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·.NüfusSiyasetiBöyle Yürüme~ 
Aşağıdaki Ra
kamlar, Vefiya
hn Dörtte Biri 

Bulgaristan 
Bunların Y ersi~ 
Oldukları Artık 

Bulgariıtandan 
y aıılıyor: Zaman 
zaman Rodopta
ki Pomaklar bak· 
kında birçok ya• 
zalar yazılır.. Bu 
.zavallı Bulgaria· 
tanlı Türk un
surunun mektep
siz, işsiz, sefil 
ve aç bir halde 
siiründUğü, Bul
garlar tarafın
dan muhtelif ve
silelerle taz ik 
gördükleri, Ybu 
yüzden TUrkiye
ye hicrete baş
ladıkları anla
şılır.. Bütün bu 

tahammülfersa ha
yatı yalnız tUrk
çe gazateler nak· 
lederken, niha .. 
yet Bulgar gaze· 
teleri de itirafa 

Pomakları 
Aç Ve Sefiİ 
Anlaşılmıştır 

başladılar. Bu p 
omaklara hayatı %elti 

meyanda başta k 't • ~ eden Bulgar Makedonya 
h"k~ omr esının b" "le 

u um. etin naşiriefkarı Zname ga• ,.,. ru nü 
z t ld susta yazd v • e esı o ug" u halde büt" t p ıgı uzun bır yazıda 
l un gaze e· omakların yalnız sefaletle 

b~r bu mesele ile ehemmiyetli mayıp 1 • kal· 
tr ş k'ld h' ma Veı mülklerine de sa• 
k 

e 1 e uğratıyorlar. Rodopta 1P olamadıklarım sö ı .. 
çı an Straj gazeteıi de IMı hu- diyor ki: Y uyor ve 

(Devaau 12 irıci aayfaclat 

Bulduğunu 
Göste-

• 
rıyor 

Son Posta 
Bugün 

Sayfadır 

.................................................. 11 .. 11••········· 

Amerika ' 
Şark Filosunu 
Geri Alıgor 

· Londra 16 - Deyli Telgraf 
gazetesinin haber verdiğine göre, 
Amerika hükumeti, bahriye mU· 
tehassıslannın verdikleri rapor 
üzerine, şarktaki bütün üssübahri· 
lerint tahliye etmeyi ve Filipin 
adalanndaki filosunu geriye çek
meği derpiş etmektedir. 

-

Bir Kaza Kurbanı 
Daha 

Ayın beşinde bir otomobil 
kazası olmuş, Hidayet Beyin kızı 
Mualla Hanım otomobil alhnda 
kalarak bacağı kınlmıı ve Şifli 
Etf al hastanesine yatırılmıştı. 
Mualla Hamnı ev.velisi gUn has• 
tanede öldüğü için cesedi morga 
nakledilmiş vo dlln oraca aileıinc 
teelim edilerek meraıimle gömül• 

mllft&'· 

idare lşlıırı telefonu: 20203 Fiab 5 kur111 

Edildi 
Birisi Meşhur Metr Salem 
Diğeri De Leon F araci 

Bu Adamlar Telefon Şirketi Namına 
10 Bin İngiliz Lirası Rüşvet Teklif Ettiler 
Pazarlık Esnasında Taharri Memurları Maliye Para 

işleri Müdür Muavininin Odasında Eulunuyor, 
Konuşulanları Dinliyorlardı 

Is 
---~ ............................ . 

Ankara 17 (Husuai) - tanbul • .. ··_ •• _ ... _ .. _ .. _ .... _._ •• _ ••• _ .. _·--~----~----, 
Telefon Şirketi sermayesinin na· 
ıal bir para üzerinde tesbit edil· 
mw olduğunu meydana koymak 
iizere teşekkül eden komisyonun 
reisi Maliye Vekaleti Nakit işleri 
MüdUr Muavini Rüştn .Beye Şir· 
ket murahhasları Metr Salem ve 
Le on F araci Efendiler 1 O bin 
İngiliz lirası rüşvet teklif etmiş· 

Memleket 
Müdafaası 

Müdafaa Vasltaları· 
mızı Takviye için 
Tedbirler Ahndı . 

lerdir. ÜçUncU Sayfamızı Açınız 
Metr Salem RüştU Beye Ter- '-------....-..~===-./ 

kos Şirketinin mübayaa işinde ................. ·-··-··--·· .. ·-·· ... ·····-············-· 
hükumet lehinde çalışhğından kendi imzasile bu mektubu vere-
bahsederek Telefon Şirketi ser· miyeceğini, maamafih Leon fara-
mayesinin alhn veya lngiliz lirası cinin verebileceğini söylemiştir. 
olarak tespiti takdirinde kaza- Bunun Uzerine taharri memurları 
nılacak on bin İngiliz lirasma Rüştü Beyin odasında bir dolap 
mahsuben derhal on bin lira Türk içine saklanmak suretile tertibat 
lirası teminat vermiye hazır ol- almışlardır. Le~n faraci gelmiı, 
duğunu söylemiştir. istenilen mektubu Metr Salem 

Rtıştü B. ertesi gUnli cevap kendi isminin melctupbln çıkarıl· 
vereceğini bildirdikten soma masını söylediği esnada memurlar 
keyfiyeti mUdUr, müsteşar ve dolaptan çıkmışlar ve cUrmU-
Vekil Beylere anlatmıı, tedbirler mc,budu yapmışlardır. 
aJınmışbr. Ertesi gUntı RiiştU B. Adliyece her ikisi hakkında 
Metr Salemden bu hususta bir te- da tevkif kararı verllmiştir. An· 
minat mektubu istemiş, Metr Salem kara müddeiumumisi gece yan· 
namma vermİf ve ayrıca 500 lira sına kadar bu tahkikatla metgul 
da takdim etmiştir. Metr Salem, olmuştur. 

l __ B_u_g_ü_n_ü_n-:--Mı_e_s_e_le_l_e_rı_·n_d_e_n __ ..... ] 

Seyyit_ ldrisi Ve .. 
Asir Meselesi 

Yazan: ••ıt-
Yemen • Hicaz harbi, Arabiıtanm istikbalini tekrar mevzuubahs ettiriyor. 

Dünya siyasetinin bir safha ve sahnesini teşkil eden bu hadise, bize, o mınta· 
kada hüküm süren unsurlar hakkında. okuyucularımızı aydınlatmak zaruretini 
doğurdu. Ahvale vô.kıf bir zat, sahnede rol oynaye.n simaları size birer, birer 
tasvir ve teşrih edece~tir. Bunlar üç tanı> dir: imam, ldrisi ve lbnissuut •... 

Dünkü nushamızda Imam Yahya '.' ı ıııevzuubahs ettik. Bugün de tdrıslDlD 
hüviyetini tesbit ediyoruz. ~ 

imam Y ahyamn ilk azılı ra· 
kibi, Asir çöllerinde zuhur eden 
(İdrisi) ismindeki Bedevi idi • Çöl· 
lerin hudutsuz ufuklannda doğan 
ve büyüyen bu beyaban çocuğu, 
henUz çocuk saydacak bir yaşta 
iken bile her sene Hac mevsi· 
minde Mekke ve Medineye gidi· 
yor; dünyanın dört köşesinden 
gelen muhtelif milletlere ve ııruf.. 
lara mensup hacılar arasında 
geziyor; keskin zekftsı ve kuvvetli 
görüşleri sayesinde, her defasında 
birçok ıeyler öğrenerek, Asiı 
çöllerine avdet ediyordu. 

Her sene biribirini takip eden 
bu seyahatler, İdrisinin fikrini 
açmıştı. Gllneıin ateş sellerile 
yaladığı bu kızgın çöllerde, ha., 
batın nimetlerinden mahrum bir 
baldo yaıamanın ne kadar acı ol• 

( Dev&1111 U Qaoi .. ,uda ) 
,. Seıgit ,, ItUVI 

[ Fabrl P .. Galfer•..U• J, 
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(Halkın 
Bu Senenin Lise 
imtihanları 
Ve Halk 

Bo seneki imtı1ıanlarm ~k sıkı 
olması lazımgeleceğine dair ma
aniin karan, bakıııız halk ara
mada ll88ll bir intiba bırakmıgtır: 

Osmau Bey (Sırkeci Yeni lstanbul 
hanı 5) - Bu ıene imtihanlar çok 
ala olacakmıf. Bu haber beni mem• 
Dun etti. Çabıan talebe ile çabımı• 
7ao bu auretle adamakıllı haddeden 
geçirılmiş olacaktır. Çahıanlarla ça
lıımıyanların müsavi olamıyacafını 

gösteren bu zihniyet takdire ıayandır. 
Talebe daha nıektep sıralannda ça-
hfmanın bu ıekilde mükafatım gör
mıye alışırsa bu istikbaldeki vaufe
Jere kendiaini daha istekli bir ıurette 
haz.ırlnmaıına aebep olur. Fakat ben-
ce programda aksaklık vardır ve bu 
program çok doludur. 

* Abdülkadir Bey (Mııhmutpaş& Kürk-
çü hanı) - Ben li.elerin bu ıeneki 
proırr•mlannı gördüm. Çok dolgundu. 
Yat itibarile talebenin dimağlan bu 
malümatı istif etmiye müsait değil· 
dır. Bınaenaleyb İmtihanların faz.la 
ağır olmn11, bu noktadan ıaynnı te
menni değildi~. Bir çocutua ıınıftan 
dönmesi bütün hayab üzerinde menfi 
tesir yapabilir. Bence liae program• 
lan buaz hafifletilmelidir. Az fakat 
pişkin malümat haı.ım ve temıil edil
miı faz.la ve zoraki bilgiden daha 
faydalıdır. Bir veli sıfatile knim 
f,kirlerim budur. 

lf 
Sadık Bey (Kumkapı İbrahimpaşa 

Çlkmazı 7) - l'f.ltihanların . ';'kı ve 
iltimassız olması lazımdır. Bızım za.. 
mammız.da mekteplerde çalııkan ta
lebenin en çok korktuğu ıey iltimaa
b. Hocalar betikte iken mollahk 
fermanı alan anaaının karnından 
ilim rülbesile doğan ve fakat mektep 
lıayab haylazlıkla geçen çocuklara 
imtihanda on numara ve müteaddit 
7ıld1zlar verirlerdi. Çalııkan ve 
fakat fakir çocuklu kınk numara 
alırlardı. 

Şimdi mekteplerde iltimaa yoktur 
bundan eminiz.. Yalnız imtihaolann 
pek fada ııkı olmasını da doğru bul
mam. Faz.la mesai körpe dimatlann 
Jnkipfına mani olabilir. 

Tolerans f şi 
Hususi Bir Komisyon Bu 

Meseleyi Görüştü 
Kömür alım ve sahmında ka

bul edılecek tolerans, yani fire 
hakkı nisbetinin tayini hususunda 
ticaret odasına yapılan müracaat 
nihayet oda meclisinden hususi 
bir komisyona intikal etmiştir. 
Şehrimizde bulunan kümUr depo
ları ve acenteleri mümessillerinin 
lştirakile dün bir içtima yapılmış, 
tolerans nisbeti meselesi etrafında 
uzun uzadıya görüşmeler olmuştur. 
Huırlanan rapor bugün toplana• 
cak olan oda meclisine verilecek
tir. Tolerans kabulünde Beynel
milel nisbetler de gözden geçir;J
miş bulunmaktadır. Alakadarlar 
bu işe büyük bir ehemmiyd 
veriyorlar. 

SON POTAS 

DABİ
1

LI BABEBLBR 

Bir Çocuk Kayboldu 
Yanından Kaçan Küçük Babasının 

Ali Bir Türlü Bulunamıyor 
Kuledibinde bir apartmanda oturan ve Dilber 

zadeler mağazalarında çalışan Sıvaslı Osman Efen
dinin 12 yaşındaki oğlu Ali on gün evvel kaybol
muş, bUtün aramalara rağmen bulunamam:ştır. 

Fena belde kızan Osman efendi çocuğu 
eve çekmiş ve bu sefer çok fena azarlamı~tır. İşte 
bo sırada l>ir aralık babasının elinden kurtulan 
Ali ağlayarak sokağa fırlamış ve ortadan kaybol• 
muştur. Osman efendi derhal arkasından koşmuş, 
fakat küçük Aliyi bulmıya muvaffak olamamıştır. 

Sivaslı Osman Ef. bir müddet evvel kansını 
köye göndermiş, kendisi, Beyoğlunda Tünel ba
tındaki Beyoğlu 35inci mektebine devam eden 12 
yaşındaki oğlu Ali ile beraber burada kalmıştır. 
Akşama kadar işi ile meşgul olan Osman Efendi 
akşam eve gittiği zaman oğlunu sokakta çocuklarla 
oyun oynarken bulmuş, bu yüzden çocuğu birkaç 
defa azarlamışhr. Buna rağmen çocuk ıokakta 
oynamaktan vazgeçmemiştir. On gün evvel bir 
akşam üzeri evine giden Osman Efendi oğlunu yine 
aokakta bulmuştur. 

Geç vakte kadar oğlunun eve döneceğini ümit 
ederek bekliyen Osman Ef. nihayet bu vaziyette 
sabahı etaıiş, fakat Ali eve dönmemiştir. 

Bütçe Açığı · 
Belediye Gümrükten SOO 

lira Alabildi 
Oktruva la~edildikten sonra 

belediye bütçesinde 800 bin lira 
bir açık husule gelmişti. Geçen 
bazirandanberi şimdiye kadar 
gümrük idaresi belediyeye, oktru
va hissesi olarak ancak 500 bin 
l:ra vermiftir. Halbuki evvelce 
belediye bu müddet zarfında bir 
milyon ikiyiiz bin lira kadar bir 
para tahsil ediyordu. 

Oktruvanın liiğvi üzerine 
eski hesaplan tasviyeye memur 
sekiz kişilik komisyon da bu ay 
sonunda vazifesini ikmal edecek
tir. Komisyondaki memurlar mün
hal vekuunda yeni vazifelere 
tayin edileceklerdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ayşe H. isminde bir kadın 
Beyoğlu Fll'Uzağa camii aptestha
nelerini temizlemekte ikeıı düşüp 
bayılmış, biraz sonra da ö:müşUir. 
Yapılan muayene neticesinde 
kadıncağızın kalp sektesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. 

lf Şoför Grigorinin idaresin· 
deki otomobil Taksimden geç
mekte iken Vasil isminde bir 
çocuğa çarparak yaralamıştır. 

lf. Mihal isminde bir demirci 
Şişhanede bir evi tamir ederken 
merdivenlerden düşerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

)f.. Elmasyan isminde bir ku
yumcu Beşiktaşta tramvaydan 
atlamak isterken düşerek ağır 
surette yaralanmışhr. 

lf- Bunlardan başka dün bir· 
kaç hırsıılık ve yaralama hadisesi 
de kaydedilmiştir. 

