::=.=;;::::=:=z::======.::======-=-~~ 

:S.yfı ı 1 21 Haziran 

........................................ ~ ................................................................ ~··································· ... ········ ...... ··· .. 
~ Hikaye Bu Haftanın Bilmecesi 
: Mikimavzı Nasıl Aldattılar? Romayı Kurtaran 

Kazlar 
SinCap a Serçe Nerede? 

Belki bu efendide beş kuruş bulabiliriz. 

- Bir dakıkalık bize bir beş kuı uş vercbılir misin z ? 

Roma muhasara edilmişti. Şi· 
maiden gelen müthiş bir ordu 
şehri sarmıştı. Düşman askerleri 
uzun boylu, mavi gözlil, ıan saçlı 
iri yan adamlardı. Bunlara Gol· 
Jer derlerdi. 

Şehir sokaklarında korkunç 
muhnrnbeler başladı, Roma as
kerleri mütemadiyen geri geri 
çekilmiye başladılar. Goller yal· 
mz kuvvetli değil, aynı zamanda 
cesurd ılar. Gür seslerle Romalı-
ların üzerine saldırıyor, cephele
rini y nrıyorlnr<lı. 

Romalılar son istihkamları 
olan Kapitol'a çeki!miye mecbur 
oldular. Burada ıelimetteydiler. 
Çünkü bu istihkama girebilmek 
için Kapitol'un muanam duvarla
rını yıkmak lazımdı. Fakat zavallı 
Romalılar bu yüksek duvarların 
üzerinden Gollerin, evlerini yağ
ma ettıklerinı seyrediyorlardı. 

Bir gün ormanlarda yaşayan 

hayvanlar birleştiler, yeşil orman
da bir eğlence tertip ettiler. 

Umum hayvanları bu eğlenceye 
dnvet ettiler. Son dakikada serçe 
ile sincap gelemiyecekleri habe
rini gönderdiler. Fakat bu iki 

kurnaz, öteki hayvanlardan evvel 
gelip ağaçların orasına gizlendiler, 
eğlenceyi bur don seyrettiler. 
Sincapla serçe resimde ağaçların 
arasında gizlidir. Bulabilir misiniz? 

Bu bilmeceyi doğru halledenlere 
muhtelif güzel hediyeler verilecektit. 

Romalılar açhktan azap çek
miye bnşladıJar. Birrok defalar 
Juno mabedinde yaşıyan mukad
des kazlan kesip yemeyi bile 
düşündüler. Fakat bu kazlar Ro
malılar için mukaddesti. Bunları 
kesmek büyük bir gilnahb. 

Bir gece cesur, Manl~us ismin
de Romalı bir fakir, Juno mabe-

Geçen Haftaki i ece
mizi Doğru Halledenler 

dinin yanında uyuyordu. Birden- 3l Mayiı tarihli 
bire korkunç bir ıeı duyarak nOıhamızdakl bll- 1 3 1 

- Te~ekkür ederim, efendim. Arkadaşımla bahse tutuştuk. ben 

sizi dolaba koyup beş kuruıunuzu alabilirim, dedim, o, alamazsın, 

dedi.. Bahsi ben kazandım. 

uykuıundan uyandı, tüfeğini ya- mecenin balledil-
kaladı, yerinden fırladı. mit teklini H bu •---+---

Manliuı bu sesi tanıdı. Bu bilmeceye ittirak 1 3 
k d edenlerden hediye 

sea mb a des kazlann sesiydi. alacakf ann isimle- 11----+---·ı 
Bunlan kim uyandırmpb, niçin rini •t•tıY• ya&.ı-
bağırıyorlardı? yoruz. 

Sea!er gittikçe çoğaldı, bir Tava okuyucu· •----1-----1 
feryat halini aldı. KUf}ann acı larımıan bediyele-

y k sesleri, gecenin dlrunetini yırta- ri poıta ile adrca-
8 an Top Arkadaşınızı nasıl yordu. ıerioe gönderilir. -

Aıd t b·ı· • • ? latanboldaki oku- Mecmuu 40 Bu k · · a a ı ırsınız Manlius kalenin du•arlarıoa · d oyunu oynama ıçın ço- yucularaoııı.ın • -------
cuklar ikiye aynhrlar. Evveli Bir gUn arkadaşlar toplanmıf koıtu, aşağı bakb. Bir Golle kar• pazartesi perfcmbe günleri öğleden 
çayır veya bahçede yekdiğerin- oturuyorduk. Muhllif oyunlardan ıı karşıya geldi. Gollerin kuman- ıonra biıat idaremize gelerek bedi· 
den kafi derecede uzakta mu- dam, bir neferi gece yansı kaya• yclerinl almalarını rica ederi~. 

oynadık bilmeceler söyledik niha-
ra bba ı:ıeklinde dört tat koymak lara tırmanarak istihkamın &ıiine Kitap çantası kazanan talilh 

,, yet herkeste sermaye tükendi. k Nef t d d I b··'' O kt b' t l b · lazımdır. Ve taşlar birinci ikinci çı artmıştı. er am uvar an stan w rmnn me e ı a e esın· 
l Param pencereden düşmez mi. içeriye athyacağı dakikada Man- den Hazi Osmııo Bey. 

diye numaralıdır. kiye ayrılan K d k 1 B' d '-'- d M Birer kutu ovun ... •k elackları apı a apa L ır en 81Wma lius'le kal'fl k•l'flY• gel i. an- • -
aruplardan birisi birinci taıın h l\ıruseri kolordu bat ecı.acıaı Haaim 
o geldi. Çocuklar dedim ben elı'mı' liua Gol neferini görünce emen J ... 

dl'bı'ode dururlar. ikinci ..,.up Dey oğlu H. Necdet, Konya Kürkçii 
•· sfirmeden şu oda kapısını açarım, beline bir tekme vurarak dağdan h il . d 1.,.. t l B l k k ile dört taşın arasında dura- mn a esın e \..ll u ıasan e ıçet so a 

ve arkasındaki 25 kuruşluğu alı· aıağı yuvarladı. 11 Hacer ilhan, İstanbul 44 üncü 1 k-
caktır. Birinci grupdan herhangi Kazların feryadı mütemadiyen mekteıl dördüncü sınıftan 400 Fikret 

'k' rım. Tabii hepsi yine saçmaladın blr oyuncu topu atar ve ı ı nu- yükseliyordu, istibkamdaki bütün Çetin, lstanbu1 Cağaloğlu Neş'e apar .. 
maralı taşa koşar ikinci grupta• diye güldüler. Açın bakın dedim Romalılar gilriiltUden uyandılar; tımanında .Ayşo Cemali B. vo Dcyler. 

kiler ise topu tutmİ}'a çalışırlar. eğer onu yerinde bulursanız bana ıilihlarını alıp hemen koştular. Birer şişe kolonya aPacaklar: 

b . ne isterseniz yapın. Bunun 6ze- Manliuı'ün istihkimı muhafaza Çembcrlitaş Turan apartınıanında 
Eğer topu irincı dgrupun oyun• rine kapıyı açtılar ben de hemen için, kayaların arkasına gizlenen Osman, Kadıköy 11 inci ttkwektep ~84 
cuıu taşa vurma an tutup ona Yusuf, Kumkapı Boğo yan lıkmektep 

koşup 25 liği aldım. Sözümü yeri· Gollere ateş ettiğini gördüler. 
niıan alabilirlerse o oyuncu yanar Hepsi birden &.ilaha davrandılar, talebesinden ikinci sınıf Şirakyan n~ 
yani oyundan çıkar. Aksi takdir· ne getirdim elimi kap,ya sl\rme- yatuhi, İstanbul 12 inci 1lkıncktep 

k miştim. birkaç dakika içinde düşmanı talebe inden K nıe.J B. ve Hanımlar. 
de ikinci oyuncu ayni şeyi te rar püıkürttüler. Bu suretle kazlar 
eder böyle ı"kle yapılan her devir Siz de a·-' şeyi tecrUbe edı'n · 'hk- ı Birer kutu bUyUk sulu boya b 1au son ıstı amın a ınmasına, ve alacaklar: 

ir .. yı sayılır. On beş hangi bakalım bu kadar eğlenceli Gollerin mağlübiyetine ıebep Cıhangir 29 uncu m~ktepten Türkan 

Oyun Ve Oyuncak 1 3 

1 

Kemal, Ada.nada Trahom mücadele 
hastahanesi başdoktoru llıı an Bey ço
cuğu Emel, Ankara Sanayi caddesınde 
İbrahim Dey oğlu Mehmet Tayyar Bey 
ve H wmlıır. 

Birer tlsUk top alacaklar: 
İstanbul kız li esi binnci sııııftan 

Handan Fevzi, Beyazıt Oamcıalı okak 
13 numarada Emine Fe\'zi, Kasınıpaşa 
Y akupağe. sokağı (5) numarada Ömer 
Hamdi, Şieli J{üçükbahge sokak Selim
ıadc apnrt1man 9/10 Nıhal Davut, Kı· 
zıltoprak llkınektep ü9üncü eınıf tale
besinden .Ayşe Hawm ve Beyler. 

Birer albüm alacaklar; 
Oerrohpaııa Haeckıküdm eoküğı 6 

numarada Fikret Danyal, Tıırsus llR
yat eczsuesin<le Hasan, Selimiye Da
ya.hatun sokak 60 numarada B ıılfik, 
Bilecik İlkmektep talE:besinden 26 nu
maralı İlhan, Konya memleket haıta
hanesinde kimyager Fevzı Bey oğlu 
Rıza beyler. (ArkAsı var) 

---------...._.-~--..------~·---

Sizin İçin Çok 
Cici Hed·tyeler 

Hazırladık 
Bilmecelerimizi"""hn"lledenler ıçın 
birçok yeni ve si:r.in çok hoşunuza 
gidecek Jıedi;) eler hazırladık. Y 1ZI 

takımı, futbol topu, kolooyn, çiko n
ta, çok g\jzel reıim boyaiarı ... Dı lın 
neler de neler. 

Bunlara Hep Size Hediye 
Edeceğiz iL ___ _,,,_ ___ 

taraf evvel yaparsa oyunu kazantr. olacak mı? oldular. Uanc:ınr, Konya. Ramıf Vch~i Bey oğlu 
==~~~~;;;;~=======================--=========~;;;;;;~~~===================~~Resi nı li lukage: 

Ulr gün Zowa ve Beyaı Ok 

tam1nde lld Hiatll çocuk ıe:ıunlye 

~.dalar. BüyG < bir fırtınaya tu• 

tutuldular. Beyn Ok, yafmurdıa 

koru ,mak fçln bu kartıkl 'D•i•· 
ra7.ıı (idelını. dedi. 

Kırmızı Derili Çocukların Macerası 

Zowa Bur;ıaı •ellmet ama, 

ben çok iltüycrum, dedL Erkek 

kardeşi, öyle be bir ateı yakalım, 

dedi. Beya:r C.k etraftaki talı 

ÇUIHYI tepladaı •l•tl 7akta. 

Biraz •onra ıİt•ı 1andı, kır• 
mıu derili çocuklar ıınımı1a 

luııJadslar, 811 aırada köpek!erl 

Quıtoa} blyOi< bir telifi• kOfUak 

aataraDla lçlDe slrclJ. 

Be1az ok, köpek harnaldc 
bir ••yler 18rınt11tilr, dedi. Zowa 
ha1dl rfdellm, baka~ım, declL 
Çocuklar Upefla l•ml takip ed.-

rek Jürildlller, karlar u .. rınde 
b.tkl11 bir halele 1atan bir adam 
ılrdW.. 

Beyaz ok, zavallı ay ğım kır

nuı dedi. Zowa bu kırık ayağı bl.ı 

tahtanın üz:erln aardı. T•ht•ları· 

yan yana getirerek bir sed7cı ha· 
S1rladı. Atlannı ffdyeye koıup, 

•utan maiara1a çcktlteı. 

Futına geçt h .e 1 •O ır.ıı h li" 

tayı bu •edye ile çııdı ına gtitiır
düler. Aşiret rel• çocu lara, ıı z: 
bu adamın hay tını ku tnrdınız, 
dedi. Karlar ü:uırlnd kal.avdı, 
ö.ecekt'. Kurtar• ığın. z: bu hay11ta 
mukabıl, ban de •iz n h!'}&tları· 
nı:u alıorta ediyorum. Ö Unceye 
kadaı buraN JOlpp ıçecek&lnia. 
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Başı e Yapahm? 1 ----------=-,__ ... __ .._ ___________ __ 
Aşk ve Macera Romanı 

- 22-

Evet soyunduk .•• 
- MatmazeUeri rahatsız etti· 

ğim için beni affetsinler... Polis
ten bir haber geldi. Matmazelle· 
l'İn hemen hazırlanıp polis kara· 
kolu cinayet kısmını teşrifleri 
rica ediliyor .• 

Fatoş musluğun içine kolu 
bırakmışh. Banyo kapıımın önlln· 
de idi. 

F af a boğuk bir sesle: 
- Niçin deye sordu: 
- Berlin • İstanbul sürat ka· 

tarmdalri cinayet için .. 
Fatoş adeta bağırır gibi. 
- Berlin, fstanbul ekspresin· 

deki cinayet mi? diye sordu. 
- Evet.. Matmazellerin bun· 

dan haberi yok mu acaba?. 
Fafa: 
- Hayır.. Hayır, dedi, bir 

dakika durunuz .. 
F atoşa Türkçe: 
- Koş.. Koş dedi.. Çantayı 

kapal 
- Ben mi, ben mi kapayayım 

çantayı ... 
- Rica ederim Fatoş .• 
Evet bunu yapmak lazımdı •• 

Fatoş bayılacak bir halde kol'" 
kulu ve mütereddit adımlarla 

valizlerin yanına kadar geldi ve 
başını başka tarafa çevirerek 
kafayı taşıyan çantaya ellerini 
uzattl ve kapadı. 

Şimdi Fafa da onun yanına 

gelmiş telaşla valizleri düzeltmiye 
uğraşıyordu • 

Mahvolduk 
söylediğini? 

- Mahvolduk •. 
duydun mu adamın 

Fatoş: 
- Keşki kanı yıkamasa idin, 

diye fısıldadı. Hem çıkmayor, 
hem de kendimizden şüphemiz 
varmış gibi oldu .• 

- Sus şimdi... Aç kapıyı. 
Fatoş: 
- Sen de tayyörü bir yere 

tık dedi .. 
Hamam bomozile dolaşan 

F afa banyo odasına girdi. F af 8 

da aynanın karşısında biraz sa· 
çmı, üstünü başım düzeltti. Daha 
doğrusu düzelttiğine zahip oldu. 
Kapıya yaklaştı : 

Uzun boylu sarışın bir garson 
kapmm önünde duruyordu. 

- Giriniz içeri söylediğinizi 
eyi anlı;amadım... Sür'at kata
rmdn bir cinayet mi olmuş de
diniz ? 

- Evet Matmazel. 
- Bizim geldiğimiz trende mi? 
- Evet Matmazel, bütün 

gazeteler ikinci tabı çıka· 
np havadisi neşrettiler... Feci 
bir vak'a •.• Ekspres Şarlotenberge 
geldiği zaman biitün komparta· 
manlar boşandığı halde bunlar
dan bır tanesinin kapısının açıl
madığı ve içindeki yolcu kadı· 
nm da ortaya çıkmadığı nazarı· 
dikkati calbetmiş. Yataklı vagon• 
lar kontrolu kapıyı açtığı zaman 
mlithiş bir manzara ile karşılaş
mış. 

F afa banyo odasmın kapısm
dan başını uzatmış titriyerek din
liyordu. 

- Kanepenin frıerinde yatan 
başsız bir ceset.. Bir kadın ce
lf'!di. Ve yerde göl gibi kan ... 
Hemt:n poıisc haber verilmiş. 

Ycızan 

Suat Suzan 

tahkikat yapılmış... Gazetenin 

yazdığına göre hiçbir şey eldo 

edilmemiş... Katilin kim olduğu 
anlaşılamadığı gibi kadının kafa

sının da nerede olduğu meçhul· 
müş, katil kafayı kesip yanına 

atarak slikunetlo tirenden çıkıp 
gitmiş... Fakat ne oluyorsunuz 
matmazel. 

Garson sendeleyen genç kızı 
kollara arasında tuttu .. 

Doktorlar 
Cuma Ruhsatiyeıine 

itiraz Ediyorlar 
Cuma günü muayenehanesini 

açık bulunduran doktorlardan 
belediyenin cuma ruhsatiye harcı 
alıp alamıyacağı meselesi hakkın· 
da dahiliye vekaleti mühim bir 
tamim göndermiştir. Vekaletin 
kararına göre, cuma günü mua• 
yenehanesini açık bulunduran 
doktorlardan gayri safi kazanç· 
larının yüzde ( l O) u alınacaktır. 
Muayenehane ayni zamanda ika· 
metgah olursa yüzde beş alına· 
caktır. Belediye şimdiye kadar 
hepsinden yüzde on alıyordu. 

Ancak, dişçilerin ve ebelerin 
ruhsatiye harçları hakkında ta
mimde bir sarahat yoktur. Bele· 
diye bu hususta tereddüde dü1· 
mfiştür. Bu nokta vekAletten 
tekrar sosulacaktır. 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre, doktorlar, belediyeye 
cuma ruhsatiyesi harca vermemek 
istiyorlar. Doktorlara nazaran, 
her doktor, cuma gllnll muayene• 
hanesini kapa!Ja da, açsa da, 
zaruri hallerde muayene yapmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Esa· 
sen bu, kanuni bir mecburiyettir. 
Bir taraftan kanun, doktorlara 
her zaman vazife başında bulun· 
durmağa mecbur tutarken, diğer 
taraftan belediyenin cuma ruhsa· 
tiyesi harcı alması doğru g6rUl· 
memektedir. 