Sabah erkenden Oaman Efendi oğlunun git• 
mesi muhtemel olan tanıdıklann ve hemşerilerin 
evlerine de uğramış, fakat bütün bu aramalar boşa 
çıkınca polise müracaat etmiştir. Bütün araşbrma
lara rağmen aradan 10 gün geçtiği halde Ali 
bulunamamıştır. 

(Facia 
Tahkikatı ' 

Dün Bir Şoför Daha 
Tevkif Edildi 

iki gün enel Saraçhanebapn
daki faciaya sebebiyet verdiği 
için eve!si gün tevkif edilen vat
man Mehmet Ef. ile ıoför Kegam 
Ef. nin evrakı dün birinci mli8-
tantikliğe verilmiştir. Şoför ha .. 
tanede tevkif edildiği iç.in ancak 

- iyileştikten sonra müstantik hu
zuruna çıkanlacaktır. 

Bir Tevkif Daha 
iki gfin evvel Beyoğlunda bir 

çocuk çiğniyen şoför Ahmet oğlu 
Şerif Ef. Beyqglu sulh ceza mah
kemesi terafııidan tevkif edilerek 
dün müddeiumumiliğe gönderil
miştir. Şerif Ef. ikinci .müstantik
liğe verilmiştir. 

Edirne Meb'usları Trakyada 
Dün akşamki trenle Edirne 

meb'uslanndan ve Büyük Millet 
Meclisi azasından bir heyet, 
hususi surette Edirne ve havalisini 
ziyaret etmek iizere şehrimizden 
hareket etmiş!erdir. Bu heyet, 
Trakyada husule gelen imar faa
liyetini gözden geçirecek ve bir 
kısım azası puar, pazartesi dö
necektir. 

Diş Tabipleri Ve Vergi 
Diş tabipleri cemiyeti, yeni 

kazanç vergisi hakkında, maliye 
murakıpliği ile bazı temaslarda 
bulunmuştur. Fakat bu konuşma
lar müspet neticeler vermemiştir. 

Cumhuriyet 11 Yaşında 
Cumhuriyet refikimiz on birinci 

yaşına basmışbr. Tebrik eder, 
mnvaffakiyetinin devamını dileriz. 

Kongre 
ilk Tedrisat Müfettişleri 
Haziranda Toplanacaklar 

fstanbtıl ilk tetrisat mfifet· 
tişleri haziran sonunda bir hafta 
mecek, büyük bir kongre akdede
ceklerdir. Kongreye lstanbul mm
takasandaki 29 mnfettiş, maarif 
müdürü Ye muavinler iştirak ede
ceklerdir. Kongrenin nımamesi 
iki esas üzerine tesbit edilecektir. 
Birinci kısım terbiyevi meseleleri. 
ikinci kısım idari meseleleri ihtiva 
edecektir. lıkmekteplerin rand
manının daha milsmir olabilınesi 
için bnı yeni kararlar verilecek
tir. Kongrede, civar vilayetlerden 
gelecek müfettişler de dinleyici 
olarak bulunabileceklerdir. 

İşçi için 
Kolaylık 

Darphane ve Damga matbaası 
amelenin istirahatı ve temiz bir 
ıekiide yemek yemeleri ıçın 
Darphane binası içinde güzel bir 
yemek salonu hazırlamıştır. 
Muntazam masalar, yemek Ye su 
kaplan, duvar aynalara temin 
edilmiştir. Aynca her amele için 
dolaplar da yaptırılmışbr. 

Amelenin mesaisini ve dışanya 
çıkıp girme zamanlarını gösteren 
bir de talimatname hazırlanmışbr. 

Oenizyollarmm Vapurları 
Deniz yolları idaresinin Yel· 

kenci kumpanyasından satın al
dığı ( Vatan ) ve ( Erzurum ) va
purlarına ait muameleler tamam
lanmışbr. Bu iki vapurun Deniz 
yolları idaresine maliyet fiati (150) 
bin liradu. 

Mayıs 17 

Günün Tarihi 

Tarama Dergisi 
Ve Mütalealar 
Ankara 15 - T. D. T. C. umu-' 

lıitipliğinden: 
Cem.yetin ne pin o batladıtl 

.. Tarama derlfiıİnoİn birinci ve ikinci 
fasiküJleri hakkında, bundan evvellıd 
ilandan ıonra yeniden mütalen gör 
deren zatların iıimleri ıunlardır: 

l • Abdurrahman Bey, Harita dr 
lreı1 umum müdür munvini, 2 - Jt
Fev:ıi Hey, Muğla Maarif müdiiıl. 
3 - Avni Bey, Boyabat maarif memur11t 
4 - Bedri Bey, " Hız.ıroğlu ,, 5 • Emı. 
K. Çul Bev, Mersinde harp malüllec" 
rinden, 6 - Fey&i Bey, Sıirtte topç11 
yuzba11aı, 7 - Galip Nnşit Bey, Saın• 
nnda muallim, 8 - Hasan Fehmi Bey, 
kütüphaueler müdürü, 9 - Kndri Bey, 
Kili.ate avukat. 10 M. Lütfü Bey, 
Seyditehir maarif memuru, 11 - Ömer 
A•ni Bey, Ni:ıipte muallim, 12 - Süler 
man Hurtit Bey, Merkez baokall 
memurlanndan, 13 - Şeref Arif Bey, 
Yeni Mersin gazetesi muharrirlerindeo 
14 - Tevfik Bey, Fen fakültesi miJ. 
derrWerinden, 15 - Omram Bey, 
lh.anköprü hukuk bakimi, 16 - Vehbi 
Be7, Bozcaadada muallim, 17 - Zühdi 
Be7, Ödemİf ilk tedrisat m fettifİ • 
· Bu zatların göndcrdılderi fiş sayıo 

1038 dir. Evveıki liste ile beraber 
s&aderilen fit 7ekW.u 2322 yi bul• ........ 

Bir S ht9k r ı Mı? 
Şehrimizdeki Arnavutluk Başkon• 

ao!osluğu, Aleksandr Roz.en Hofeı 
isminde bir pbaın kendisine Ama• 
vutluk Ticnret mümessili ııfatıııl 
Yererek bazı yerlere müracatta bu• 
landuğunu, fak at bu zabn bu iılerl• 
hiçbir suretle alikaaı bulunmadıfl 
Ticaret Odaı;ına ve diğer makamlara 
bildiri:mitlir. 

imtihan Komisyonları 
Bu sene lise ve ortamektep balu

lorya imtihanlarını rapacak imübao 
komiayonlarınıo beşu munllimlll 
buzurile teşkil edilmesi muvafık p 
rülmüştür. 

Üniversitede lmtlhenlar 
Üniversite takültclerinde dündeo 

itibar en dersler kesilmiştir. Pazaf 
gGnQ fakiiltelerde imtihanlar ba;Ja• 
nacakbr. imtihanlar haziran sonun• 
kadar devam edecektir. 

Yeni Kloring ltllifları 
Son zamanlarda birçok ecnebi 

memleketlerle yeniden ticari ililaflat 
Ye klerin~ anlaşmalan hazırlanmıtı 
bu huauata Ticaret Odasına tebliğ'at 
yapılmışbr. 

800 &eyvah 
Bugün limanımıza ( 800 ) Ahn•ll 

aeyyahının gelmesi beklen 
Bunlar iki gün tehrimiule 
lardır. 

inkılap 
Dersleri 

Eski Adliye vekili Mnbmut E.at 
Bey dün akıam Üniversite inkıliP 
tarihi enatitüıı.üııdc deraiııe devadl 
etmiştir. Mahmut Esat Bey dünk\J 
dera:nde Sıvas kongresini hususi b•'" 
kımdan izah etmiştir. 

Bu alqam Ciimhuriyet H lk Fil"' 
kaaı Umumi Katibi Recep Bey deri 
verecektir. Recep Beyin bu sabah 
Ankaradan ıehrimlze gelmesi belden• 
mektedir. 

Son Posta'nın Resimli Jlikô.gesi: pazar Ola Hasan B. Romadaki "Süt Kongre,, sinde 

lıCUf - Saaa ..._. .. bir t.lral .••r \ --L H.eu iL - IHrtaal l.taabula +a- ( _Gel ltMah- VeM •:11t lııWuMt Al• ı Bir Remah - ff9f geldla Haaan ~ \ n .... B. - Hem de l"laıL Bua!ıır 1111 
llaeu BeJ t -... .ı.ı R .. aclekl •Slt unrr••lı. ... ıltlt.,ta. llh1aı.r .et mGtelaaHı•lan macllr? ••ektar ortalıbr, biri •lltçG Ve i cla71, ntt.ıl 

• • • • • • • • • • • • • • • ...ı..ıt ... A .. ıuı. Mehmet Afaclır lw 



17 Ma,.. 

Her gün 
--- -

Miindericatzmızın çoklu
,Jun.lan dercedilememi~-. 
tir. 

ı------------------- -~ - -----· ----- · .. ···-----
Yunanistanda 

Resimli Makale a Ümit a Sözün Kısası 

Bir Şose 
Ne kadar 
Dayanır? 

A. E 
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Memleket Manzarası 
l 

Köy Kadınının 
Fasılasız 
Faaliyeti 

Zafranbolu, ( Husuıi ) - Köy 
kadınları: umumiyet itibarile, ge
ceyi gündüze katarak, evde, tar
lada, bağda ve bahçede hiç dur
madan çalışan ve erkefıe ait 
itlerin de en hurda teferruabna 
vanncıya kadar yardım eden 
yar:adıcı birer unsurdurlar. 

Köylü kad.ın,fecrikizip denilen 
alaca karanlıkta kalkar ve ilk it 
olarak o gün lazım olacak kadar 
bet - alta yol suya varır.. Su işi 
bitince inek sağmak üzere dama [ l] 
iner, önce ineklerin altını temizler, 
sağılan ineğin önüne teneke ile 
hazırladığı yalı (2] kor ve ineii 
aağar buzağısı varsa emzirir ve 
yukarıya çıkar çıkmaz ilk it ola
rak sureti mahsusada yapılan 
ıüzgeçten südü süzer.. ocağa kor 
"::}natır. Süt kaynar kaynamaz 
ocaktan indirir. Süt olarak kulJa
nılacak kısmı bir kapla ayırarak 
mütebaki kalan südün içine bir 
kaıık yoğurt koyarak karıtbrır 
ve üzerini örtüp yoğurt dolabına 

nakleder bu ıuretle bir elden 
yoğurt ta çalmmış olur [3) daha 
ıonra mektebe gidecek yavruları 
yarsa onları hazırlar. Çocukları 
mektebe gönderir inekleri ber
ge!e [4] ye katar. Kocası kahve
den dönünceye kadar yemek -ve 
o günün tarlada veyahut bahçede 
yapılacak işin kazma, kürek, ·bel 
"Yesaire gibi aletini hazırlar hay• 
van varsa palanını deği~tirir. 
Sabahın ev işini bu minval üzere 
bitiren kadın, kuıluk yemeğinden 
ıonra tarlada bağda o gün her 
ne iş varsa oraya koşar. Kazıla~ 
cak yeri kazar:, sürülecek yeri 
ıürer, bellenecek yeri beller hu
)Asa her ne iş varıa görür .. Şayet 
toplanacak mahsul varsa toplar, 
akıam yorgun argın, böyle olma
ıma rağmen memnun ve müsterih 
köye döner. Tabii eve döndfiğü 
•akit, çocuklar mektepten koca11 
işinden dönmüş bulunuyor. Kadın 
bu sefer onların yemeğini yapar. 
Sofralarını kurar. Yemekten kaJk
tıktan sonra çocuklarının yatağım 
serer ve bir müddet sonra onları 
yatırır. Kocası da yattıktan sonra 
tekrar ekmek evine dönerek [~) 
o giln biriken bulaşık kapları 
yıkar. Hulasa köyde kadin sa
bahın alaca karanlığından gece 
yarısına kadar biç durmadan ça
bşıyor. - Mehmet Enver 

-
{1] Ahır. Zafranboluda ahıra dam 

derler. 

[2] Krpek ve sudan karılarak ya. 
pılıuı inek çorbasını ekııeriyetle eiidii 
çok vermesi jçin süt veren ineklere 
verilir. 

[3) Çalmak ( = kurmak ). 
(4) J\ö~ !erden her sabah inek kö

yiiıı umumi çobanına katılır . sürüye 
hergele, sıirüciiye hergeleci denilir. 

[5] Köylcr<le yemek yapılan ve 
yemek yenen odaya ekmek evi denilir. 

Sömikok 

SQN POSTA 
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MEMLEKET HABERLERi 

T ırhal Şeker Fabrikası 
inşaa.tı ilerliyor 

Turhal (Hu
ıusi) - Şeker 
fabrikası inşaatı 
büyük bir sür'at
le ilerlemekte• 
dir. Fabrika ken• 

disiae lazım olan 
keresteyi Bafra 

ve Tokattan, ki-

Turhal teker fab
rikasını ziyaret 
etmişlerdir. Ta-

• lebeler fabrika 
~ tarafından kendi

lerine verilen üç 
· rehberin delaletilc: 

üç grup halin-

de bütün inşa

atı ge:ımişlar ve 

kendilerine veri
len izahab dinle-

te, kısım mişlerdir. Fabrika 
m a J zem eyi de müdürü Muam-
Turhaldan te- mer Bey tarafın-
min etmektedir. dan ıeker sanayii 
Turhal ve To- ve dünya zen-
kat'ta pancar Tırlı•l ıeker fabrika" i11şaai111dan bir safha ginliği ve iktısadi 
ekilen saha 20 bin dönümü bul- müsait arazi olduğu anlaşılmıştır. hayatı hakkında talebeye uzun 
muştur. Fabrikanm .tiraat memur. Diğer şeker fabrikalarının mınta- malumat verilmiştir. 
Jarı mütemadiyen gezmekte, pan- kalarındaki topraktan daha üstün Talebe ve beraberce giden 
car ekenlere ziraat usullerini öğ- randıman alınmaktadır. dört muallim fabrikada her türlU 
retmektedirler. Tokat Ortamektebl kolaylığı ve alakayı görmüşler, 

Yapılan tetkiklere göre Tur- Talebesi Turhalda sabah ve öğle yemekleri hatta 
hal ve Tokat civarının arazisi Talebe bayramından istifade yol masrafları fabrika tarafından 
Türkiyede pancar riraatine en eden Tokat ortamektep izcileri tesviye edilmiştir.• - S. B. 