6000 Talebe 
Bu Sene llkmekteplerden 

Şahadetname Aldı 
Şehirde ve köylerde ilkmek· 

tep imtihanları tamamen bit
miştir. Bu sene İstanbul maarif 
müdürlüğü mıntakasındaki ilk
mekteplcrden mezun olan tale· 
benin adedi altı bini bulmakta· 
dır. Bu rakam şimdiye kadar 
elde edilmemiş bir neticedir. 1 • 
tanbul maarif müdürlüğü en fazla 
randman vermek itibarle bütün 
vilayetlerimiz arasında biriciliği 

almaktadır. 

21 ·6-934 

Hiç ... Sinirlendim de batım 
döndü. 

- Oh müteheyyiç olmayınız 

matmazel, tam bulunduğunuz bir 
tirende böylo bir hadisenin cere
yan etmiı olması sizi ürkllttU •• 
Esasen kadınlar kanlı vakalardan 
daima fevkalAde ürkf'rler •• fakat 
bizler... BUyük harbi yapan nea• 
lin erkekleri kana, kafasız ceset· 
lere ve... Genç kızın hilA titre
mekte olduğunu gören garson: 

- Bir koltuk çekeyim mat· 
mazel, biraz istirahat ediniz .• 

( Arkası var ) 

Biribirine Yapışık 
Kardeşler 

Yapııık kardeıler 

iz mir, ( Husuai ) - Şehrimiz 
memleket hastahanesinde garip 
bir doğum hidise1i olmuıtur. Bir 
kadın biribirine yapışık ikiz do
ğurmuş ve İzmir tababet alemin· 
de büyük bir alaka uyandırmıı· 
tır. Çocuklar biribirlerine çok ya· 
pışık hatta bir vücut halinde ve 
ölü olarak dünyaya gelmişlerdir. 
Esasen bu iki hılkat garibesi ölU 
doğmamıı olealardt, çok kısa bir 
müddet yaşayacak ve biri birlerine 
geçmiş vaziyette bulunmalarından 
öleceklerdi. Çocuklar tam gece 
yarısı uzun bir uğraşmadan sonra 

nnelerinin karnından alınabilmiş· 
lerdir. Annenin vaziyeti iyidir. 
Çocuklar bir hılkat garibesi ola· 
rak saklanacaktır. 

! Emlak ve Eytam Bankası İlanları 1 
İıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Mukaddema Kadıköyünde Hacı Şükrü sokağında ı l No.lı hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı meçhul Çmgıllı zade Ömer Beye: 

Emlak ve Eytam Bankasmdan borç aldığınız meblağa mukabil 
birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Kasımpaşa'da Emin Camii 
mahallesinde Şerbethane sokağında atik 14 mükerrer cedit 61 No.b 
haneye 4161934 tarihinde yeminli üç ehlivukuf tarafından yapılan 
vaziyet ve takdiri kıymet muamelesi esnasında hazır bulunmadığı· 

mzdan icra ve iflas kanununun 103 üncii maddesine tevfikan 
şah&ımza usulen tebliği muktezi davetiyenin ikametgahmızm meç· 
huliyetine binaen llinen tebliği karargir olmuş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren üç gUn zarfında 93411221 dosya numarasile dair.,. 
mize müracaatla zabtı tatkik ve bir diyeceğiniz varsa söylemeniz 
davetiye tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (376) 
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Bartunun Seyahatil 
Bükreşe Giderken Dolfüsle 

Görüştü 
Viyana, 20 (A.A.) - Bükreşe git

mekte olan Fran11z Hariciye Nazırı 
M. Bartu dün akşam buradan geçer· 
ken İıtasyonda Başvekil M. Dolfüı 
ile görütmüttür. M. Bartu Avuıturya
nın istiklali ve iktısadi kalkınması 
için evvelce üç hliyilk devlet tarafın
dan verilen kararın tatbikine devam 
edilecetlni teyit etmittir. Konuşma 

esnaıında Venedik görüşmelerinden 
·n AYuıturyadaki Hitlarcilik hareke· 
tinden de bahsedilmiştir. Hitlercilik 
hareketi deYam edecek olursa Avus
turya Milletler Cemiyetine müracaat 
edecek ve Fransa da mÜ'laharet gös
terecektir. 

Bir Protesto Daha 
Bal~, (İıviçre) 20 (A. A.) - Bey

nelmilel tediyat bankası, Alman dev· 
let bunkuının ilin etmlt olduğu mo
ratoryomu tlddetle protesto etmlttir. 

* Londra, 20. (A. A.) - Kalıinc mo-
ratoryom hakkında Almanyaya veri
lecek notayı taaYip etmiıtir. 

Soyet Ruayanın Bir Tekzibi 
Paria, 20 (A. A.) -- Sovyet Rusya 

aef areti, Ruıyanın harici borçlar için 
moratoryom ilin edeceği fayialımnı 
kat'i bir ifade ile tekzip ctmittir. 

Kuraklık 
Amerikada Zararlara 

Sebep Oluyor 
Nevyork, 20 ( A. A. ) - Mühim 

ziraat mıntakalarında kurakhk devam 

ediyor. Fakat ıark taraflarında bol 

yağmur yağmııtır. Bu yağmurlar bazı 
taraflarda zararlara bite 11ebep ol• 
rnuıtur. 

Amerlkada Bir Kas1rga 
Daha 

Verakrüz, (Meksikada) 20 - Ojit· 
!andaki çiftlikler mıntaka.ında tid· 
detll bir kasırga çıktığı haber veril--mektedir. Bir çok evler harap ·ye 

mahıulit mabvolmutlur. 

Maksim Gorki 
Tayyaresi 

Moskova, 20 (A. A.) - lntaaı hi
tam bulan büy(lk Makıim Gorki 
ta1yareai, hava kuvvetlerinin dilnkO 
reçit resmi eanumda tayyareci Gro· 
mov'un idaresinde Moskova üzerinden 
uçmut ve Kızıl meydanın Uıtünden 

,eçerek Çelyuskin kahramanlarını 
selimlamıştır. 

Moıkova, 20 (A. A.) - Çelyuıkin 
kahramanlan buraya gelrniıler, mu· 
azıam tezahurat ile karıılanmıtlardlr. 

Çin Sular1nda Korsanhk 
Şangbay 20 (A.A.). Dün korsaol.ann 

baskınına uğrıyan lnıiliz Şantlyen 
vapurunun acentesi, kendi vapurlanna 
bundan böyle Çinli yolcu almamıya 
karar vermiolir. -- 2Z 

Darüşşafaka 
M .. dürlüğünden: 

Mektebin bir selik Odunu ile 
Kömiir Kok ve Maden Kömürü 
kapalı zarf usulile alınacağından 

şeraitini anlamak istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak için 

25 Haziran 934 Pazartesi günü 

saat 14 te Nuruosmaniyede Cemi· 

yeti Tedrisiye Merkezine 
caatları, "3209 ,, 

mlira-

Muallim aranıyor. 
Ankara'da Türk Maarif 

Cemiyeti ile Hususi Bizim mek
tebin orta kıımmda mUştere• 
ken Türkçe, Fen bilgisi, Riya
ziye dersleri okutmak Uzere 
dolgun maaıb Muallim alma· 
cakhr. Muallimlik evsafını hai~ 
olanların veaaiki ile birlikte 
Ankara' da Türk Maarif Cemi
yeti Umumi Merkezine müra
caatları. "3 t 53,. 

Fransada 
Komünistlerle Sağ 
Cenahlı!ar Çarpıştılar 
Şuluz, 20 ( A. A.) - Vatanperver 

gençlik teşkilatı tarafından verilea 
bir ziyafet münascbetile ziyafetin 
vukubulduğu otelin dışarısmdn top
lanan komünistlerle sosyalistler bütün 
gece devam eden bir arbedeye 
sebebiyet vermiş!erdir. ( 170 ) kiti 
kadar yaralanmıştır. 

Jeneral Veygan Londrada 
Londra, 20 (A. A.) - Fransaz &

kıimharbiye Reisi Jeneral Veygaod, 
bugiin Londraya gelmiştir. lngiliz 
Erltanıhnrbiyei Umumiye Reiıinio 
misafiri olncaktır. 

Alman • lngiliz Dostluğu 
Londra, 20 (A. A.) - Almrınyruııo 

Baltık denizinde ÜHübahrisl olan 
Svinemünde limanına umumi hnrp· 
tenberi birinci defa olaralc dün ziya
rete gelen bir İngiliz torpido filo11una 
samimi bir hüır.ükabul gösterilmiştir. 

Bütün şehir bayraklarla donanmıt 
ve ahali gemileri görmek için limana 
dökfilmüştür. 

Almanyada Sinema 
Kongresi 

Treve, 20 (A.A.) - Alman tiyatro 
ve sinema artislerinin kongreli 
açılmııtır. 5000 sinema, propataada 
nazırlığına mümeaailler lgöndermitler• 
dir. 

Belçika Kabinesi 
Mecliste Bazı Hücumlar 

Gördü 
Brüksel, 20 (A.A.) - Yeni Brokvil 

kabinesi bugün meb'usan mecliıinin 
kar111ına çıkmıf, Baovekil kablnenio 
programını okumuş, ikbsadi ve malt 
işleri başarmak için meclisten fevka
liide salahiyetler istiyeceğini söyle· 
mittir. Eıki Nazarlardan M. Nandernlt 
fevkalade salahiyetler meselesinde 
hilltümete fiddetle hilcum etmiş, buna 
lUzum olmadığım söylemİftİ. 

&ahteklr Bir Bankacı 
Nevyork, 20 (A. A.) - Harrimao 

Bankasının müessisi Joıef Harriman, 
16 nevi aahtekirhk cllrümlerindea 
dolayı zan nltma ahnmııtır. 

Hindistan da 
Polisle Halk Çarpııh 
Yeni Delhl, 20 (A. A.) - Rampurda 

bir nümayif esnaeında bet kiti tevkif 
edilmİf, bunlan kurtarmak i•teyen 
iıteyeo halka kartı poUa atet etmlf, 
bir kiti ölmGı ve altı kiti yaralan
mııtar. 

M. Hitlerin Bir 
Davası 

Bazı Fransız Kitapçılan 
Mahkum Oldular 

Paris, 20 (A.A.) - M. Hltlerln bw 
kitabını, kendisinden izin almada.n 
tercüme eden ve baaan Fransız kt
tapçalarını ticaret mahkemesi tazml· 
nala mahkum etmittir. 

lst. 6 ncı hukuk mahkeme· 
sinden: 

Beyazıt Veznecilerde 110 No. la 
Nesibe Il. ın hanesinde mukim Adni 

Fevzi Dey 
Tcinisa hanım tarafından aleyhinize 

açılan bo~onma davasının icrayı muha
kemesi için ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile ililneo vaki olan teblığata rağ-
men ta~ in kılınan güudo mnhkemeye 
gclınedığinden Littnlep gıyabında mah-
kemeye başlanarak tahkikat znbıtna· 
nıoei kıraat ve davacı isticvap olunmuı 
ve işbu muameleden bahisle gıyap ka-
rtırınm 15 gün müddetle ilanen tebliği 
karargir olmuı, bulunduğundan tarihi 
ilUnen ferdasındıın itibaren ııs gün için· 
de itiraz edilmediği ve yevmii muha· 
keme olan 18-7-931 Çaroamba günii 
saııat U te Yenipostahanede dnirei 
mnlısusasında İstanbul asliye ınahko
mcıi 6 ncı · hukuk dairesinde heyeti 
hnkime huzuruna gelmediği talulirde 
davacının iddia eylediği vakıaları kabul 
ve ikrar etmit addile muktezi kanuni
ycsinin ifa kıhnacağı malum olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (14) 

Ht'IJlll •••1111 11•1 ~l:'.flı•ı .,_ 

Dr. ibrahim Zati 
Cağalo§'lu : Mahmudiye caddesi, 

Çatalçeıme ıokatı No S 
Her~ün öj"leden aonra hastalarao 

kabul eder. 
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iTTIBAT ve TERAKKi 
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Nasıl Yaşadı?-

21 • 6 • !l:l4 Nasıl Ôl dü?. 

• Kabine 
Halkın 

Arasındaki Ihtilif Azası 
Asabiyetini 

Millet ve memleketi fell· 
kete ıürlikleyen bu sakim siyasete 
İftirak etmemek için kabineden 
çekilmek istiyorlardL.. Aynı za• 
mi\nda ka binede müthiş bir ihtillf 
ba~ göstermişdi. Dik batlı ve 
m ığrur harbiye nazırı Nazım pap, 
bedeli nakdi meıeJeıinden dolayı 
maliye nazırı Abdurrahman beyi 
kerıdi düşüncesi arkasından sürtik· 
lemek istemiş; Fakat senelerden 
beri Oımanlı '-lllaliyesinin naZJmı 
ve tecrübeli bir mutahaaaıı olan 
Abdurrahman bey haxinenln en kn
ç~k menfaatım bile kavrayamayan 
böyle sakat diltlinceli arkadaılarla 
iş görmek mümkün olmayacağını 
hissetmif, istifasını vererek çekil

Arttırıyordu .. 

mişti. 

Kabine azalan arasında zuhur 
ve devam eden bu ihtilif halkın 
heyecan ve uabiyetini arttırdıkça 
arttınyor; daha bir ay evvel bil· 
yilk. ümitl~rle alkışlanan ( Btıyllk 
kabme), şımdi en büyiik bir hoı
nutsuzlukla karıılanıyordu... Ah
met Muhtar Pata, mevkiini kuv
vetlendirmek için Haliskir zabi
tanın bütün tekliflerini kabul et· 
miı; Sait Paşa hükumeti tarafın· 
dan ( asi ) unvanı verilen zabitan 
ile Arnavutlukta siliha aanlanlar 
hakkında affı umumi ilin eyle
miıti. Fakat bu esnada Arnavut· 
lukta yeni bir cereyan başgöıter• 
IDİflİ. Vak tile Yaldız aaraymın 
elnnefini yiyen bir takım Arnavut 
rliesası; aaltanat makamında hiç· 
bir mevcudiyet göateremiyen Be
tinci Sultan Mebmedio hal'ını ve 
Selanikte Ordu kötkünde mahpus 
buluaan Abdülhamidin tekrar 
tahta lclaıını ileri sürmek istemiı
lerdi. Ahmet Muhtar Pata tara· 
fından tımarhlan Arnavutların bu 
meeele tberinde fazlaca ıarar et
mesi, bu dü9üncenin tahakkuk 
edivermesi demekti. Çünkü Ahmet 
Muhtar Paıa, idare hususundaki 
za'hnı ve beceriksizliğini artık 
tamamile göatermiı; her kuvvetli 
cereyanın kartısmda mukavemet 
kudretinden Aciz bir hile gelmiıti. 

Hatta bunu bizzat kendisi de an
lamıt; acı bir ıukut ve inhizama 
duğru kayan mevkiini kur-

tarmak ıçın, kırk gün evvel 
ilıa ettiği idarei örfiyeyi tekrar 
Bina mecbur kalmıştı. .. 

Ahmet Muhtar Paıa kabinesi 
iktidar mevkiine gelir gelmez, 
Yalaa ltalya harbinin ateşlerini 
....... ye teıebbüı etmitti. 

.......... ·-··-··--··-······· ....... 
n.lN FIA TL.aıti 

I - Gazetenin es•s go:.eıai/e 
bir sütunun iki satırı 6ir 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına ıöre bir santi
min ilti11 fialı şunlardır: 

•~ fa sayfa 
1 2 ---400 2SO 

Kı ş. luf. 

l!ll) lıl 

4- 5 

100 
J\f:;-. 

Vigt'r 1 ~en 
yerler sayfa 

~~. ı ]~~. 
3- Bir santimde v•sati 

(8) kelime vardır. 
ince v• ktı lın gazı/ar 
tıJt•ctıkları ger• ıöre 
Nntiml• ölçülür. 

( Mukaddeı ittifak) ı teıkil eden dört hükümdar 
1 Karflli•l lcır•lı (Nilcot•), '2 Y•n•n lcıralı (Yor•iJ, 3 Sırp lcır•lı 

(Petro), 4 ••l••r lcı,..lı (F•rllinant) 

Fakat buna mukabil Arnavutluk ı k6ylerine taarruz ediyorlar; bir-
meselc8İnde, en küçük noktalara çok noktalarda k6prilerl dina• 
kadar zaaf ıöıtermit; nihayet mitle tahrip eyliyorlardı. 
Balkan fellketinin zuhuruna aebe"' Arnavut aıileri, tatırmıf)ardı • 
biyet •ermişti. Hükumetin dahili ellerindeki isyan siliblaruu, timdi 
vaziyetini bütün t~ferruatile adım bu mUtearnzlara çevirmek mecbu· 
adım takip eden Balkan devlet· riyetinde kalmıflardı. Hırpalanan 
leri; kabinedeki ihtilafların, ordu ezilen yalnız Türk köyleri idi. Silah· 
ve devlet idaresindeki anarti ve tan ve hükumetin himayeaioclen 
intizamsızlıtın artık hid bir dev· mahrum kalan bu zavallılar, artık 
reye girdiğini hisseder etmez vaziyete bikim olan çetelerin tet-
derhal harekete geçmişlerdi. Bal- hiıi ve imha ateşleri karıısında 
kan devletlerini askeri merkez- titreşmektelerdi.. Hudut kuleleri-
lerinde hummalı bir faaliyet nin karşısında parıldayan Bulgar, 
başlamıştı. Bulgarlar, hududun Sırp, Yunan, Karadağ ıünıüle· 
en yakın noktalarına külliyetli rinin adedi hergün göz kamaşh· 
miktarda tahşidatta bulunuyorlar; racak derecede artmakta iken· 
müşterek Bulgar • Sırp çeteleri hükumet hayal Ye bav1alam~ 
biiyük müfrezeler halinde hudut· alamayacağı bir ıaflet faateriyor; 
ları geçerek Türk ve Amavut ( Arkaaı Yar ) -···-·---················-----------···· .. ···-·----------...... 
·Türkiye Hililiahmer 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden : 
Cemiyetimiz tarafından yapbralacak olan Gaz Maskesi Fabrikaaa mn 

t•rtnameai veçhile Ye kapalı zarf uaulile 16 haziran 1934 Cunaarteai ıünü 
ıaat IS te yapılan münakaaHında, bu 111iinakaaaya airenlerin az olmaaandan 
ve teklif olunan fiatlann haddi layıkında l'Örillmemeainden mGnakaaa hGkGm
ıüz addedilmi9tir. 