İspartad~ 
-~----------------------

Orta mektep Talebesi 
Meb'uslarımıza Ziyaf~t 

Verdiler 
Isparta, 16 (A. A.) - Şehri

mizde bulunan Bolu Meb'usu 
Falih Rıfkı, Antalya Meb'usu 
Rasih ve lıparta Meb'usu Kemal 
Turan Beyler terefine ortamektcp 
ıon ıımf talebesi tarafmdan bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
pek çok güzide zevat bulunmuı
tur. Cümhuriyet yavrularının 
kendi bilgi yuvalarında verdikleri 
bu ziyafet pek samill"i bir hava 
içinde geçmit ve iki saat ıUr
mUıtür. 

Bafra Hafkevinde Faaliyet 
Bafra, 16 ( A.A. ) - Halkevi 

komiteleri umumi toplantısıoda 
yeni idare reiıininin verCliği izahı 
dinlemiş komitenin daha verimli 
bir ıekilde çalışma11 esasları teı
bit edilmiştir. Haziranın on beşi
ne kadar büyük programlı bir 
müsamere tertip edilecektir. 
Köycülük şubesi Alaçam nahiye 
merkezinden hatlıyarak köy ıe· 
yahatlerine çıkmak Uzeredir. 

Giresun Belediye BUtçesi 
Giresun, 16 (A. A.) - Bele

diye Meclisi ıehir bütçesini 120 
bin lira olarak kabul etmİJ ve 
toplanbsına nihayet vermiştir. 

!
Gizli Şerirlerin Samsunda 
Bir Cinayeti Mıntaka Ticaret Kongresi 

Mühim Kararlar Verdi Akşehir, (Hususi) - Cevahir 
isminde bir kadın, esrarengiz bir Samsun, 15 (A.A.) - Ticaret 
ıurette öldürülmüştür. Cevahir odaıı ve mıntaka odaları kon-
dört beı gün evvel yıkamak tizere gresi birlikte toplanmıştır. Samsun 
aldığı çamaşırları .sahiplerine iade limammn bir an evvel yapbrıl· 
etmemi~tir. Çamaşır sahipleri de ması, tahmil ve tahliye maarafla-
mahalle bekçiıile kadına haber rile deniz ve kara nakliye tarife-
göndermişlerdir. Evin kapısını !erinin azalhlmaın ve inhisarlar 
çalan bekçi içerden bir cevap idareıinin tütünün tohumundan 
alamamış ve vaziyeti Jandarma ve tarlasından başhyarak satıta 
dairesine haber vermiştir. Bunun hazırlanmıt bir tekle sıelinceye 

kadar geçirdiii blitün saf abatla 
üzerine zabıta memurları eve git· 

ilmi bir surette alakadar olması 
mişler, Cevahirin bir iple boğu· 
larak ve tenasül uzvu parçalana- gibi mühim esaslara temas eden 
rak öldürülmüf olduğunu görmüş- kararlar verilmiştir. 
lerdir. Derhal Müddeiumumilik Samsunda Konferanslar 
keyfiyetten haberdar edilmiş, Samıun, ( Hnıuıi ) - Ticaret 
vak'anın faili aranmıya başlanmıı- Mektebi talebesinden İbrahim 
br. Birkaç kişi zan"' altına Şevket Ef. Halk evi rady~sunda 
alınmıştır. Türkiye ikbsadiyatına müteallik, 

Cevahirin parasına tamaan Ticaret Mektebi ıalonunda da 
öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 

"Tröst ve Karteller,, mevzulu iki 
Gerede de Tarla YUzUnden konferans vermiştir. Mektep tale-

Cinayet besinden Mitat Ef. de ecnebi 
Gerede, ( Hususi ) - Sofular mektepler hakkında bir konferans 

köyünden Seyit oğlu İbrahim ile vermiştir. Her Uç konferanı halk 

kardeşi Sezai bir tarla hududu .• ~~~~~!?.~.~~ .. ~.ı~~~ .. ~!~.~~~!.~~!.~.i.!~.~: •. 
meseleıinden kin besledikleri Ha-
lil oğlu Haaan ismindeki komıu-

larını öldürmüılerdir. Her iki 
kardeş tevkif olunmuşlardır. 

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Samsunda Mektepliler bayramı ailnü Ticaret 
mektebi talebeleri Matoıyon meaireıine ııiderek et
leomi9lerdi. 

2 Geredede Ramazandede meairui pek methur-
dur. Belediye bu çamlıta yeniden fidanlar diktirmİf, 
çamlıta bir büfe yaptırmıtlır. Çamlık fatanbul lzmit, 
Adapazar, Düzce, Bolu, Zonıuldak ve Ankarad~n ıelen 

fık haftada birinci yaratı Muıullu zade Mahmut Atanın 
Aluı iıimli tayı, ikinci yarıtı binbaıı Recep Beyin Ceylint, 
üçüncü yarıtı yilzbatı Cemil Beyin Acelui, dördüacU 
yarııı baytar Huluai Beyin Köıeıi kazanmıttır. Resimde 
Köae l'~rillmekteclir. 

4 - Gebze kazaaana batlı TaıköprU nahiyesinin 
K•r•y•kuplu köyünde bir llkmektep yapılmaldadır. 
Nahiye MildQril Nizamettin Bey mektebin bir an evvel 

Zonguldak Fabrikası için 
1-lazırhklar Başladı 
Zonguldak (Hususi) - Şehri

mizde yapılacak Sömikok fabri
kası için hazırlıklara hatlanmıf· 
tır. Fabrikanın, İş Bankası ocak
ları sahasında "Boştarla" mevki
ine yapılacağı anlaşılmaktadır. 
Bu iş için getirilen bir kaç mü
tehassıs, fabrika yerinin tesbitile 
•e krokilerle meşguldür. Fabri
kanın yapılmaıma yakında baı
lanacaktır. 

ve~emli hastalar için tabii bir aanatoryom balindedir. 
Ruınıde Ramazandede çamlıtında ctlenenler l'Örülmektedir. ikmaline çalıtmaktadar. Vil&yetin bu mektebe 300 lira 

muavenet etmeal temeaai elunmaktadar. J - Diyarabekirde ilkbahar at kotuları yapılmııtır. 

Mayıs 17 

Tarihi Fıkra r 
AnkaGibiİsmiVar 
Cismi Yok Ne.f;ne
lerden: Akçe! .. 

Dilimizde kuvvetli yer tutan 
kelimelerden biri de: .. Akçe,, dir. 
Akçe, gümüş sikke demektir. 
Çok eski devirlerdenberi Türkler 
gümüş · paraya akçe derlerdi. 
Hatta atalarımız "Ak akçe kara 
gün içindir,, meselini darbcderek 
bize iktısadi bir vecize de yadi-
gar bırakmıılardır. 

Akçenin dilimizdeki yeri yal-
nız bu darbımeselden ibaret de-
ğildir. Bozuk paraya ufak ak\'e 
deriz. Değersiz fikirlere, işe ya
ramıyan şeylere "bir akçe etmez,, 
deyip geçeriz. ( Geçer akçe ) ta• 
biri hem revaçtaki parayı, hem 
kıymetli fikirleri ve ıözleri ifade 
eder. " Pey akçesi ,, , fransızca 
Arrhes'in tam karşılığı olarak 
hukuki ıstılahlardandır. Silik akçe 
vaktile çok kullanılırdı. Akçe 
farkı, borsa işlerile uğraşanların 
hala dilinde dolqır. Kalp 
akçe, adliye sicillerinde olduğu 

kad.ar- bi~. kııım tarihi yazıl r ve 
nevıcat şıırler dolayıaile • Babıali 
kaldırımlarında da ıık aık ıikro• 
lunur. 

Akçenin tarihi de vardır. 
Sultan Orhan (1328) tarihinde 
kestirdiği sikkeye akçe adını 
verdi. Bu sikkenin ağırlığı bir 
mıskalın dörtte biri. yani altı 
kırattı. Yeni ölçülere göre bu 
ağırlık 1,054 ıram tutar. (370) 
sene kadar Osmanlı maliyesinde 
akçe vahidi kıyasi sayıldı. 

Ancak ( l 687 ) tarihindedir ki 
bu mikyas bırakdarak kuruı 

üzerine ah,veriş yapılmıya bat· 
lanıldı. ÇUnkU akça, eski temiz· 
liğini, sağlamlığına kaybetmiıti. 
lkinci Murat devrinde Llla Y orgeç 
Paşanın kestirdiği akçelerden 
batlayarak piyaaaya beylerbeyi 
akçesi, kalp akçe, kızıl akçe, 
çingene akçesi, meyhane akçeal 
diye birçok paralar çıkarılmııtı 
ve halkın bu çeşit meskfıkAta 
itimadı kalmamııtı. 

Şimdi ortada De pul var, ne 
akçe, ne kuruş var, De metelik. 
Fakat dilimizde akçe kelimeai 
yaşıyor. Yeni nesle tasarruf derai 
verirken ak akçe kara gün için· 
dir, meselini mutlaka habrlıyoruz. 
Sütun ıütun reklamlar yapılarak 
basılan bazı eıerlerin hakiki ma· 
hiyetlerini öğrenince .. bir akçe 
etmez ,, demekten ıeri kalmıy~ 
ruz. Şu kadar ki akçenin akını, ka· 
raaını gördüğümüz yok. Darpha• 
ne de, hill gümüş paraları bas!!' 
ortaya koymadı ki akçenin canlı(I) 
bir örneğini görmUı olalım. 

Demek akçe, devrimizde an• 
n bir eıidir: l.mi var, cisnıi 

yok! .. - M. T 

Fındılclarımız 
Üzerinde Tetkikat 

Trabzon, 16 (A. A.)- Fındık 
mUtehasaııı Klzım B. in Gireson, 
Ordu fındık sabalannda tetkikat 
yapmaıı için Vekilet emir ver• 
mittir. Bir hafta aonra fındık 
rekoltesini teıbit için Oda tara· 
fından fındık sahalanna heyetler 
çıkarılacaktır. Nisan nihayetin• 
kadar kabuklu fındık ihracatı on 
milyon 752 bin kilodur. 

Trabzon Mrntaka Ticaret 
Kongresi 

Trabzon, 16 (A. A.) - lktııat 
mıntakası kongreıi 14 vilayet 
murahhu}anmn iştirakile Ticaret 
Odaaı salonunda lkbıat müdürU• 
nün riyasetinde açılauıbr. Ko~ 
ıreler mukarreratı encUmenlere 
havale edilmiştir. Konıre mesaili 
iki üç ~n ıüreccktir. 
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Fransa İle 

SON POSTA Sayfa 5 

İtalya Nede 
Anlaşmışlar ? 

Bugünün hikim iki mevzuu vardn: 
Franıa ile Almanya arasındaki 

daimi gerginlik, İtalya ile Franaanın 
biribirlerine yakınlaımaları tetebbüıü, 

Reımi Fransız m•thuatına bakacak 
olursanız bu yakınlaıma aahaaında 
birhayli adım ablmıt ve pek parlak 
neticeler alınm19tır. Fakat Romanın 
dili hiç te buna benzemiyor. 0 d 

b" 1 b ra • ne oy • ir yakmlatmadan, ne de 
alınmıf neticelerden kimıenin haberi 
yoktur. 

Binaenaleyh Avrupanı b h • n usa aya 
ait politika haritası karm k k b' a Rr191 ır 
maı.1zara arzediyor. Çünkü: 

ltalya bir zamanlar Almanyaya 
dost iken timdi arası açılmıştır. 
Zira, _:Almanyanın Avusturyayı ilhak 
etmcııne ltaJya razı olmamıştır. Bu
nun sebebi, Şimali İtalya ve Adriyatik 
üıerinde bir Alman tazyikinin tee11üı 
etmesini istememe.indendir. Sonra 
Almanya, Yugoslavya ile iyi geçiniyor. 
Halbuki ltalya, Yugoslavya ile kedi • 
köpek vaziyetindedir. 

Onun içindir ki Almanya ile 
uzaktan bakıfıyor ve 'imdilik susu
yorlar. Bu vaziyet ftalyan•n •· .. .. 
Ş. . • • gozunu 
ım~lı. Afrikaya çevirmesini inta 

etmı,tır. Orada iae F ç 
lef t• ·ı k ranaanın rnuha-

o ı ı e arıılafıyor. 

Şu hale ·· L· gore, vır Frannz - hal a 
tlnlaşmuı mevzuubalaa de.. . y n 
bütün f&yialar likırd d ~ldır ve 
Eğer Franaa ltal ı an ıharettir. 

yanın Balkanı d 
Afrikada ve Adriyatikt t k' ar a, 

e a ıp eu·-· aiyaseti tasvip edene ıgı 
l o zaman a 
aranda bir anlaşma nıevzu b h ra-

ı. ·ı k d u a s ola uı ece emektir. Buna i F -
• se, ransanın 

r~pl~~ll~ tllilzam ettiti azim feda
ar ı ar a~ do:ayı koJay kolay imkan 

tasavvur edılemez. _ Si.ireyya 

Amerika Ve Slllhsızlanma 
Konferansı 

Vati~ton, 16 - Amerika, 29 ma
y11ta toplanacak olan silahsızlanma 
konf~ranaına ittirak edec kt' e ır. 

• 
Paris, 16 - Hariciye Nezareti si· 

lihsızlanma meselesine dair bir be· 
yaz kitap neıredecektir. 

ltaıya ise HAii Nikbin 
Cenevre, 16 _ ftalya m hh 

Baron Aloize bu 1abah L rturEad ası 
İt l hük o ene, 
J. a ya ümetinin ailihlar itinde aa-
ah hasıl olacait ümidinden niçin fe
rağat etmediğini anlatmııtır. ltalyay:ı 
bu derece nikbin yapan sebep, Alman
yanııı •on zamanlardaki temayOlleridir. 

"S P on oata .. nm Edebi Tefrikası: 

~----~ .................. -. ................................. "" 
BABİCI 1( Gönül işleri ] 

Fili&tinde 
Bir Felaket 
T ~bariye Şehri Harap Oldu 

Kudüı, 16 - Tabariye ıehrinde 
vukua gelen bir semavi Felaket ne
ticesinde ölen. (24) kitinin cenaze 
alayı yapılırken, yeniden bir ıu hor
tumu peyda olmuf, ıehri altüat etmit 
ve cenazeleri, meraaime iştirak eden
lerle beraber göle sürüklemiştir. 

Feliketten kurtulabilen pek az 
kimse, harap ıehri terketmitlerdir. · 

* Kudüs, 16 - Son haberlere göri 
tufanı andıran yağmurlar Taberiyeyi 
harap etmiV.:ir. 

Muhtelif Kazaİar 
Bir Tayyare Yere indi, 

Bir Vapur Battı 
Düblen 16 - Amerikadan hav • 

l~nan Leonar dö Vinçi tayyaresi, m:. 
~oril boz~ld~ğu için dün gece lrlanda 

a yere ınmıye mecbur kalmıştır. 