Evvelce tanzim olunup iıtiyenlere verilmit olan ıartn~meye Ye bu 
ıartnamenin on ikinci maddt:ıine &'Öre: 

A _ fıtrlnamede yazıla tartlar dairesinde yapılacak teklifte taliplerin 
lau kıymette bir fabrika teı i ı i ne muktedir olduklarını bildiren ve bir banka 
tarafından verilmit iktidarı mali 9ahadetnamesi ile beraber fİmdiye kadar bir 
Gaz Maakeai Fabrikasını alat ve edevatile b!rlikte yapmıt ve teaia etmiı 
olduklarına dair resmi hııdiki i ve ruimli veaikalan; 

· 8 - Yiae tarlnamede yazıla tartlar daireaindo herhanıi fenni bir mQ. 
eaaeH namına teklifalta bulunacak mOmeaaillerin temıil ettikleri müeHeff 
namına .t•klif Y•pmıya Ye mes'uliyet deruhte etmiye ıelihiyeltar oiduldannı 
ve han~~ müeaaeae namına teklif yaphklannı bildiren resmi vesikaları. 

Goıtermek kayıt Ye t•rtile yeniden aleni olarak milnakaaaya konulmuıtur. 
Münakaaa 19J4 Haziranının 28 incl Perıembe ~ünü aaat lSte yapılacaktır. 
A ve B fıkralarında yazıla Yeaik•lan mevcut olmayan veya klfi l'Örül-

miyen talipler, münakaaaya ~ireme.ıler. 
AIAdadarların mezkür tarih Y• •ulte yeaikalaraaı hamilen Ankarad• 

Yeniıehirde Emniyet meyd•n•nda k"- Cemiyeti•iz Merke:ıi Umumialncle 
laaur buluamalan lilzuriı il&a eluia..,.. (SSS) 

SaJta. 13 =-
Yıldırım Faciası 

----··-··-··-··-··---·-··-,---
( Baıtarafa 1 inci aavf ada ) 

on saniye kadar devam etmittir. 

* laparta, 20 ( A . A. ) - Şehri· 
mizde bu gece ıekizi yirmi ıeçe 
bir zelzele olmuttur. 
Rasathanenin Bir Tebllil 

Kandilli raaathane.i dün aaat . , 
20,44 te merkezi l.tanbuldan 2S kilo-
metre uzakta bulunan oldukça tid
detli bir hareketiarz kaydetmittir. 

Zelzelenin lzmir mıntakaıında e). 
dutu tahmin edilmektedir. 

Utak Su içinde 
Utak, 20 ( A.A. ) - Bugtın 

nat (16) da ani yağan dolu ve 
yağmurdan şehrin her tarafı su 
içinde kalmıştır. Afet halinde ge· 
len ıeller birçok evlerin duvarla
rını yıkmış, bazı evlerin ef) a· 
larını alıp götürmüştür. 

Poıtahane sokağından geçen 
ftl islice mahallesinde beş evi 

lktısadi JJir 
Mesele 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

ümidi görülmemeıi, malların uzun 
müddet ardiyede kalmaları da 
çürümelerini intaç edecej'i için 
bu patatesler o günkü piyasaya 
ıöre sabldı. 

Nakil maaraflan fazladır. Bu 
yüzden, ıon zamanda Adapazarı 

tüccan elinde bulunan takr;ben 
20 vagon patates, mahallinde, 
tiiccar tarafından toprağa ıömü
lerek imha edilmiştir.,, 

Fatura Şudur: 
PatatH Bolu 1 Kilo Ftat Kuruı Yek da 

517 l,'15 7,01 
• • b 52' ı 5,20 

10,21 Yek6n 
24Maa,..f 

10,52 Lira 

Bu cetvele ayrıca masrafın 
mtıfredab da bağlanmıtbr ki 
biz onu burada mevzuubahs 
etmeden rakamlan umumi olarak 
alıyoruz. 

.. • · ~· .... .... ... , ... ......nı .. .... .... ... . , ...,...._ 

Bir Garibe 
( Baıtarafı 1 lnc:i aayfada ) 

rilen cevap, tabaisataızhk yDzün· 
den bu otomobilin benzinıiz ol· 
duiunu, binaenaleyh vazifesini 

'apamıyacajını iÖ•termiştir. Fea• 
hane muhasebe miidüriyeti, bunun 

üzerine baıka teşebbüslerle bir 
diier otomobil temin etmiı ve 
ve hasta kadın Hasekinin hasta· 

nesine kaldırılmıştır. Orada ka· 
dıncağızın sar'ah olduğu ve ha· 
yatının tehlikeye girdifi anla· 
tılmıtbr. 

Haşarat Mocadelısi 
Yalova civanndaki zeytin 

ağaçlannda zeytin güveleri tahri
bata baıladığı için ziraat mll-

dürlüğü mücadeleye ıeçmipir. 
Dut aiaçlarında da filizleri •• 
dallan kemiren ve timdiye kadar 
nadir ıörülen bir nevi haıere 

ıörülmUıtür. Bu haıere dutlan 
kurutmaktadır. Bunlar için de 

yeni ve yerli bir iliç kqfedil
miıtir. 

Bu iliç ta yalnız zeytin yatıdır. 
Ha19relerin toplandıjı dallara 
zeytin yajı ıiirOUlnce bunlar 
tamamen mahvolmaktadır. Bu 

tHirli iliç henüz beynelmilel 
ziraat Alemince malum değildir. 

... • 1 1 • t • • 1 1 1 1 9'ıne-I~ 1 1 . ............ 1 i t 1 1 1 1 1 

Zayi - Süleymaniye ıubeıinden 
aldıgım ukerlik vesikamı kaybettim. 
Y eniıini alacağımdu hükmü yoldur. 
Rizeli ( l!l ) doğumlu Baau oğlu 
lluıtafa (12) 

kısmen harap etmittir. AybeJ 
ve Konakardı mahalleainden c .. 
reyanını kaybeden ıular Yılancı 
fabrikasına girmişse de menfezle· 
rinden akıtılmıştır. Fabrikada za• 
rar azdır. Aybey mahallesinde 
elli evin duvarları sulardan de
linmit ve ıel evlerin eıyasını sü
rüklemiştir. 

Yaimur Devamda 
Utak, 20 (A.A.) Dünko büyök 

affetten sonra ıaat 21 de hafif 
iki zelzele olmuştur. Gece aaba· 
ha kadar yağmur devam etti. 
Murat ve Elma dağlarına şiddetli 
kar ve dolu yağmıştır. Bağlar ha· 
sılatı tamamile 111 içinde kaldı. 
Köylerden haberler gelmektedir. 
Tesbit edilmekte olan zarar bO
yüktür. Jandarma kumandanlığı 
köylerin vaziyetini tetkik için ted· 
birler almaktadır. 

Hiç 
Bir 

Yüzünden 
Cinayet 

Kastamonu (Hususi) - Şeh· 
rimiz köylerinden birinde hiç 
yüzünden bir cınayet olmuştur. 

Devrekani nabi. eıinin Tekkekı
zıllar köyünden Rıza Efendinin 
ortakçısı Sadık ile Kadir isminde 

biri arasında iki kile arpa yüzün
den kavga çıkmıf fena bir netice 
vermeden mesele halledilmiştir. 
Fakat Kadirin kardeıi Mustafa, 
birkaç saat sonra, Sadıia rast
gelince, ağabiy isine yapılan fena 

muameleden hiddetlenmif, yanında 
taşıdığı Karadağ tabancaıile bir 

el ateı etmiıtir. Çıkan kurıun 
Sadığı yere yuvarlallllf, zavallı 

adam ağzındaki ıigaruı düşme

den derhal ölmüıtür. Katil vaka
lanllllJ tahkikata baf)anlDlfbr. 

Bir Delinin 
Cinayeti 

Gemlik (Huıuıi) - Burada 
bir yaralanma hldiıeıi olmuft 
Heyriyeli Hftseyin isminde bir 

adam birdenbire delirerek saa. 
dalcı Mehmedi batından ağır •u· 

rette yaralamıthr. Hllsyin bir 
buçuk ıene evvel Tımarhaneye 

firmit ve iyi bir halde çıkmışhr, 

batti Hüseyinin deliliği tamamen 
izale edilmit sayılarak evlendi· 
rilmiftir. Bu hidiaeden evvel de 
Hllıeyin birkaç kere delilik ali-

metleri göıtermiftir. Garibi tu
ra81dır ki, zavallı adam tevkifin. 

den aonra daima derin bir silk6n 
içinde durmakta idi. - lf 

Bafrada Define 
Bafra (Huaual) - Burada S. 