* H~lsingfors 16 - Kalleneıı gölün-
de bır vapur batmıı 30 k' . b ğul 
muştur. •tı 0 • 

l(-
Monı 16 - Hanbresl kömür ma

denlerinde gaz infilakından 40 kişinin 
öldüğü zannediliyor. Şimdiye kadar 
tamamen yanmış bir halde birkaç 
ceset çıkarılmıtbr. 

Çıkardan Cesetler 
Mona, 16 - Lambreşi'deki maden 

ocağından bugün öğleye kadar 9 
cesetle birçok yaralı çıkarılmışhr. 

İçeride daha 32 amelenin bulunduğu 
tahmin ediliyorsa da bunların sat 
kurtarılacağına ihtimal verilmemek
tedir. 

* Nevyork 16 - Oleınpik vapuru• 
nun .ç~rpması netice.i Natuket fener 
gem111 ortuından ikiye bl>lünerek 
batmıf, birkaç kiti boğulmu,tur. 

Eski Amerikan 
Harp Gemileri 
Vaıington, 16 - Ticaret filosunu 

~uhafaza ed~n (288) eski harp gemi
sınin parçalanmak maksadile aatıl
ması kongre kararile yasak edilmiştir. 
Çünkü Japonya bunları satın alarak 
mühimmat imalinde kullanmaktadır. 
Bahriye Nazırı, harp vukuunda bu 
gemilerin nakliye İflerinde ku'lanı• 
l~cağını ıöylemiştir. Bu arada eski 
bır g · · b emının parçalanarak satıldığı ve 

u . Parçaların Japon yaya gönderile· 
ced~Jı ha~er almarak ihracına müsaade 
e 1 memiftir. 

TBLGBAPLAR 
Silihları T erkedenler 

••••H••••••• .. ı••••••l•••••ııııt••••••••••••••• 

Sulha Fransa, 
Nasıl 

Olan Muhabbetini 
İspat Ediyor? 

Hır ltalyau karikatüründcu: 
Sulh Perisi, Franaaya: - Öyle ne yapıyorsun? 
Fransa - Silihlarımın atzına kılıf geçirerek sulha olan muhabbetimi 

isbat ediyorum. 
~==-=-===-~-===--=-= ===-

Kanlı Grevler 
--·-... ··••4-· .. ······································-

Amerikanın Birçok Yerlerinde Birçok 
Hadiseler Oluyor 

_. _. I .. ,.._. lo(:::I t 1 1 t 1 1 t t 1 1 1 1 1 • '1 

Nevyork, 16 - GreTler neticesin
de dün Amerikanın muhtelif yerle
rinde kanlı hadiseler oJmuştur. 

San Pedroda grevci rıhtım İfÇİleri, 
greve iştirak etmiyen İfçiJerin yap• 

tıklan bir müdafaa tertibatına hücum 
ederek zaptetmiılerdir. Müthit bir 
boğuşma olmuştur. Bir kiti ölmüı, 

Sar Meselesi 
Fransızlar Mızıkçılığa 

Başladılar 

• 

Cenevre, 16 - Akvam Cemiyeti 
Sar mıntakasının son üç aylık idare
sine dair bir rapor neşretmiştir. Ra
pordaki Fransız azaların mütalealarına 
göre, Sar mahkemelerine halkın iti· 
madı kalmamıştır. Çünkü Sarh ha
kimler, Hitlerciliğin tesiri altında 
halkı zarara sokan kararlar vermek
tedir. Diğer azalar da bazı hakimlerin 
müfrit derecede tarafkirlik yaptık
laruu bildirmişler. bilhasn re'yiam 
hürriyetinin temini için bir re'yiam 
mahkemesi teşkilini istemişlerdir. 

iki kişi can çekişmektedir. Birçok 
yaralılar Yardır. 

Teksas'da, Huaton'da üç •endikaca 
i~çi, sendikalara dahil olmıyan ltçl
lerle boğutma neticesinde yaralan• 
mıılardır. 

Alabama'da, Birmingam'da bir 
maden itçiai ölmOt. dlirt toflJr de 
Şikagoda yaralanmıttır. 

Alman Tiyatroları 
Birer Terbiye Müessesesi 

Haline Getiriliyorlar 
Bertin. 16 - Kabinede görütülen 

yeni tiyatro kanununa göre biitlin 

tiyolrolar birer terbiye müeaseaeai 

olarak Propaganda Nazınnıo emrine 
verilmektedir. Nazır istediği eserle

rin temsilini yasak edeceti gibi kendi 
arzu ettiği eae;lerin temıilinl de 
tiyatrolardan İ•tiyebilecektir. Tiyatro
nun müdürlüğü tiyatroyu teıkil edene 

aittir. 

Kari/erle 
Baş 
Başa 

" V aktübali yerinde bir ada· 
ma raageldim ve onunla ni
şanlandım. Alb ay süren mes'ut 
nişanlılık devresinden sonra bana 
Anadoluda evli olduğunu itirafa 
mecbur oldu. Şimdi ne yapaca• 
ğımı şaşırdım. Siz ne dersiniz?., 

İstanbul - Yıldız 
Yapacak ıey, telafisi mümkün 

iken, bu maceradan kurtulmak 
adamdan uzaklaşmaktır. 

* "Dört senedir bir gençle se
vişiyordum. Bu genç benimle ev
lenmek niyetinde idi. Hatta beni 
ailemden istedi. Fakat ailem ver
medi. O da benden ümidini ke
since başka bir kızla evlendi. 
Şimdi Anadolu şehirlerinden bi
rindedir, bir de çocuğu vardır. 
Fakat evlendiği giindenberi mek· 
tuplaşıyoruz. Beni bili sevdiğini 
ve unutmıyacağını söylüyor. Fakat 
arhk evlenmek hususunda bana 
ümit vermiyor. Yine onu ~ala 
çalgınca seviyorum, aileme müra-
caat eden taJiplerimi reddediyo· 
rum. Ne yapayım? 

İstanbul - Ferhunde 

Çılgmlık ediyoraunuz. Sizi.o 
üzerinize başkasile evlenen bır 
gencin ıevdasana inaam~a aafhk 
gösteriyorsunuz. Saadetim başka-

da anyan bir adama art,ık 
SID ? Tali 1 . . 1 önül bağlanır mı p erınaz 
~eddetmeyiniz, evlenmiye çalışır· 
8ınız. Unutursunuz. 

HANIMTEYZre 

Fas Yüzünden 
İle Fransa 

ihtilaf 
ispanya 
Arasında 

Paria, 16 - Fasta lfni mıntaka., • 
nın aidiyet ciheti için FraDBa ile f 1-

panya arasında ihtil&f çıkmlfbr. Şim-
diki halde bu mıntaka bpanyollarıa 
İfgali albndadır. Yakında iki hiikü
met arasında müzakereye batlana-
caktır. 

Fen Kurbanlar1 
Moıkova 16 - Sebeje 30 kilo

metre mes~fede bir Alman balonu• 
nun ankazma ve rakiplerinin cesetle• 
rine teıadilf edilmittir. Bunun ge• 
çende hava tabakalannı tetkik için 
hanlanan Bartfon Sıgfeld balonu ol• 
duğu anlllfılmaktadır. 

tiği için ilk defa tayyare kıt'ası- müyorum ve kolkmuyorum. Bir Yüzbaşı Fikret teessür ve 
oto Eskişehire avdet etmeıine hava zabiti göklerden yere iner• heytcandan beli bükülmüı gibi 
emir verildi. ken havadaki vazifesini yapmış zorlukla yerioden kalktı. Arka· 

filoya yüzbaşı Fikret kuman· olmalıdır. Ben de buna muvaffak daşları onu dinl~miye hazırlanı· 
olursam ne mutlu.. ölümü istemi- yorlardı. dan olmuştu. 

Alb tayyare Ankara yolundan yorum. Bütün endişem vazifemi Genç zabitin gözleri uzak bir 
Eskişebire döndükleri zaman alay yapamadan ölmektir. Buna haya- hayali arar gibi daldı. Sonra 

. A L AY
Burhan ECah;;M. • kumandanı harekete kahramanca bmda ihtimal vermiyorum. Ôlil· ağır, tok bir sesle yavaı yavaı 

rüm, ruhum yalnız bunun için anlatmaya başladı. 

R 1 iştirak eden silah arkadaşlaraOI muztarip olur. N d ti 'lk o· b ki 
Be~hekim hürmetle sel.ı:.mladı. Necdetin H' b' · ti lrt Yal ec e n ı ıyara e r se-

'3'. genç tayyarecinin Çok w ö ıç ır vasıye m yo ur. • ferinde geçirdiği kazayı, çok kan 
bu. vecızeye benziye metin fikir· cansız b~lamaktan bozulan zayıf, ölümü ile sızlayan yürekleri an· nız her ihtimali düşünerek işaret kaybetmenin neticesi olarak düt-
lerı kartısında hürmetle eğildi 8 . ır sesle yaklaşb : cak tenkil hareketinin kat'i bir edeyim. Memlekete btitün öm- tüğü tehlikeyi ve h~ bala!İ 

Merasim çok hazin ve he~e- Be;- d:d.ıeb isteyeceğim Yüzbaıı muvaffakiyetle neticelenmesi te• rümce hizmet edemeden ölür- Gülsümün kendi sahhatine m 
canlı oldu. b 'k 

1
Ba' ana ondan bir hatıra selli ediyordu. sem benim için göz yaşı döke- olan fedakirhğım kıaa. ca anlat-K b h ıra ın. tlagıw n b tti: 

a ~ rarrıan ava zabiti bütün Yüzba ı · 1 ana veriiı. Yüzbaşı Fikret şehit arkada· ceklerin en betbahb nişanlım bktan sonra ilıive e • 
karargah efrat ve zab'tl . . . .. ş Fıkret bu fedakar ıının eşyasını Eskişehire getir- olacaktır. Biz onunla bulutlar - Son defa yaralanıp hasta-
ten gelen ıamimi teessı fielrın_ın ıç· T urk kızının heyecanını anlamaıb . . O arasında ebedi aııı:ka and ı' rtik. haneye düştfiğft zaman da. teaa-
smda tenkil ha k t' d ren ara· N~cdete onlardan fazla Gülsü..; nuştı. zamana kadar annesine .,. T dUf onu Gfilsiimüa elme hı-

h re e ın e can kı d B k hr ve nifanla11na olan bitenden haber Onun için bu sefere çıkarken ki gti şe itler mezarlığına göm"ld~eren ya n ı. u a aman kız son ·ı bana verdigı". baııı.lıgv um ken. d. is.in.e raktı. Genç kız on i n ve 
B h u u defa da N d t ı b'l k verı meınişti. Alay kumandanı si- ~ b d ayrılmadı 

u azin ve kal b 1 k . ec e e yapı a ı ece 1 b gönderiniz. Bir ha\Ta zabıti ıçın gece onuo aşuc~n. an .• 
siyahlara bürünmüş a b' ı a~ayı her şeyi yapmışh. Fakat kader a arkadaşlaramn yCJnında kah· geride kalan sevgiliye ondan Onu kurtarmak ıçın hayabnı ıs· 
kmk. perişan adımlar-!: ~ö~~e onu hepsinden ayırmıştı. GülsU· raman şehidin vasiyetnamesini ferefli hatıra olamaz.» teseler seve seve verecekti. Nec· 
ediyordu, a ıp mün bu arzusunu başka hiçbir açtı. O hunu Eskitehirden Erzu· Necdet detin aınmn hepimizden fazla 

Anadolu yaylalarmda sık k 'ı·4:~ düşiinmiyerek derhal kendi- ruma hareket ederken yazıp Alay kumandanının okudu. ğu onu yıkmışbr. Onu toprağa kadar 
t d"f d'l ·ı sı ıgınden k b ı · b k IAh takip ettiği gün benden birşey esa u e ı en yeşı pınarlar gı'b' · a u etb: ıra mışb. vasiyet mektubunu bntlln aı ls 1 

H b d k k ı· rica etti. tediği şey Necdetin ırı yeşil göz bebeklerinden dam- 8 -k ay ay Hülsüm Hanım. Genç zabit oka ar soğu anı arkadaşları takdirle dinledileı·. 
u a şam g" d · · · h 1 h 1 k k k v tayyare başlığa idi. Onun arzulan lalar kabaratt bu gölge kalabalık k' b' on erırım. Biliyorum idi ki ölümü i e abr amıyara Alay kumandanı ırı , agır d b l b 

d ı ona ızdeu fa 1 h" d t b 1 da arasın a öy e ir şey olacağına 
arasın a yuvarlanır gibi sendele· ceksiniz. z a urmet e e- yazmış 1• bir sesle söze aş 8 : ihtimal vermediğim için Gülsümün 
yerck Yüzbaşı Fikrete kadar Genç he . . Bu bir sayfa tutmayan kapalı - Onun arzusunu yerine isteğini yerine getirdim. . 
sokuld Y" b . . h.. . şil .. l . mşırenan dumanlı ye- zarf şundan ibaretti. getireceğiz. Ve Necdetin bu t~ Yüzbaşı Fikret uzaklarda bır 

t
. . uk. uz aşı rengını, uvı· w kgob~ erı canlanır gibi oldu. Bo- d ·ı b k . . l k b 1 ·ı d 

~~ ını aybeten bu gölgeyi gUç- gu ır sesle:_ " Asker için eğı er es ıçın miz, güze me tu unu a ay emrı e nokta arar gibi acı acı gül ü: 
lukle t d - Ttşekku d o"lu"m her an mukadderdir. Fakat arkadaşlara tamim edeceğiz. _ Kimbilir, bu küçük meşin 

anı ı · r e erim Yüzbaşı · d 
- G"l .: H Bey, dedi. vatamn genç kuvvetleri bu mem- Sonra Yüzbaşı Fikrete döndü: parşası o kızın bütlln ömrün • 

usum anım, siz de mi k · ı .. - Onun ""llilyasam getirdiniz tesellisi olacakhr. ıeld:niz? ::...:_ı~·ı-ı_~_._:*:.....~~~~~~_ı_~e~k~e~t~e~bi~·~z~m~e~t-=et=m=e~...-:.:ıç~i=n--=ö~ü~m=u::.....1~~~~~~~-s.:.:...~~-=-~~~-L~~~~~~~~ ........ --~__,.__~~ 
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Dl i enle 
Pahalıya Mal 
Olan Misafir 

Fransa hükumeti tarafmaan 
Küçük bir (T roçki) nin hudut 

hesap haricine çıkarılın· 
1 • cıya kadar zabıta 

mese e.sı kuvvetlerinin ne-
zareti aJtmda bulundurulma&ı 
hakkında verilen karar belediye 
reislerinin itirazını mucip olmu§• 
tur. Bunun sebebi ise kararın 
tatbiki için ihtiyar edilecek mas• 
ra.ın çokluğudur. Beleaiye reis
leri demişlerdir ki: 

- Troçkiyi nezaret altında 
bt1luodurmak için Uç adama ihti
yaç vardır. Bunlardan beherinin 
yevmiyesi ve yemek parası günde 
(6) lira, mecmuunun ki (18) lira 
eder. Ayda 540 lirayı bulur. 
Halktan aldığınız verginin bir 
kısmını bu işe sarfetmeye bakla
nız yoktur!., 

Fakat Fransa hükümeti ne 
,yapsın? Troçkiyi trene bindirerek 
italyaya gönderse ltlaya almıya• 
cağı için geri ge ecektir, fspanya, 
Belçika, Almanya, İsviçre hüku
metleri de ayni tarzda hareket 
edeceklerdir. 

Y alJİ mesele: 
- Baba bir hırsız tuttum, 

meselesidir. 

Jf-

1. ngilterenin meşhur tütün 
kırallarından Louis Benıard 

Din /arkı Baron. bir kalp 
.. . sek tesındeo öl-

gozeimıgen müştür. Bıraktığı 
Yahudi servet (30) milyon 

altın lirava baliğ olmaktadır. 
Bu paranın (2) milyon lira sı 

vasiyeti mucibince lngiJtereoin 
hayır mnesseseleri arasında tak· 
ıim edilecektir. Hadisede şqıla
cak bir şey yok, fakat: 

Louia Bernard Baron Y abudi 
idi. Halbuki vasiyetnamesinde: 

- Ben yahudiyim amma, 
Jngilterenin hayır müesseseleri 
arasında din farkı gözetmem, bu 
para Yahudi, Kato:ik ve Protes
tan Angilikan müesseseleri ara
sında muaavaten takaim edile
cektir? 

Diye yazmıtlır· 

* Geçen gün Berliu'de Alek· 
•andrplaz istasyonu be~

-H_i_tl_•_r~i -g-:ö~r--ıı ~e~e salonun~a on 
mele istigen ıkı. yaşınd~ bır .çc; 
ıçocuk bir de cugun ~alı J?o.lisın 
1 t I .. d- nazarıdıkkatinı cel· 
u u gor u betmiştir. ÇünkU 

Rudi Kavalski ismindeki bu çocuk 
dört gündeıı beri gann bekleme 
aalonunda durmakta ve geceleri
ni de orada geçirmekte idi. 

Polis, bu esrarengiz çocuk 
hakkında tahkikat yapmış ve 
ifadesini ~öyle tesbit etmiştir. 

• Ben taşralıyım. iki gün uzak
hktaki memleketimden ( Hitler ) i 
sörmek için geldim. Burada onun 
yıldönümü münasebetile yapıla
cak merasimi bekliyorum. » 

Tahkikat derinleştirilince ço
coğtın sözlerinin doğru olduğu 
anlaşılmıı ve çocuk için başvekiJ.. 
den huzura kabul ediJm~k mUaaa
dai alınmlfbr. 

Rudinin bu tqebbüıUnlln 
mükafab yalnız Hitleri görmekle 
kaimamış, çocuk bir nişanla 
taltif edilmiı ve Almanya da tq
Jtll edilmiş olan gençlik kıtaala-
nnda kendisine mUhimce bir de 
vazife verilmiştir. 

:= TAKViM -
Goa PERŞEMBE Hızır 
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20 Se aşıyabilirsiniz ! 
Şimdiden Çok Faydalı Bir Teşebbüse Girmek Elinizde ! 

Bir Amerikalı Doktor; Çocuğu 
Hesabına Bahse Girişti 

Avrupanın Ye Amerika'nın 
hemen her ıehrindc, yaşayış te
killeri itibarile k~ndilerine: 

- Vejatar yiyen, ismi veriien 
insanlar vardır. Bunlann tağaddi 
prensipleri bütün yiyecek-
leri mevadı toprakta yetişen
lerden almak ve cani• 
mahlukahn besleyi-
ci maddelerinden 
mutlak surette ka
çınmaktır. Binaen• 
aleyh: 

- Ne et, ne 
slit, ne de yağ f 
derler. 

Yalnız sebze ile 
tağaddiyi ihtiyar 
edenlerin en fazla 
olarak bulunduktan 
yer Amerikadır. 

Bunlar orada ken· 
dil erine mahsus 

(100,000) kişilik büynk bir cemi· ı 
yet teşkil etmişler. Müteaddit 

hususi lokanta ve kahve açmış· 
lardır. Haftada bir defa top-

şartile asgari 200 sene yaşaya
caktır. 

Bu sahada doktorun kanaa
ti o derece kat'idir kı her istC4 
yen ile hesabı çocuğun ölümünde 
kıalacak varisler ile görülmek 

lanırlar, konferans verirler, gazete 
ve mecmua çıkarırlar, tarafta~ 

larmı mümkün olduğu kadar 
çoğaltmıya çalışırlar. Reisleri 

Edgar Rallen isminde bir doktor• 
dur. Bu zat aon konferansında 
bir insanın asgari olarak 200 
sene yaşayabileceğini iddia etmiş 
ve hUlasaten demiştir ki: 

- Esasen ilk insanlar buldu
ğumuz eserlerine bakılırsa 200 

eeneden de faila yaşıyorlardı, ve 
vücutçe bizden da~a iri, daha 
kuvvetli idi1er. 

Bunun sebebiıii fazla aramıya 
lüzum yok. Çünkü bütlin yiyecek
leri taze meyvadan ibaretti. 

Fazla olarak daima açık hava 
ve çıplak vücutle do1a§Iyorlar. 

güneşten azami derecede istifade 
ediyorlardı. 

Sonralan zamanla av etini 
keşfettiler, evvela bunu çiğ yiyo~ 
lardı, bilahara pi~inı.eaini ~en" 
diler ve bu yetişmiyormuş gibi, 

bir de fazla lezzet veren tuzu 
buldular. VücutJeri tedricen ze-

birleomiye ve ömürleri de ekail· 
miye bafladı. Nihayet dü,e dOte 
buaünkü dereceye dilftft. 

Halbuki buna eski haline ib
liğ etmek elimizdedir ve bunun 

için et, ıüt ve yağ gibi madde
lerden vazgeçerek sadece 1ebze 

ve meyva ile iktif• etmek kAfidir. 

Doktor bu mütaleayı mOtealop 
pbsen giriştiği tecrllbenin muh-

telif aafhalannı anlatmışbr. Bu 
tecrilbe bizzat ·kendi çocuğu 
üzerinde yapılmaktadır. 

Bu çocuk evveli anne meme
sile beslenmiş, memeden kesildik
ten sonra da bütün gıdasını mün

hasıran meyva ve haşlama sebze 
teşkil etmiştir. Son derece sıhhat· 

te ve neşelidir. Doktorun iddia
ı.na göre de: 

- Büyüdüğü zaman bugün 
tabi olduju r~jimi botınamak 

ıartile bahse. girişmeğe Amade 
clduğunu ilAn etmiş, muhtelif 
kimseler ile mukaveleler de yap
mıştır. 

Nekadar yazık ki bahsi kimin 
kazandığını görmek bizler için 
nasip olmayacaktır. 

-------~ .... iiiiiit! ........ ~ ........ ~.... - . 

Sinema Tehlikeli Bir Silah! 

Çocuklardan Mürekkep 
Bir Haydut Çetesi 

Bükreş, 12 (Hususi)- Yaıları 
12 ile 15 arasında bulunan ço
cuklar tarafından teşkil edilen 

haydut çetesinin meydana çıkması 
münasebctile Bokovin Meb'usu 
M. (Popoviçi) tarafından Mecliıe 

tevdi edilen sual takririne Dahiliye 
ve Maarif Nazırlan cevap ver
mişlerdir. Cevaplannda, mevzuu 
fena seçilmit einema filimlerinin 
ahlAk üzerinde yaphğı fena te
sirin önüne geçmek için saos6rün 
şiddetlendirileceğini, küçük yar 

taki çocukların umumi sinemalara 
alınmıyacağmı, mekteplerde ah':" 
ilk muhafazasına daha çok ria• 
yet edileceğini ve fena ahlakı 
arkad~larına aplamıya mn.tait 

............................. _. ....... " .................. . 
Son Posta 

,_ iLAN FIATLARI ~ 

I - Gczete11in •.a.ı 11azı•ile 
bir .iitu•an ilci .,,,,, 6ir 
(santim) aagılır. 

2- Sag/asına göre 6/r aantl
min ilan /lalı ıunlardır: 

Hyfa sayfa sayfa eayfa Diğer Son 
ı 2 3 4 • S yerler sayfa 

400 250 200 100 60 30 
Kış. K rş. J\ rş. K re. J\rş. ]{ rş. 

3- Bir aantinuls H•ati 
(8) kelime vardır. 

4- ince ve kalın gazı/ar 
tutacakları gere göre 
untimle ölçülür .. 

görülecek çocuklann 
lerden çıkanlacaklarını 
lerdir.f 

mektcp
a8ylemiş-

Diğer taraftan zabıta da tah
kikabnı bitirmiştir. Raporunda 
aöy len en ıudur : 

Bazı lise talebelerinin bir 
bodruoıda gizli gizli toplandıklan 
imzasız bir mektupla zabıtaya 
bildirilmiş, zabıta tetkikat yapmış, 
ihbann doğru olduğunu görmüş, 
baskın yaparak çocuklan tut
muştur. Tutulanlann yaflan 12 ile 
15 arasındadır. Bunlarla birlikte 
dört rovelver, bir aürll fİ§ek, 
ıiY,ab elbise, siyah maske ve 
tam takım haydut edevab bu
lunmuıtur. 

Çocuklu 36 Aat •Dren ~ıkı 
bir bticvaktan aonra Amenka 
filimlerinden den alarak çabuk 
zengin olmak için bir hay. 
dut çetesi tqkil ettiklerini ıöy· 
Jemiflerdir. Fakat bereket verıin · 
bu çete birçok plinlar yapmıı 
olmasına rağmen faaliyete geç
miye vakit bulamamışbr. Yapa• 
cağı ilk taarruz biz.zat kendilerin
den birinin hanesine karıı icra 
edilecekti. Fakat içlerinden biri, 
babası tarafından gece sokağa 
çıkniasma müsaade edilmemesi 
neticesi olarak randevu yerinde 
bulunamadığı için mütesavver 
suikast yapılamamışb. 

Çocuklano beti de iyi aile
dendir. 

Mayıs 
• 

Kari Mektupltm 

Çok Haklı 
Bir Şikayet 

Bir okuyucu mektubu aldı 
Bu mektupta deniliyor ki: 

"- Evvelki gün ev:mizde b 
hastaımz vardı. Hastayı ans 
doktora götürmek icap etti. H 
men bir otomobil bulduk. Hasta 
bindircmedik. Evim:z Kasımpa 
dadır. Anacaddeden geçerk 
mahalle sakinlerinden birisi yol 
orta yerine çamaşır aabğmı b 
hane ederek otomobilin geçnı 
sine müsaade etmek isteme 
s·z ısrar ettik. Fakat kadınla 
çamqırlanna toplatmak ve ot 
mobilin geçmesini temin etnı 
mümkün olamadı. Nihayet bast 
yı Kucaklanmızda taşıyar~ 
caddenin öte tarafına ge 
dik. Ve bir buçuk saat va 
kaybettikten sonra, dokt 
götiirebildik.,, 

Son Posta: Bu karümlzin y 
-den göğe kadar hakkı var. Bf 
defa yol ortasına çamaşır asın' 
ne demektir? kaldı ki; oyrı~1 
yollarda gelip geçmeye mauı: 
olmak vaziyeti de vardır. ele' 
diye nizamnameleri b şeklld• 
hareket edenleri cezalandı,...• 
Caddeler hiç bir suretle tıkana
maz. Bilhassa, bir hastanın haya' 
tile alakadar olan nazik vaziyet 
lerde bu mümanaatın su götüriW 
taran kalmaz. Alakadarların ~ 
meseleyi ehemmiyet:e naza" 
itibare alacaklanndan eminiz. 

Cevaplarımız 

Niğdede H. S. Beye: _a. 
1 - GAvur Mehmedin resıw-

• d · ·· lerc" nin gazetemıze ercı. yuz 
kariimiz tarafından talep edildJ. 
Böyle bir zabıta kahramanını' 

• k b .... resmini gazetemne koyma , i%I 

için de bir ıereftir. Fakat, aylar: 
danberi aradığımız halde bul• 
mıyoruz. lzmirde eski bir zaptiy• 
alay beyi mütekaidinde olduğuııd 
haber aldık. O zab anyoruı. 
bulduğuma& takdirde bilyük bil 
memnuniyetle dcrcedecegiz. 

2 - Eserin muharriri, Ye:: 
yeeikalar peşindedir. Onlan ikaı. 
ettiği takdirde. (Gavur t:hmet}iıl 

. b' e11-.I perestiıkirlanna yenı ır 
daha takdim edecektir. ,. 

3 _ Hiisnü Efendinin (sertea
tiflik ) zamanına ait resmini d• 
aradık, bulamadık. Aile~ne me~ 
sup bir hanımda, pohs medı 
reisliğine ait bir resim varmıt 
Fakat bu resim ne bizi ve ne dl 
karilerimizi tatmin edcmiyecelf 
için bunu dercetmekten vazgeçtikı 

4 _ (Kara Cehennem) rom~ 
nına zeyl olarak diğer bir romad 
yazılması muhtemeldir. Ukin bd 
romanın muharriri de icap edell 
vesikaları bennz ikmal etmemiştİf• 

* Maltepede Fethi Efendiye: 
- G&nderdiğiniz mektup oe" 

ye dairdi? Her halde elimize geç
memiş olacak, ayni mektub' 
tekrar yarıp gönderiniz efendidlt 

• Davutpaşada sabık muallimlerd8' 
Hayriye Hanıma: • 

-Harcirahınızı aramak hıç tf 
ayip değildir, yazdığınız muaıne"' 

lede barcirahmızın verileceği a~ 
lqihyor, bir mektupla Maa ·t 
Vekaletine müracaabnızı tek• 
ediniz efendim. 

* Ankarada Önccbccide Ahmet Be>" 
- Bahsettiğiniz mesele yr 

kında Büyük Millet Mecliıind• 
ıörüfiilecektir efendim. 
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sına kattao-
~ mak lizımdır. 