ğazhyanın Çayı .. hir nahiyesinde 
bir köylll tarafından ıenl{İn biJı 

define bulunmuştur. Verilen ma• 
16mata göre bu defineci• birçelı 
meıkiikit, altın ve luymetli tatlar 

vardır. Defineden hük6met ha• 
berdar edilmittir. 

Sigorta Paraları 
Sultanahmet yanrıaında kaat ol• 

madıtı teeyylt ettiji l~ln •İl'orta 
betlellerini tediyeye bqlamıılardar. 

Ödenmesi )izam &'•len ıiıorta 
l>edeli yekunu 29 bin liraya bulmak• 
tadır. 

-----··--····-···········-·-··-··-······--
MEVL0DU ŞERiF 
Gördesli Mühendis Şe.ket Bey 

merhumun ruhu için 22 Haziraa 
Cuma aGnii Cuma aamazındu 
aonra Nitantaımda T qvildye 
eamilinde Hafız Kemal Beye 
mevlidi ,.rif okutturulacaktır. 

(SB) 
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U AF ÖZÜ Unu v~~km~~b~u~aıorisi ÇOCUK GIDASIDIR 
Doktorlarınıza orunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvünemalarma ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız, neş'eli, 

tembul yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır, irmik, bezelye, mercimek özü onlannı çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve bakıkt gıdası 
çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan ö:dü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve torbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 

• y ı, ~ ı~------·--------... DABCOViCH YB Şürekası iyi bir fotoğrafi, makinenizin ve objektifinizin 
l'elı 44708. 7. 41220 mükemmeliyetine tabidir. O halde, başlangıç-

Avrupa ve Şark limanlıın aruıuda ta en son tekemmülatile mücehhez, en büyük 

1 Bu Sütunda Herg}n 
.. --------·-------Yazan: ismet Hıılüsl __ _. 

m~;~~~ f~~::;dam, Hnmburg ve ve en eski ve alemşümul ıöhrete malik bir 
Iskandinavya Jiıııauları için yakında makineyi niçin intihap etmiyorsunuz ? ... 
hareket edecek vaııurları ve dünyanın 
baolıoa limsnlarında tranebor demen Her keseye uyguu eo 

son terakkiyab muhtevi 
olarak bir çok nevilerini 

ANLAŞMA< 
Yukıuda gelecek vapurlar 

Gudrun vnp 2!!·28 Haziranrı doğru. 
Tekle vııpuru 15 'l'cııımııza doğru. 
Y akındo. hareket edecek vapurlar 

Gudrun voııuru 23-25 Hazırana 
doğru. 

ize takdim ediyor. 

Bunların bazı ktymeUi 
vasıflanw kaydedinız ı 

- <!> 

- Hanımefendi müzikten hoı· ı Sami Bey Mediha Hanımda, ne 
lanır mısınız? de Mediha Hanım .Sami Beyde 

- Evet hoşlanmml 1 kabahat buluyordu. 

Tekla vap. 18-20 'femuıuza doğru. 
Fazlu tafsilat için Gulntn, Frengyıın 

han umumi acentPlıgine müracaat 
'l'(•I. 44707 8 - 41220 

1 - Her memlekette milyonlarca amatör tarafından takdir edilmiş 
olan ( lkonta, Nettar ilah ) emsali modellerde olduğu gibi 
otomatik açılma tertibab • MAKiNENiN ÜZERiNDEKi 

- Ben def Evlendiklerinin senesi olmuıtu. D0c1MEYE BiR DEFA BASMAK KAFiDiR. Göz göze bakıp bir mülJdet 
nstular: 

- Beyefendi dansı aever mi-
uiz? 

- Çok severim! 
- Ben de! 
Biribirlerine daha ahcı gözile 

baktılar: 
- Hanımefendi sinem 

retmek hoşunuza gider mi? 
Bayılırım! 

- Ben de! 

er 

ikisinin de ytizleri güldü: 
- Beyefendi spordan hazze-

der mis'niz·ı 
- Pek fazlıı! 
- B n del 
Aynı düşüncede idiler, aynı 

ıeyden hazzediyor; aynı şeyi se· 
viyor, aynı şeye bayılıyorlardı ... 

- Hanımefendi ne güzel göz-
leriniz var?. 

- Beyefendi sizin del 
- Beyefendi ne hoş konuşu-

yorsunuz? 
- Hanımefendi siz de! 
- Hanımefendi sizi fevkalAde 

güzel buluyorum! 
- Be) efendi ben de ~-

* Ayni şeyi düşünen ayni fikir· 
de olan iki insanın anlaşması 
kadar kolay ne olabilirdi? .. 
Mediha Hanımla, Sami B. ilk 
tanışbkları ak am birbirlerile 
anlaş.mışla~ v evJenmiye karar 
v rmışlerdı: 

On beş gUn askı, iki şahit, ve: 
- Eveti 
- E•et! 
Den sonra Evlenmeleri resmen 

teıçil edildi. 
O akf4JD dostlarma bir ziya· 

fet verdiler. Müzik mütemadiyen 
~ahy<>r, davetliler danı ediyor
lardı: 

Mediha Hanım: 
- Canım •ıkıldıl 
Dedi; Sami B. sordu: 
- Müz.ik sevmez misin? 

Benim sevdiğim mUzik, 
daha ziyade Macar müzikidir. 
Halbuki bu çalınanlar zenci 
bavları .. 

- Ben de bunu severim! 

* Evlendiklerinin ikinci günü 
alnemaya gitmek iç.in evlerinden 
ç~kmışlardı. Beyoğlundaki bütün 
~1•nemaJann kapılarında durdular, 
ı Anllll'a art· tl . . . 1 • • k 
dul • •• enn ısım ennı o u-

ar, fakat b' b. . . . _ ıç ırıne gıreme· 

diler.. çiUıkn M d'h H ki 
(il·mı . t 'h e ı a • acı ı 

ı en erci ed. yor Sa . B 
daha ziyade konıik ıuinı1 !°ı .. · 
mek istiyordu. erı gor-

Kan koca evlendikleri gtın
denberi bir kere bile beraber 
dana edememişlerdi. Her ikisi de 
danaa bayılıyorlardı i amma Sami 
Bey çarliston yapmak istiyor, 
Mediha Hanım tangodan başka 
danaa illif t göıtermiyordu. 

Sporda da ayni hal vakidi. 
Sami Bey, futbol, der, başka bir 
ıey demezdi. Halbuki Mediha 
Hanım futbolll kaba bulur, stad
)'om önllnden geçerken buruştur
duğu yDzllnde bir tenis kordunu 
aörc~lğü zaman tath bir glililm
~mc peyda olurdu. 

Bu anlaşamamazlık için; ne 

Karı koca akşamları yemekten 
sanra karşı karşıya otururlar ; 
komşunun radyosunu duymamak 
için camları kapatırlar. Mediha 
Hanım aşıkane bir romanı der
sine çalışan bir çocuk gibi dik
katle okurken ; Sami Bey de Son 
Postanın mizah sayfasındaki fık
raiarı ezberlerdi. 

Yine bir akşam oturuyorlardı ; 
Sami Bey, Mediha Hamına sordu: 

- Mediha, bir karı kocanm 
eyi geçinmeleri için ne lazımdır; 
hiç düşündün mü ? 

- Çok düşiindüm Sami, biri
birile anlaşmış olmaları ISzımdır. 

- Mesela seninle ben .. 
Mediha Hanım cevap vere

medi. Sami Bty : 
- Pcld, dedi, bu n::~~elenin 

hallini daha sonraya bırakırız. 
Genç karı kocada bir şeye 

karar vermek iste} ip te veremi
yen insanlann ü2üntülü hali var• 
dı. Hir düşünce ikisinin akıllarma 
geleli; fakat dillerinin uçlarına 
getirip söyleyemediler: 

- Acaba aynlsak mı? 
- Acaba ayrılsak mı? 
Sami Bey iyi düşünmüştfi: 
- Bu meselenin hailini dAha 

sonraya bırakırız. .. 
Zamanın sapa ı her ikisinin 

yüzfinden belli belirsiz bir iz bı
rakarak geçti: 

Bahar oldu, yaz oldu, kış 
oldu: Beşikten bir ses: 

- Viyak, viyak! 
Diye bağırdı. 
- Mediha çocuk severmisin? 
- Çok severim Sami! 
- Na ıl bir çocuk seversin? 
- Kendi çocuğumuzu l 
- Ben de! 

Onlann halledemedikleri me
aeleyi yeni doğan bir çocuk 
halletmişti. 