Bunlann :içe-

\ 

risinde Çin feoe· 
rine benzeyenler 
kıraUann tacına ' 
benzeyen, külaha 

~~~ benzeyenleri de 
~ ·~"- va~dır. Hasırla 

,,, "'t\:JJ[t yun kanşm~, 
;:5. ~3' tafta ile ke-

/ ..... ~~J ten karışmış, 
~ .t.iE: ,, ipekli ile kadife 

kanşmış muh
~-. · · 7 telif şekilleri 
~ / ' vardır. Bu fapkalarla 

Bu ~eneki §apka breton biç.imi:r;t;-., pakakalar, 
~B} et gul~nçtür. Bu ı~k~i:; kala". biçimleri de vardı;.rŞ: k!:!:n 
Zi~a oldutu . kadar tehlikelidir. üzerme kurdele geçirmek t~ en son 

karşıdaki nazarların istihza- h mod~dı~. Yalnız bu şapkaların bir 
VücudüG •• il • ususı;etı vardır. Gayet pratı'ktirler 

uze eştırmeklçinNe yapmalı? 

l idman yapmamaktan mustarip 
t~na karın, . sadece saı·kmakla 

z. Aynı zanıaoda adeleler 

gevter, mideyi taşıyarn 
Adalelerini kuvvetlend' azf ?lur. 

k d ırmeK ıste· 
y.en a mlara ıu iki b•·ı·t • - çareyı 

daki Amiller 
Baı.ı kadınlann kendilerin 

rön. bazı adetleri vardır. Meseli 
dikit dikerken iki bükllim otuıur· 
lar. kumaşı keserken, makasın 
her ıoçıhp kapanışına ağızlarım 
•ç~. kaparJar, yazı yazarken göz
~erına kırparlar vesaire. Bu gibi 
adetlerin .çehre ve gözler üzer:nde 
:gayet fena tesirleri vardır. Hu 
:normaJ hareketler yüzde bir tH-

8110 füxu~suz çizgiler hasıl eder. 
una manı <>lmak için berkesin, 

.kendine mahsus olan garibeleri 
keşfetmesi lazımdır. Mesela far· 
zediniz ki, sigara içerken dudak
larınız.a toplu} orsun~ yahut işler
ken eğ.iliyorsunuz. Buna mani 
olmak için sigarayı ağzınızın kee 
narında tutarsınız, sandalye yerine 
rahat bir koltukta otur~rsunuz. 
Okurken, işlerken rahat bir kol· 
t~~ta oturup arkanızı dayamak, 
sız.ı birçok fenalıklardan kurtarır. 
Koltuğun kenarları o yüksekl:ktc 
olmalıdır ki, koUannızı dayadığı· 
naz zaman 'kitap tam gözlerinizin 
karşısına gelmelidir. Eğer okur
ken gözleriniı.i kırpıyorsamz, oku
duğunuz milddettc göilük kullam· 
nız. Gecelc:.ri yatarken göz ka
paklarınıza, yüzünüze krem sür
meyi unut.mayınız. Bu gözlerde, 
yüzde hasıl olan çizgileri gider
mek için masaj da çok faydalıdır .. 

Bazı kadınlar sokakta yürür
ken önlerine bakar, gö:derini yarı 
kapalı tutar, ndeta adımlannı 
sayar. Bunun sebebi ekseriyetle 
iskarpindedir. Ya ökçeleri lize· 
rinde çarpılmaktan korkar, yahut 
ayakkaplal".l ayağına dardır, yü· 
rüyüşUnU idarey~ çalışır. Bu vazi
yette gezmek bütün vücut için 
zararlıdır. Yürürken ayaklarınızın 
rahat olmasına, vücudünüzü dik 
tutmıya, serbest gezmiye dikkat 
ediniz. Diğer şekildeki yürüyüş, 
bacaktan, vücudü, çehreyi, göz· 
leri her tarafı bozar. Bilhassa 
kısa 6kçeli kondura ile gezmek 
en sıhhisidir. Yüzünüzde, vücudü· 
nüıde lüzumsuz hatlar hasıl olma• 
sına mani olmak için, oturmanıza 
yilrüyüşUnüze, iı işler veya okur· 
ken. yahut herhangi bir meşgu· 
Uyette lllzumsuz ıekiller alma• 
mıya dikkat ediniz. 

Bir Cevap 
Balıkeairde b,ymakam Süleyman 

Beye: 

Mektubunuzu aldlk. Müracaa• 
tınızı ehemmiyetle nazan dikkate 
aldık ve bir kimyaıer arkadaıı· 
mızı tetkike memur etlik. Yardı
ğı netice tudur: 

Şu veya bu ilicı tavsiye mUm
k?n değildir. · Burada tanıdtğmız 
bır dost veya bir akraba vasıta• 
sile hu ifle m~gul bir mllesse
seye mliracaat lizımdır. Ta ki 
kumaşa ber hangi bir zarar getir
meden lekesini izale mtimkün 
olsun. Tavsiye edilecek ıu veya 
bu ilacın bir nebze fazla kaçırıl· 
ması matlup neticenin tamarnile 
aksioini verebilir efendim. __ ,,,.,,...,---~ 
göıterebiliriı: 

1 - SırtUıtU yere yatınız. Sol 
bacatımzı nıtimkthı olduğu kadar 
yüksege kalclarınaz. Sonra indiri• 
niz. AyDi hareketi ~·i ayaiuuzla 
yap1nıs. Bir aai, bır sol bacajl-

lpekli çamaşırlar üzerine işlee 1 
mek için gayet basit ve zarif 
olan bu model, dantel anglezle 
işlenmiştir. İşi gayet çabuk biter. 1 
Küçük motifler de yine dantel an• 
glezden yapılmıştır. Şeritin gayet 
dar olması matluptur. Modeli 

kalın lngiliz kağıdı üzerine çiz· 
dikten sonra şeritle modelde 
gösterildiği üzere işler, badehu 
ipekli kumaşın üzerine geçirirsi· 
niz. Dört parçadan ibarettir. 
Pantalon, gömlek, kombineıo~ 
gecelik. 

Bugün 
~===~=----=-"""""....., ___ 

Ev Kadınının 
Ne Yemek 
Yap.sam? 

Beze1yalı Omlet 
6 yumurta 
:tSO gram bcxe.lya 
Yumurtalarm üçünü bir kapta 

iyice çalkadıktan sonra üzerine 
bir miktar tuz ekmeli. Zeytinyağı 
tavada kızdırdıktan sonra yumur
taları içerisine dökmeli ateşi ha· 
fif olmalıdır. Yumurta koyulan· 
maya başladığı zaman suda kay· 
namış, üzerine yağ ha lanmış 
beze)yaları üzerine dökmeli. Bunu 
tavadan tabağa biçimini bozma· 
dan indirmeli. Badehu diğer üç 
yumurtayı çalkalayıp, ayni şe-
lôlde yağda pişirdikten sonra 
bunu da diğer bezelya1ann Ozeri· 
ne kapamalı. Bu suretle bezelya· 
lar iki yumurta tabakası arasında 
kalmıt olur, manzarası da bo· 
mlmaL 

Bezelya Musakkası 

Soğan. bezelya, dereotu, y.ağ, 
hep.ini birden atqe koyup pifir
meli. içerisine bir miktar doma
tes te iilive edilirse daha leziz 
olur. Bezelyalann pişmesine yakın 
llzcrine bttUlmut kıymayı dök· 
meli. Suyunu çektikten •onra 

indirmelidir. ------··-· -··---...... ··-----·---' " nm kaldı..a;~k bu hareketi bet 
defa tekral' ediniz. 

'2 - Sırtüstü yatınız. Ayak· 
larmızı bir dolaba veya diğer sert 
bir yere darayımz. Ellerinizin 
yartlımı olmadan bacaklarınızı 
bap ızın üzerinden geçirerek 
yere değdiriniz, tekrar eski vazi· 
y.ete avdet ediniz. Bu hareketi de 
bet defa tekrar edini&. 

Bileceği 
Şeyler 
Yemekleri acele pişirmek için 
ne yapmalı? 

Sebze ve sair yiyecekleri ça• 
buk pişirmek istediğiniz r.aman 
havagazini fa.7.la açmanın faydası 
yoktur. Tencerenin etrafına yayı· 
lan gaz uçar, zayi olur. Havaga· 
zini tencerenin altını örtecek kıı· 
ma kadar açmak kafidir. 

)f 

Ellerin zarafetini muhafu~a 
için ne gapmalı? 

Eller kışta olduğu gibi, yazda 
da hususi itinaya muhtaçbr. Gün 
arası ellerinizi muhtelif defalar 
yıkamak mecburiyeti hasıl olunca 
evveli sıcak .au ile yıkayıoaz. J.a
dehu soğuk suya .okunuz. Bu 
suretle hem eUerdeki delikler 
:bpuır, hem de elleriniz temiz 
,,. yuraqak olur. ,,. 

Eski 6Ö#ılt1kl•ri 
n11rwtl• lcrıllanmalı? 

Eski gömlekleri elbise1erin 
mu haf azasın da kullanabilirsiniz.. 
Gömleği askısının üzerinden elbi· 
seye geçiriniz. Bu suretle elbise 
g5mleğin albnda kahr, toztanmat.. 
Patal•sİ nasıl 

* Et alırken nelenı dikkot 
etmek lazım? 

Alacağınız et, sığır eti ise, 
yagınıo krem renginde, etinin 
açık kırmızı olmasına. eğer koyun 
eti ise, yağının beyaz, etinin ko
yu larmw olmasına, kuzu eti ise 
yağının beyaz, etinin pembe 
renkte olma11na dikkat ediniz.. 
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1 
Hoş Sözler 

1 
Tek Gözlük 

Züppenin bir gözll bir az bo
mlmuş, monokl almıştı. Öbür 
gözü de bozulunca gözlükçü: 

- Bu sefer artık iki taraflı 
ıözlük vereceğim .. 

Dedi, züppe itiraz etti: 

- Hayır, iki taraflı gözlük 
tıklığıma halel getirir. Öbür gö
züm için de bir monokl verini 

Kutupta 
Şimal kutbiinden dönen aey

yah ıöyledi! 

Müdafaa 
Gece, sokakta 

ani bir hücum 
karşısında insan 
kendisini nasıl 
müdafaa edece
ğinden bahsedi· 
yorlardı : 

- Bastonla l 
Dediler : 
- Tabanca ilef 
Dediler: 
- Yumrukla f 
Dediler .. 
En mükemme

lini en korkak 
söyledi: 

SON POSTA 

Bilmem 
Ressam, res· 

sama sordu: 
- Bu seneki 

resim sergısme 

gittin mi? 
- Gittim J 
- Hangi tab-

lalan beğendin 1 
- Bilmem .. 
- Nasıl bil-

mezsin? 

Mayıs 17 

Güzel Buluşlar __.,_, 

Düştükten Sonra 
Erkek arkada kadın ön 

merdivenden iniyorlardı; erke" 
ayağı kaydı düştü, kadına çarp 
kadın da düştü. ikisi berab 
tekerlene tekerlene merdivenı 
son basamağına kadar yuva 
landılar. Eerkek altta kalmışt 
başından şapkasını çıkardı: 

- Affedersiniz Hanımedi, d 
di, buradan öteye artık yalııı 
tide bilirsiniz .. 

işim Var 
- Kutupla konuşulan lisanı 

da 5ğrendim. 

- Gece soka· 
ğa hiç çıkma· 
makla f 

- Ben ciddi, namuılu bir erkeğim. 
yere kadar götürsem ne olur ? 

Sizi otomobilimle gideceğiniz 

- Nasıl bile
yim; sergiye git· 
tiğim zaman 
kendi yapbğım 

tabloyu seyret· 
mekten batkala
rım ıeyretmeye 

kalmıyor ki 1 

Yahudi boksör maçı kua 
mıı, rakibini mak'avut etmif'

0 

bakem ona kadar ıaydı. Go: 
çalandı Yahudi boksör yerde y•" 
tan rakibini bili döğiiyordui 
hakem ikaz etti! 

- Seviyorum. nasıl derler? 

- Kakara kakamar.i kuru-
muşu sipiçine 

- Ne uzun laf .. 

- Öyle amma oradP .. n1''f!e· 'ıer __ ,. ·-\: 
de uzun! 

Milyoner 
Akıllı tüccar anlatıyordu: 

- Ben ticaret hayatına gir· 
diğim zaman beş param yoktu. 
halbuki şimdi milyonerim ... 

- Öyle amma ortakların 
milyoner adamlardı; ıen milyoner 
oldun, onların bq paralan kalmadı. 

Tenhada 
MUşteriıiz lokantada tek ba

•n• yemeğini yedi. Çıkarken 

ıarsona döndü: 

- Lokantada yemek yeme
min sebebini bilmezsiniz; evde 
u kişiyiz, tenhada yemek yemek 
canımı sıkar da onun için buraya 
gelip yiyorum. 

- Şey, Resimci H. bir emri
nİ7. mi var? 

- Estağfürullah amma, lütfen 
omuzunuzdaki çakı ile kurşun 
kalemimi yontar mısınız ? 

- Vaktimiz boşuna geçmiş olur. 

- Benim servetim yok, fakat 
babam çok zengin adamdır. 

- Ne eyi.. Babanızla evle
nirim 1 

Fdcralar 
1 

Vapurlar Gibi 
Sivri sakallıya sordular: 
- Niye top sakal bırakma· 

yorsun da, böyle sivri kestiriyor· 
sun? 

- Yolda yürürken sür atim 

aıalmasın diye! 

Kapmışlardır 
Dört karılı adam hastalan~ 

mışb. Dördüncü karısı haber 
aldı: 

Hemen gidip bat ucunda 
bulunmalıyım! 

- Geç kaldı, dediler, öteki
ler daha evvel gidip başucunda 
yer kapmışlardır. 

Ayak ucunda bir yer bulabi
lirse ne ala 

Bahar derken yaz olnıu~, 
Giin batalı u olmuş; 

Kız bahçeye çıkalım, 
~ğaçta kiraz olmuş .• 

IJurası tenha lnr yer; 
Oturalım beraber; 
Çubuk g el lı ekliyorurn 
Korkoıu biı i gorml'zler. 

Mchtup var gök yüzünde 
Sundun senin göziinde, 
Yalanın çoktur a kız ; 

Hiç durmazsın smuudf' .. 

Hep seni ıeterun l ıcn. 

GörUnce biterim ben, 
Dnnldıo ,imdi niçin, 
Git dedin giderim ben! 

Mizahçı 

- Küçükhanım buraya ke· 
lebek avlamıya geldim, acaba 
bulabilecek miyim?. 

- Kelebek bulabilecek miyim 
diye kelebeğe sual soranı da şim
diye kadar biç görmemiştim ! 

- Buradaki bfitün kızlar ıenin 
gibi gtlzel midirler ? 

- Bilmem ki... Ben y.ünız 
erkeklerin yüzlerine bakarım 1 

' 
c 

Fıkralar l 
Alltkanllk 

Fotoğrafçı yangın kulesinin 
resmini çekiyordu. Makinesini 
hazırladı, ayar etti; tam reımi 
çekeceği sırada, yangın kulesine 
bakh: 

Çekiyorum, liıtfen bir da· 
kika kımıldaınayını:ıf 

Nokta 
Bankada çeki ya2dı. Gişeye 

verdi: 
Gişe memuru baktı: 

Burada bir nokta ekıikl 
- Siz tamamlayıverinJ 
- Olmaz efendim, çek üze-

rinde yazı değişmez; o da ayni 

yaıile yazılmalıdır! 

- Y abu adamcağız yere elli .. 
teli kaç dakika oldu Ali adaı ı 
yumrukluyorsunJ 

Yahudi boksör kızdı: 
- Şimdi .işim var, saat ara) ıp 

dakika hesaplamakla vekit ıeç~ 
rem em .• 

Hak 
Doktor hastaya: 
- On beş gün aade au) .ı 

çorba içmelisiniz .• 

Dedi, basta yatağında doğ" 

ruldu: 
Temenni ederim doktor 

siz de bugünlerde benim gibİ 
hasta olunuz! 

- Benden ne istiyorsunuz? ı 

- Bir şey istediğim yok, ıiı 

perhize tahammül demeyip yeınek 
yeraeniz ben de sizi taklit etmiy• 
kendimde hak görUrlim! ..................................................... , ...... -

- Bu çaldığım parça .. Ose'ııin 
öJUmü11 dür. 

- Ose ölürken de sen çal
mış olsaydın, fazla ızlırap çekmiş 
olurdu. 

............................................................. ~ ........................................................................................................ ... 
NeZannettir-!'"~~~~~~~~~-===--~~ 

Doldor, hasta· 
nın başucunda 

oturan karısını 
işaretle: 

- Hastasınız 
amma, yme mem
nun olun ki baş 
ucunda karınız 

aİ7.i bekliyor, be· 
nim gibi bekar 
değilsini z. 

- Siz neye 
~vlennıiyor sun uz? 

- Niyetim var, 
bir dulla anlaş. 
mak Üzereyim .. 
Hasta doğruldu: 

- Hastalığım 
~ok mu tehlikeli 
doktor bey 1 

Ben hiddetlendiğim zaman gözüme hertey 
küçük görünür. 

- Yalnıı. benim yaptığım masraflar mUateana 
dejil mi? 

r 
Güzel 

Ne oldu yine bak bak, 
Gözun ctrJtft.a güzel. 
Biz 1ıeııinle lnıhışsnk; 
Gelecek hafta gütı>I .. 

De eoe haydi, peki1 

N azlandm ne v1&r tJ&nld; 
Beğeninc1.sj11 de belki: 
Burnun da Kaf'ta J?iizel .• 

Gideriz adalara, 
Gireriz akşam bara; 
Gezeriz sıra sıra, 
llem her tarafta guzeı.. 

Beklemek biraz güç te, 
Bekleyenler gülünç te, 
Söz verdin gel tam üçte, 
Ralmaaın lafta güzel,. 

im set 

"\ . ~ıı v~ ,.. .• ~ . 
l' ~ 

Cesaret 
"liyatro mu-

bar rir ne biı 
mektu p geldi: 

- Eserinizi ti .. 
yatroda seyret
tim, eeerinizdeki 
kah ramanla 
adaşız. Adresi .. 
me beş lira gön
dermenizi riı:a 

edeceğim. " 
~~~Neye Yarat 