Karı koca nncak şimdi anla
şebilmişlerdi. Her ikisi ayni sözü 
söylediler: 

-Evlendiğimize ne iyi etmişiz! -----=--

............ 
TBEO BEPPEN 

vapur acentahgı 
Polish Palcstinc Line of the poli11h 

TıansntJantio Sihppiııg Co. Lt<l. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONiA" 
Transatlantik vapuru ile 

]\()stence - lstaubul • Hayfa - Yafa
PJre orasında muntazam ve lüks 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
3 iincü ınıf knmnralan vardır. 
Hayfa • Y o.fa- ve Pire için seferler: 

28 liazırau saat 15 to 
12 Temmuz saat J5 te 
2G 'l'e nıııuz enat 15 te 
H Ağu tos ınut 15 te 

Do§ru Köstence için seferlen 

2!i llaziruıı saat 19 da 
.... :; Htt7.ıran saat 19 da 

23 Hazıraıı suat J9 da 
6 Ağuıtos ıaat 16 da 

20 Agustos saat 16 da 

Seyahat müddeti ı 
1 tanbul - Köstenco 16 saat 
lstaubul - Yafa 61 ,, 
lstaubul - Hayfa 71 ,, 

Fazla tafsılnt için Galntada Freng· 
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. 'l'et 4.4707 8--112:!0· Yolcu 
içın atl utik Yııpuru acentasına. 
Oalnta nlı ıııı ca.ddt!sİ Tol. 40019 ve 
V agonlı • Kok ve utta seyahat 
aceutnlıklenna münır at. 

(33) 

Fatih sulh birinci hukuk hA
klmlifiinden: Yani Ef. vckılı avukat 
Nuri B. t~rufından Bur ndtl Hıtcılıasan 
ınaJıall" 111 le ~tez ırlık sok ığıııda 95 
numaralı hanede wukiın celep esna
fıııdau ( ktiplU Nebi kıilıyn aleyhine 
ikanıe ol mun olacak davosıııın cari 
muhtıkcuıt.,;İ neticesıııdo ınıiıldeabih üç 
yüz liraııııı ı ak siline dair sadır olan 
hükmü gı) a ·İuııı ıniıddeaıılcyhin mahalli 
ikametınirı mı 1.·hul hulu ıması hasebıle 
onbe§ giin mmld ·tlı• ıliiııen tebliğine 

karar verilmır ol hıgııııdnıı tarihi ilô.u· 
dan itibaren onbcş gıırı zarfında tem
yızi dava PtJilnıedığı tul dırde lıülcıııün 
kı•sbi kılti3 et edecı ı:r kı·yfıytıti tebliğ 
ınukaınıııu kHiın olmuk uzere ilim 
nlıınıır. {1r..) 

2 - Bu makine ile kullanamıyacağınız l:.içbir film yoktur. 

3 - Objektifi ( ZEISS) mamulatıdır. 

DİKKAT: ( ZEISS iKON ) markaaını taşıyan bir m ki rıe 
( ZEISS iKON ) değildir. 

Tekmil fotoğraf malzemesi satan dUkkAnlarda bulunur. 
Kataloğ fJB tafsi/8.t için: 

lstanbul'da Dnsız Zade hanında 24. 27 numaralarda 
JACK ROTTENBERG adresine mUracaat. Posta kutusu. 114 

MUzayede ile Satış 
Cuma günü sabah saat 10 da Kadı· 

köyda li'eneryolu Bağdat caddesinde 
161 numaralı brınede mevcut ve Simon 
Papnzoğlu efendiye ait nefis eşyalar 
müzayede ıuretile .ablaoağı ilô.n olunur. 
Kanape, 2 koltuk, 6 adet sandalya ve 
8 çift perdeden mürekkep salon takımı, 
Şam kumaşından mamul knnnpe 2 kolıuk 
ve ilci çiit perdeden ibaret diğer salon 
takımı, aynalı dolap, lavabo, tuvalet ve 
eomyah ~ a\Aet ~tıı~Jfaaıuı mürekkep 
ceviz oymalı mükemmel yatak odn ta• 
kımı, ceviz büfe, yemek masası, port· 
manto, Tonet ıandalya, 9ini sobalar 
ciğara masala:ı, kolonlar, yaldızlı aynalı 
konsol, buro bronz ve demir karyola
lar, kauapeler, sandalyeler, kadrolar, 
avizeler, kütüphane, bayü, orta masası, 
perde ve istorlar, mangal, filtre, bahçe 
aandalyesi, mutfak takımları, biblolar, 
vazolar ve sair Anadolu ve Acem ha· 
lıları ve eeceadeleri Peluç, Heriz, Ker
man, Tebriz, Sırvan. 

Beyolh• d6rdUncU sulh hu· 
kuk mahkemesinden: Tereke· 
ıine mahkemece va7.ıyet olunan miitc· 
veff a Baroh Yeruşalmi efendinin uh· 
deııinde bulunan, 1) Kadıkoyünde Ha· 
sanpa§a mahallesinde Taşköprü üçün• 
cü ada eıki 8 yeni 44 numaralı ve 182 
r.ira 12 parmak miktarında (3121 lira 
muhammen kıymetli arsanın tamamı, 
2) Basköyde Kiremitçiahmerçelebi 
mehnllt;Sinde Sino.,ihane sokağında 
(11) numaralı (71) zira ve yene (11) 
numaralı 74 zira (20) parmak iki kıt'a 
arsanın (103) lira muhammen kıymeUI 
tevsii intikalli nısıf hissesi açik arttir· 
ma suretiyle 12 temmuz 934 pıızar 

saat 16 da satilncaktir, delliiliye resmi 
ve ihnlo pulu miişterileriııe aittir, bedel 
T'""·nflir Tnlip olnnlnnn muh mmPn 

Sultanahmet sulh UçUncU 
hukuk mahkemesinden: Hn!lan 
efondi ile lstanbul Evkııf müdüriyetinin 
oııyiım ve müştereken mutasarrıf olduk
ları Unkapaınnda Yavuz Er Sinan ma
hallesinde Ayazma caddesinde 618 yeni 
166 numaralı bir bnp dükkiinııı izalei 
§Üyuu zımnınd füruhtu mukarrer olup 
müzayedeye vazolunmuştur. Kıs rueti 
muh mminesi (180) yüz sek en liradır. 
Birinci açık artbrması 24-7·934 tarıhine 
tTıİtıM.diI so.h g\inil saat onbeıte ·ra 
kılınacaktır. KıyıoGti ınuhamminc inin 
yüzde yetmio beeini bulau~ü rl r~e 
ihalei kutiHel!İ yapılacaktır. Bulm clıgı 
takdirde en son arttıranın taahhtidiı 
baki kalmnk üzere onbeş gün müd iotl 
temdit edilerek ikinci nçık artbrm ııı 
8-8-934 tıırjJıine müsadif Çarşaınbn gu· 
n\i onbeşte ıcra olunacaktır. lpcıt k sa
hibi alacnkhlarla diğer aliikad rl rın 

gayrimenkul üz.erindeki haklarını husu· 
aile faiz ve masrafa dair olan iddiala
nnı evrakı müsbitelerile yirmi gUn için
de bildirmeleri lazımdır. Aksi ta'kdırde 
haklan tapu sicillerile sabit olm rlıkçn 
satış bedelinin paylaşılmasından Jı ı io 
knle.cnklardır. Arttırma şartname ı i bu 
ilfin tarihinden itibaren mahkeme lo· 
nuna talık kılınmıştır. Talip olanlarm 
kıymeti muhamoıinesinio yüıde ) edi 
buçuğu nisbetinde pey akçesini humilen 
1evm ve B&l\ti mezkurdn. Eminöminde 
Gülbekyan hanında Sultanabmet eulll 
üçüncU hukuk mahkemesinde 984 3B 
numara He miiracnatlan ilan olunur. (IS) ............................................................. , 
kiyruetin yuzde yedi buçuğu niabetiude 
pey akçesiyle mezkftr gün ve ıatta 
Beyoğlu dörJıinoil sulh hukuk malı. 
kem siude hazır bulun malan \ e fazla 
mal6mat alme.k isteyenlerin 932-186 
numara ile mnhkemo kalemine mlira
<'nntlnn !uzumu ilan olunur. r 4.0) 

istanbul Ziraat asınd n: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

No. sı No. sı hammen kıymeti 

1/4 18 6250 T. L 
45/120 31 1500 " 2/4 il 1000 " 
218 48 1000 ,, 
112 33 750 

" 120/360 25 834 
" 1/4 15 375 
" Tamamı 7 54 ,, 

114 58 375 " 45/120 101-5·3-1 tapu 4883 
'' J0~5·3· 1 belediye 

1104 Galata Bereketzade Yonca Kagir apartunan 
1105 ti Kemeralb mağaza " ,, 
1106 Büyükada Yalı Palamut Dükkan 
1107 ,, " 

Balıkpazan ., ve üstü odalar 

1108 Kaaımpaıa Hacı Ahmet Beıci Hane 
1109 Sahaf Muhiddin Cin deresi Çiçek bahçesi 

" 1110 ,, Camii kebir Dört kapı meydanı Kagir mağaza 
1111 Boğarlçl Tarabya Ziso Ana 
1112 Burgazadaaı Burguadası Çarşı Ahşap hane 
1113 Beyoğlu Kamerhatun Simitçi ve kalyoncu Klgir Uç hane ve bir dükkAn 

kulluğu caddesi 

1 - Yukarda yazılı gayrımenkullerin millkiyeti sabşa çıkarılmış olup ihaleleri 23/6/934 Cumartesi günü saat on beşte icra olunacakhr. 
2 1104 sıra numaralı kigir apartımanın sabşı kapah zarfla ve diğerlerininki açık arttırma suretile yapılacaktır. Pey akçeleri yüzde 

yedi buçuktur. 