- Sizden uzak olduğum umanlar o kadar 
üzülüyorum ki .• 

Şimdi de Uzülüyoraunu2dur. En aşağı iki 
metre uzakta11nız 1 

Mediha Hanı
mın yüzü çok 
kmşıkta: 

- Yaşını saklat·• 
Dedilel'. 
- Yaşmı aalı

lamak neye ya .. 
rar, yilzünü .. k .. 
la110 1 
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Sevda 
Mektubu 

-~-·J~(ffi~~}"Yı]d~z ar iç·n Ve 

Janet Gaynor'un Başına 
Bir iş Çıkh 

BugUn Holivudun en parlak 
yıldızı olan Janet Gaynor geçen· 
lerde çok garip bir mektup ol
ma tır. Mektubun altındaki imza 
l<endisi gibi maruf bir erkek 
yıldıza aittir. Mektup baştan 
başa en heyecanla aşk ve aevda 
hislerinin yanık ifadelerile dolu
dur Cici Janet, kendisine günde 
yüılerce gelen bu çeşit mektup
lat ar sanda bu mektup nazan• 
dikkatini celbetmiş ve hemen 
bir otomobile atlayarak o erkek 
yıldızın villasın gitmiştir. 

Şay nı dikkattır ki rke yd
dır. gtizel Janeti kabul etmemi .. 
tir. Bu rkek yıldız hepimizin ~ok 
iyi tanıdığı Gari Grantbr. Fa-
at G ri gerek mektubu, gerekse 

lmı.~sını inkar etmiştir. Janet bu 
vaı.ıyet karşısında mahkemeye 
oıüraca t etrn k 
tir o· w eye arar vermiş-
d.. ıg~r taraftan Gari Grant 
ıyor kı: 

- Ben aşk v d 
ralarından u k e sev a mace-
tercih ed · zaB Y~Şamayı daimo 

erım. ugune k d h" 
kimseye gönül k a ar ıç 
b . aptırmadını J et 
enı elde etmek için bö ie ahir 

mektup uydurmuş ve i Y 
taklit etmiş olabilir Benmdıamı da 
1 h. b' d • e onun a ey ıne ır ava açaca w 

H ı· fk gım.» o ıvut e arıumumiyesi şimd' 

Yeni oe güzel Fran~ı;ı gıldızlarından Rozin D.,.o ile ]an Piger Omon 
"Lac • aax - Damaa,, filminti• 

bu dedikodunun fırhnalaaile ser~ 
ıemle.miı ~bidir. Fakat ekseriyet Yeni Ve Son Haberler J netrn bır sevda dalaveresi çe
virdiğine kanaat aetirmiftir. c 

ihtiyar Ylidız ' . ic~ Yıldız Lilyan Harvey "Holivutun 
Holivudun en ihtiyar yıldızı 365 ı·ncı· Gecesı· nde 

olan Marj Drealer fena halde " •• 
h~~lanmışhr. Her ıene yaz 
tab~ınde Avrupaya gelen ve Ve
nedık ıehrine de mutlaka uğrayan 
bu yaşlı kadın bu tene ıeyabata 
çıkmıyaca~,. b~tün yaz mevaimini 
nı~~~k bır ıstirahat içinde geçire-
ceıuır. 

Sarışın Lilyan Harvey Holivut· derhal Avrupaya hareket edecek· 
ta hiç durmadan film çeviriyor. tir. Fakat aarış\n gUzel Avrupada 
Geçen hafta içinde de yeni fil· uzun mllddet kalacak değildir. 
mine baılamışbr. İsmi "Holivudun iki ay kadar- geıintiJer yapbktan 

sonra tekrar Holivuda dönecektir. 365 inci gecesi .. dir. Cici Lilyan - · 
bu filmi Uç ay sonra bitirecek ve 'f Almanyadan garip bir ha· -----~=~-~~~~~~=~~~~=~===~~= ~rdaha~~ HWuhU~m~ 

Holivutta meşhur Alman yıldızı 
Marlen Ditrih tarafanC:lan çevriJen 
filimlerinin Almanyaya girmesini 
ve hele sinemalarda gösterilmesini 
katiyen yasak etmi_ştir. Marlen 
bu yasak haberini alır almaz biz
zat protesto çekmiştir. Bu pro
testo Holivuttaki noterden Al· 
manya Dahiliye nezaretine gön
derilmiştir. Sihirli yıldız, Alman 
hükumetinden zarar ve ziyan is
temektedir. 

I! 

En .. / F 
~Z'- "•nsu gıldızıa,.ıntlon Meg Lenıonye ŞN dakik" B ı · 
stud9oları11do ••Prenses Çardaş,, filmini çet1İl'nıekle meş:u/J:; "'. 

>f Geçenlerde Avrupa sinema 
mecmuaları eski yıldızlardan Nor
ma Şerer'in artık film çevirmiye: 
ceğini, yakmda Holivuttan ayrı
larak Amerikanın ufak kasaba· 
larmdan birinde rahat ve sakin 
bir hayat yaşayacağını haber ver· 
mişlerdi. Biz bu habere inanama
mış fakat belki işin içinde bir 
şeyler vardır, demiştik. Son 
gelen haberler bhe hak verdire
cek mahiyettedir. Çünkü esasen 
parayı çok seven güzel Normanın 
ainernadan, biç sebep. yokken çe· 
kilmesi kabul edilemiyecek bir 
ŞC} dir. Filhakika Norma Şerer 
on gün kadar evvel yeni bir fil· 
me baılamıştır. Fredrik Marş ılc 
birlikte çevirmekte olduğu bu 
filmden aonra gtızel yıldızın mu· 
kavelesi daha üç sene için tecdit 
edilecektir. 

>f- Maruf Amerika muharrir· 
lerinden bir1şi ccPara avcıları» 

isimli bir senaryo hazırlamıştır. 
Bu ıenaryo yakmda filme alı• 

nacak ve yeni yıldızlardan Eddi 
Kantor bu filimde baş rolü tem
siJ. edecektir. 

Nasıl Evlenir er? 
Genç Erkeklerden Hoşlandıkları Halde 

ihtiyarları Tercih Ediyor ar 
Holivut ( Hususi ) - On sene 

evvelki Holivut ile bugünkü Ho
livut arasında oka dar geniş fark
lar var ki... On ıene evvel bu
rada yıldızlar arasında aile mu
habbeti ve aile hayatı daha kuv· 
vetli idi. Bugün ise evlilik mu
habbetin den eser kalmamış gibi· 
dir. En eski evliler bile u son 
senelerde talak kararı almak için 
mahkeme. kapılarım günlerce 
aıındırmışlardır. Son iki sene 
zarfında ise Holivut mahkemesi 
278 talik karan vermiştir ki bu 
kararlar tamamen sinema yıldız· 
}arına aittir. Bu mühim mesele 

Holivutun genç u• gü;sel 

y·ı ldız 1 arından lf.':!!!..!f.'!!.'!..':. ......• 
p=••o•oo .. ooooooHOOUOO -, 

Bu Haftanuı 
Programı 

lp•k ı Gec• garıaı kulabil 
Melek : Gars'Onlar şolıı 
Saray : Sanıın kuklo 
Turk: lJen bir pran110 korol•g•m 
Sumer : Atmaca 
l:.thamra : Artist kanı 
Şak : Beyaz rahibt1 
Ylldız : Hata 
Asri : Bir saatlik milyonel' 
Milli : N;çin öldürdüm? 
Hale : Sarışın venüs 
Alemdar : Ankara Tiiı·kiyenin 

kalbidir 

etrafında tetkıkat yapan bir i ti
maiyat mütehassısı çok şayanı· 
dikkat bir neticeye varmıştır. Bu 
mliteha~sıs diyor ki : 

-- Simema yıldızlan arasm
daki boşanma hadiselerinin yüzde 
altmışı kıskançlık yüzlindendir. 
Yfizde otuzu da koca veya karı 
değiştirmek için ileri sürülen id
dial r daha doğrusu mantıki bn-, . 
haneler neticesidir. Genye kalan 
yllzde onu da sadece geçimsizlik 
tesiriledir. 

Fakat bunun haricinde olarak 
ıon zamanlarda Hol.vutta bir 
moda daha çıkmıştır. Güzet yıl
. dı:zlar kendilerine koca olmak üze
re daima ihtiyar erkekleri tercih 
etmeye başlamışlardır. Ken.diJ~rm• 
ekseriyetle çok düşkün olan ıhtı}:ar. 
kocalarının müsamahalanndan ısti· 
fade ederek genç erkeklerJe arka· 
da lıklannı da idame t:diyorlar. Fa
lca: genç kızlara koca olacak ihtiyar 
erkeklerin, milyarder değilse bile 
hiç olmazsa milyoner olmaları 
prttır. Bu sebepledir ki cici ve 
dilber kızlara malik olmak ist ~
yen zenginler Holivuda akın 
etmektedirler. 

.............................................................. 

MarJen 

Esrarengiz yıldız Marlcn Ditrih 
her :zamoan ve her kaydettc gü
zelliiıni muhafaza etmesini bilir. 
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lzmir At letiz1n Bayramı 
~ --.-......-.....--~~~~ 

Çok Muntazam Oldu Ve 
Eyi Dereceler Alındı 

l:cmlr atletizm ıenliil r•mıigeçitinden bir 6Örünüı 

lt1iisabakalara gir n lzmil' futbol şampiyon Alttıg lcalübünün atleti%m takımı 
fzmir (Hususi) - Halkevi spor idare edilen geçit re mi yapılır-

komitesinm tert1p ettiği por şen· ken bir tayyare filomuz stadyom 
likleri, kesif bir eyirci kütle i üzerinde, seyircilerin nazarlarını 
huzurunda, yüze y kın atlet ve okşayan uçuşlar yapıyordu. 
porcunun iştirakile icra edildi. 1500 metre mukavemet : 1 -

Atletizm antrenörii f-!.er A~raha- Mehmet (Rados) rekor 4.22/2-5 
mm nezar~ti. ve 25 kışik . bır ha- dakika, 2 - Hil~i (Altay). 
kem heyetm.n ınurakabesı altmda 100 metre sür at: ı - Baha-
y pılan müsa~a~alar çok munta• d~r (K.S.~) rekor 12 aniye 2-
zam oldu ve 1Y1 dereceler alındı. lbrahim (Izmirspor). 
M~~abakaln~a. genç mekteplileri· Gülle atma: ı - Niyazi 
mızın . de ıştırak etmesi günlln (Altay) ı 2-2 metre ( lzmir rekoru 
zevkı~ı artbrnıı~tı. ı 7 santim farkla kırıldı ] 2 -

Bılhassa geçıt re mi çok mun• Sabahattin (Altmordu). 
tnzam ve çok alakalı oldu. Ko- 4 x 50 bayrak (küçük İnektep-
ularda kazananları sırasile ya· Uler arasında) : 1 - Buca orta· 

zıyo~Oz ~etre su"'r'at·. 14 yaşına mektebi ekipi 26 J/5 aniye, 
2 Karşıyaka ortamektebi. 

kadar olan genç mektepliler ara· 4 X50 bayrak (kızlar arasında) 
ıındaki müsabakaya 21 kişi işti· 1 - Buca ortamektcbi ekipi. 
rak etti. Birinciliği Cihat ( Buca 800 metre koşu : 1 - Mu-
Ortamektebi), irfan ( Sao'atler zaffer (Karşıyaka ortamektebi), 
Mektebi) , Ali (Muallim Mektebi) 2 - Mustafa (Buca ortamektebi). 
kazandı. YOksek atlama : 1 - Hüseyin 

50 metre kızlar: Bu müsabaka ( AJtmordu) rekor 1,75, 2 -
beklendiği kadar alikalı olmadı: Mustafa (Albnordu). 
Kız kollejinden Hayrünnisa Hamm 200 metre sür'at: ı . Bahadir 
8, 3/5 de birinci oldu. (K. S. K).. Rekor 25 1aniye 

100 metre stir'at: On alb ya· 2 - Mustafa (İzmirspor).. ' 
tıua kadar mektepliler arasında Disk atma: l · Hikmet (Altay) 
olan bu müsabakaya 35 kişi i ti· rekor 31.47, 2 .. Jonson (Albnor-
ak etmiş, neticede birinciliği Ha- du).. 30.38. 
ıan (ortamektep) , ikinciliği Hasan 4 X 100 bayrak: l • Erkek lise• 
Bilal ( Fransız kolleji ) kazanmış· sinden Cemil, Orhan, Saim ve 
tardır. Cevat eki pi.. Rekor 52 aniye.. . 