3 11 IO sıra numaralı malın pey akçesi ve ihale bedeli nakten ve diğerlerininki gaynmlibadil bonosile ve nakten 6denecektir. 
4 - Pey akçelerile, şartnameye tevfikan tanzim olunacak kapalı zarflann ihale günO 11aat on dört buçuğa kadar tevdii lizımdır. 
5 - Şartname Bankamız kapııına aaılmışhr. Senei baliye •ergiıile belediye reıimleri müşteriye aittir. "2801,, 
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A YO LAR1N f AZL Ü OEf~ ENı Bi LASTI 

Deniz 
kıZl 

x 

Bu yeni lbtlk'er Gudrer'ln 

ihtira ettiği ıüpertivlıt lp

llklerlle lnıal edilnılştlr. Bu 

TALYAHANIM 

r 

HEAVV 
DUTV 

Tekerlek veya jantinizl 
tebdile ıozum yoktur. 
Bu yeni lastikler 3 2 x 6 
ebadındaki tekerlek ve
ya jantilara takılabilir. 

Doç • Şevrole • 
Fort ve diöer bir 

buçuk iki tonluk kamyon sahipleri 
Kamyon ve otobii lerdc bir takım 18.stikle 
daha fazla kilometre katetm~k, lll8tik mas
rafınızı indirmenin yegane yolu daha oiiyiik 
boy bir lastik kullanmaktır. 

GUD~ f.R'in yeni 32 X 6 1/ 2 fevkalade 
cins lastikleri meşhur GUDYER Super tiviet iplik· 
leri ile imal edilmiştir. li'ovkaliide .sağlam ve müte
hammildir. 32 X 6 lastikler fazla yiilc altındı>...ııuik 
harap olduv" ;,.: •• • ~·ı.nak zaruretindesiniz. 

ı ,ı.t yakm GUDYER acentesine müracaat ederek 
lastik l'.!la!ra~ınızda mühim tasarruf temin edec~k 
bu yenı lastık hakkında fazla izahat isteyiniz. 

Türkigs acentası: 
KEMAL HALiL, MEHME"!' RIFAT ve ŞÜREKASI 

TA fKO ŞİRKETİ 
Beyojlu Teksim bahçesi karş.s•nda 

bu kere Otomatik fotoğraf makinesi olanı 
kesbi afiyet 
eylediğin den 

Bu iti~':~:dnu ç ~. F T L İ K P A R K 1 N O A 
~l!l:ml-m:'.11'.mıı&J> Buyuk ıaz heyetine jştirak edecektir. ~ (569) __ 

1-::-:~I ~t;;a_n_b_u_ ..... ı ....;;;:e~e;.:.:le:.:d:.:i:!y.:e::s:.i ....:•.:.:•i::n:.:l=a:..:r•:....._ __ I 
Eminönü Kaymaka l · d B K . . • m ıgm an : eyazıtta açıkçılar caddesinde 

ıkı No.h Beledıye malı dükkan k. ·ı ev• d T ı· J ı • ıraya verı ec gın en a ıp o an arın 
Haziranı~ . Yirmı üçüncü Cumarteıi günü saat On dörtte Encümene 
gelmelerı ılan olunut·. ..3166,, 

75 Kr. Kuş tüyü Yastık~---... 
İstanbul'da Çakmakçılarda Bali zade Kuır t•· ·· f b 'k d K T uyu a rı a~n a uş 

tüyünün kilosu 75 kuruştan başlar. Şilte yorga 12 r d 
Salon yastıkları ve kuş ttiyil kumaşlar:nan h n ş.er b •1ra ır. 

T ı f 
. 

23027 
er rengı u unur. 
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Holantse 
Bank-Cini N.v. 

Sabık Sahrıseti• Feıemenll 

Bankası 

lstanbul Şubes' 

Galata KaraköV Palas 

Meydancık Al alamet Har. 

Her t.ürlü Banka muameıeı 

teri. Kasaıa.. icarı 

UMUMi MCDCRLOK 1 AMSTERDAM 
~ub ıcri : Amsterdam, Buenos Aires. 

ı t nbuı. Rio de .Janeiro, Sant:os, sao Pauı~ 

bugün en mu~kulpesent zevlderf tatmin 

eden en sür'atli l)(r aynalı kamaradır. 

Farta malumat için= 

C,Frôhı1oh mUeneseslne, lsıanbuı1 Sultan H:ımam 
Kindroı han No. 6.6 

müracaat edıniz t 

BONO 
Mübadil 

Yurtluk 
Hazine 

ist. Bahkpazar 6, Vasil (.'.)02) 

LOKANTA 
• 

V T 1 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZIK ,UBlll _____ _,, 
.............................................................. 

on Poata Matbaası 
Sahibi: Ali Ekr na 
Neırlyat Müdürü: Tabir 

Har.iran 21 

YÜZÜNÜZÜ ÇiRKiNLEŞTiREN 

~l 

• • f' 

• 

SIYAB KABARCIKLABI OIDBBINIZ 1 
BUNLARI NASIL 

GiDERMELi T 
BU KABARCIKLAR NASIL 

TEŞEKKÜL EDER? 
Cilt, guddeleri ve.ıııt ıaile "Sebum,, 

tabir edilen bir nevi yağ ifra7. eder. 
H~men ekser kadinlann muztarip olduk
ları "parlak burun,, un husuliine ıebep 
olur. 

Ya yüzü çirkinlettiren aiyah kabar· 
cı)dan kim tanımaz1 Bunu ezdiğioizde 
"demodex,. tabir edilen beyazımtırak 
bir yağ habbcciği ifraz eder. 

Bu siyah kabarcıklara karşı mUcadele 
etınek için yüzünüzü, beıereyi taafir
edeo "Sebum,, denilen yağı eriten Ye 
"demodex,, denilen beyazımtırak y-t 
habbecilderi imha eden Gece Siamoile 
kremini kullanınız. 

Bir nefa temizlenmio olan yüıiinii.1, 
cildin serbestçe teneffüsüne müsai' 
kılan Oündüı Siamoiae kremini 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandırılmış ve pudrayı bUtUn gün 
sabit tutar ve b"urun parlaklığını izale 
eder. 

Hemen bugün tıorübesini yapımı. 

Eğer yüzünüze her ht.ngi bir krem 
sürseniz, guddelerin fethalan kapalı ve 
"Sebum,. yatı mahbna bulunması ha
aebile meaamatı genişletir ve siyah ka· 
barcıklar beşereoizde yer alırlar. 

CREME SiAMOISE 
HER YERDE SATILIR 

------------------------------------<·~----

, 

Susama, yazın t>qeriyete 
olan cezasıdır. Tabii havasa

1 
hazmiyeye malik Eno·a; 

\ 

°Fruit Salt0 "~--..... _.,,._ • 

.. &U&&.....tl ÜIDOD sıkıldıkda\ 
ıusamayı gideren ıuu.f 
aihhl Ye mükemmel bir1 

.milatahsır teıkll cderl 

PIRLANTASI MARMARANIN 

BOMONTİNİN nezaı·etl altında 

KIZKUL .PARKve JI 
KöprU Üsküdar iskelesinden ve Beşiktaıtan Salacağa sabahtan 
~ece yanma kadar her yarım saatte gidit gelit vapur vardır. 
ıNCESAZ ORKESTRA VARYETE 
Taze buzl~ küçük fıçılar müiterilarimiıia aofral!rım ~enlendirmektedir. 

Hususi mUsamere ve zlyafetler kabul ve tertip edlllr. 

• • ••• • . . . . 
.. Krallar, Prensler~ Şövalyeler 

"Papazlar tariki dünyalar; . 
ahi beler;· Kraliçeler, Prens4islcr 

· · · .. : Mlsır sarayla·r1... ; 

' Denizyol ları ' BEŞi 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı K.rak8y KöprUbat ı 
Tel. 42362 - Slrkoel MUhürdarude 

Han Tol. 22740 

·---~ ...... 
Trabzon Sür' at 

Yolu 
CUMHURiYET vapuru 

21 
Haziran 

Pertembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlıte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
ntiıte bunlara ilaveten Pazar 
Of, Polathane'yo uğrayacak: 
tar. (3350) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru ~1 

Haziran 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtunından kalkacaktır. (3351) 

lstanbul ikinci ifl memur· 
lu§undan: Mülliı H. B. 'l'ranoplo 
virke~ine ait ve Beyoğlunda Aznavur 
paaaJwda mevcut kumaş: ve kadife ve 
tül ve banko; soba ve kristal camların 
ikinoi artbrması 25 Haziran Pazıırte t 
ıaat 10 da 1atılacaktır. lateyenlerio 
mahallinde hazır bulunmalan ilJn 
olunur. (85U 