Yüksek atlama {kliçilkJer ara· 2 - Buca orta mektebi.. 
•ındn): Sekiz kişi iştirak etti. Tek adım: 1 • Hliseyin (al-
Birinc:iliği Fransız koilejinden tmordu), 2 • Musfafa (Albnordu) •• 
{Süha), ikinciliği ayni mektepten 400 metrt: sür'at: 1 - Alp Aı-
Hasan Bilal kazandı. lan (K. S. K), 2 - Tito (Altay) 

Gülle atma (küçükler): Birin· O t (B 
ciliği Süha ( F. K ) , Tarık (Kar· ç adım: 1 • smail uca or· 
fıyako ortamektep). ta mektep), 2 • Hüseyin (Ai-

Tek adım: On bq ki inin tmordu) .•. 
i tirak ettiği bu müsabakada Ha· 100 - 200 - 400 - 800 Balkan 
san ( muallim mektebi ) birinci, bayrak koşusu: l - Altmordu eki-
~~d~~fa (Amerikan kollej ) ikinci pi.. Rekor 3.37, 2 • Buca orta 

Geçit resmi: Geçit re-mine mektebi.. 
Altuıordu, Altny v lzmirspor Müsabakalardan sonra Vali 
atletledle Buca ortamektebinin Paşa kazananlara şiltler hediye 
genç çocuklara iştirak etti. Geçi· etmiş ve mürııabak tara nihayet 
elin en öni,iode Kalkay Nuri Bey verilmiştir. 
'a vardı. Büyük bir inti:ınmla A. Adnan 

Dünga Kupası 
Maçlarının 
Kurası Çekildi 

Bu ne dilnya Futbol t•mpi
yonuı Rom da y pılm ktadır. Çe
kilen ura neticesinde maç tumu
vuınm ıu uretle yapılmuı ta-

arrür etmiştir. 
24 M yıa, Mckıika • Şimali 

Amcrik 
A - ltalyan .. Meksika Şimall 

Amerika çımn galibi ile. 
B - Çekoslovaky ·Romanya. 
C - carist o • Mısır 
D - Arjantin - lsveç 
E - Brezily • l.panya 
f - Felemenk • fsyiçro 
G - Fransa .. Avustury 
H - Belçika • Alm ny 
Bu maçlardan: 

H Turnuvaaımn galibi D turnuvaeınıo 

F " 
G " 
E • 

galibi ile. 
,, B ,. 
,, c " 
n A ,, " 

çarpı~acak onra tekrar kura çe-
kilecektir. 

Dünya kupası maçlarında ltalgan 
milli takımının merkez mahacimli
ğinl yapacak oyunculardan Meazza 

Şarkeg Tekrar 
Şampiyon Olmak 
lstiuor 

Sabık cihan fampigona Şarkeg 
Geçen ene ltalyan boksörü 

~arneraya mağlup olarak cihan 
şampiyonluğunu kaybeden Ame• 
rikan boksörü Şarkey unvanını 
tekrar kazanmak için ç lışmıya 
başlamışhr. 

Amerikalılar sabık şampiyo
nun bu arzusunu kolaylaştırmak 
Ozere Kamerayı onunla bir daha 
döğüşmlye kandırmak için mühim 
paralar teklif etmişlerdir. Awu
pada bulunan Karnera henüz bu 
tekliflere cev p vermemiştir. 

Memlekette Faaliyet 
- -------

" F ey ziiti,, Güzel ir Saha 
Y apmıya Muvaffak Oldu 

Fegzlatl hasının küşat re4mln 
Feyziati lisesi, m6dllrUnün him

metile güzel bir spor aabasına 
malik oldu. Salı günü bu saba
mn çıJma merasimi yapıldı. 
Feyzialililer sahalannın resmikil· 
şadına D rl\işaf akalı kardeşlerini 
davet etmiştiler. Saat dörtte 
merasime başlandı. Seremoni 
muv ffakıyetle başanldıktan son· 
ra ııha kliçüklere bırakıldı. 

Kliç.ük talomlar lkışlar ar • 
sınd maça başladılar. Birinci 
devre F:eyziatililerin ceza vuru
şundan yaptıklan bir golle niha· 

A. Hisarı idman Yurdunun 
Bayramı 

l,tir k ed•n DariiHo/akalıl t 
yetlend ikinci devre e oyun 
daha acri v güzel b · ce-

reyan leh. Bu denede Daı
0

·uıı~.n
fakanın ağ ve sol içleri birer 
gol kaydettiler. Pek samimi blr 
hava içinde neticelenen bu oyun
dan sonra davetlilere bir çay 
ziyafeti verilmi ve Ud mektep 

asındaki rabıtaları daha takvi
ye edecek nutuklar söylenmiştir. 

llerlemi gençliğe yakışacak 
böyle bir temas hnzırlıyan Feyzi
atilileri ve davete kardeşçe iştirak 

eden Darllşşaf akahları tebrik ederiz. 

Yarınki 
Maçlar 

Lik maçlara bittiği için yano filt 
maçlarına devam edilecektir. 

F nerbnhçe bB&tnda: Vefa-Kunı .. 
pı - Hilal, Fenerbahçe - Knsımpap 

Tak•inı aah:ısmdn: Beykoz - Ana-
dolu, Galatasaray - Altmordu. 

Anadoluhisan idman Yurdu 
t rafınd n yarınki cuma günii 
Yurt meydanında senelik bir id· 
man bayramı yapılacakhr. Tertip 
edilen programa göre bu bayram
da koşular, gülle atma, futbol 
maçı, uzun ve yültsek atlama, 
bayrak ve sokak koşulan çuval, 

yumurta yarışları yapılacaktır. • ........................................ ·--····-·-····-· 

Gediz - l<utahya Maçı enis ılı or 
Uşak, (Hususi) _ Gediz por- Türk d ğcılık v yürUyücUHlk 

cuları Kütahya'ya giderek Kütah· kuliibü bir tenis şubesi nç 
arar vermiştir. Cuma günü şu 

ya sporcularile bir maç y ptılar. 
Saha çok kalabalıkb. Oyun merasimle açılacaktır. Kulüp Pcr-

Gedizlilerin hakimiyeti albnda şenbe günü için bir de suvare 
cereyan etti. Birinci haftaym 1·0 tertip etmiştir. 
Kntahyalılann galibiyetile bitti. 
ikinci bnftaymda Gediılilerin at- terkctmek mecburiyetinde kalmışı-
t·ğı bir golll hakem kabul etme- lardır. Yeni teşekkül etmiş olan 
d .ğiııden oyunun bitmesine 10 Gediz porunun verdiği semere 
dakika kalarak Gediililer sahayı ytlksektir. 

--==--------..;..:=--="=-==a::ı---==---------.x::=c::::::a~====-

Fransızlar geçen sene k ybettikleri D vil kupasını kazanmak için 
çok çalışıyorlar. Oyuncularının iyi hazırlanmalanw temin maksodilo 
(Cenup Kupası) namı albnda mühim bir tenis mtisabakası tertip et
mişler. Cenup Kupası maçları reımlni koyduğumuz Karlton eabo
aında yapalacaktır. 
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Karikatür Bu Haftanın Bilmecesi 

J 

Beş kuruş ve-

reyim. bu ha-
işte beş kuruş. 

Alınız Efen· 
Bu beı klr• 

ruşla ala bir do114 

durma yerim. 

Hey.. Efen-
di, bu beş kuruş 
kalp.. Geçmez. 

Pal. Küt ... 

dim. 

- Ne? .. 

5 - Artık ba
londan da bayır 
kalmadı ..• 

u 
lstakoz Mayonezi 

Suyu iyice kaynattıktan sonra 
lstakozları içerisine atmalı. Yanm 
ıaat kadar kaynatmalı. lndirdik
t n sonra ,oğutmalı, badehu yık
ln.malıdır. l takozları tabağa diz
dikten sonra terbiyesini hanrla· 
~ !•dır. _?rta boy bir kayık tabağı 
ı~ıne dort yumurta, bir buçuk çay 
f ıncam ZC} tin yağı, bir buçuk Ji
!ll~>n kafidir. Yumurta sarılannı 
ıyıce . çalkadıktan sonra içerisine 
az mık~l tuz, bir dilim ıslatılmış, 
kuyu s mış ekmek içi koyarak 
ab~rtm_?lıdır. Bilahare ' bir kaşık 

zeytinyag, yarım kaşık ı-
yu koyarak k b ımon su
biye hazırland kat artmalıdır. Ter· 

ı an onra · t k 
zun üzerine dökmelid" ıs a 0-
........................ ır. 

K "ka .................. . 
arı tü7 ................. . 

in anlar k ndil rlnl Nasd 
Görür er? 

- Hu •• hu.. ~u şışman l-O
lise bak. 

yun ak 
Mendille Futbol Oyunu 

Bu oyun futbola benzer. Top 
yerine mendille oynanır. Bu oyunu 
oynamak için eski bir mendille . , 
uzun bır saz sopa lazımdır. Oyun 
her hangi bir meydanlıkta çimen· 
ler üzerinde oynanır. 

Yalnız nerede oynanacaksa, 
meydanın bir tarafına birbirinden 
iki metre mesafede iki çubuk 
dikilir. İki çocuk ellerine birer 
saz değnek aldıktan sonra oyun 
başlar. Oyunu iki kişiden faz.lası 
da oynayabilir. 

İki oyuncu, gol yapılacak değ
neklerin yanında ve orta yerde 

karşı karşıya dururlar. Sopalarını 
yere dayatırlar. Mendili de sopa· 

larm arasına, yere atarlar. Oyun• 
da gaye mendili iki değneğin 
arasından getirip gol yapmakbr. 
Bir taraf mendile vurup, gol 

tarafına sürüklemek, diğer taraf 
da karşısındakini mendile vur
maktan men'e çalışır. Kim 
mendili iki değneğin ara ından 
geçirirse golü o yapar. Tıpkı fut
bolde olduğu gibi, oyunun baı-
langıcında kaç gol yapılacağı 
kararlaştırılır. O mikdarda gol 

yapan taraf oyunu kazanmış ad
dolunur. 

-. ~ini, ben de senin gibi zayıf~anıak . . 
Mmı - Zayıflamak için hareket et kıstıyorum. Ne yapayım? .• 

nıe • sallanmak lbım. 

mi? 

l 

geıinceye kadar, vücudunuzu, ba§ııuzı sallayıw&. 

ika ye 
Adilane Bir 
Zıgafet 

Bir zengin, bir gün tanıdığı 
bir genci, yazlığı geçirmek üzere 
bir handa ziyafete davet etti. 
Ziyafette zenginle kansı, iki oğlu 
iki km da varda. 

Sofraya bir tabak içersinde 
beş güvercin, bir de ördek getir
diler. Ev sahibi, yemeğin taksi
mini misafirlerine bıraktı. Genç 
misafir, bir güvercini iki oğlana, 
bir güvercini iki kıza, bir güver
cini ev sahibi ile karısına verdik
ten sonra iki güvercini de lcen• 
dine aldı. 

Ev sahibi bu yemek taksimine 
şaştı, fakat bir şey öylemedi. 
Güvercinler bittikten sonra örde· 
ği de taksim etmesini rica etti. 
Genç, ördeği de böylece taksim 
etti. Ördeğin başını ev sahibi ile 
karısına, bacaklarım, oğlanlara, 
kanatlannı kızlara verdikten son
ra, vücudünü de kendine aldı. Ev 
sahibi nihayet dayanamadı, bu 
suretle takSiminin aebebini sordu. 

Genç adam: 

- Müsavab yerine getirmek 
için elimden geleni yaptım, dedi. 
Siz, kannız, bir güvercin llç eder. 
İki oğlunuz, bir güvercin, Uç 
eder. İki kızımz, bir güvercin, llç 
eder. Ben ve iki güvercin yine üç 
olur. Ördeğin taksimine gelince, 
ördeğin başını size ve karınıza 
verdim, çünkü siz ailenin başıSl• 
nız. Oğullarınıza bacaklarım ver
dim, çünkü ailenin işlerini onlar 
göreceklerdir. Kızlarınıza kanat
ları verdim, onlar bu eve ait 
değillerdir, yarın evlenip buradan 
uçacaklardır. Ördeğin vücudünü 
kendime aldım, çünkQ bu bir 
gemiye benziyordu. Buraya gelir
ken gemi ile geldim, giderken 
de bit gemiye ihtiyacım var. Bu 
sebeple taksimi tam dalet üzere 
yapbm. 

E• sahibi artık buna verecek 
eev p bulamadı. 

Tulıa/ Fıkara 

MuaUimenin Merala 
Doğan bir kş m mektepten 

d&ndükten ıonra, bab ına 
dedi ki: 

- Baba, dedi, bizim hoca 
hanım, sizinle çok alAk dar 
oluyor. 

- Ne? .• Benimle alakadar mı 
oluyor? 

- Evet, BugUn sınıfta bana 
alb defa uslu durmamı, yerimden 
kalkmamamı söyledi. Sonra, bana 
döndü, senin ne biçim bir ba· 
ban olduğunu çok merak edi
yorum. dedi. 

u 
y 

• 
esı de Ne 

Var? 

B • d -rdu~gw ünüz gibi iki çocuk beraber oynuyorlar. Res• u resım e go . ışl 
sam bu resmi çizerken yedi tane yanlı yapmış. Sıı. bu yanl an 
bulabilirmisiniz? Elinize kalemi ahnız. Y anbşlan numar koyarak 
birer birer y 'ltnl%. Sonra resimle beraber bu kağıdı bize ~öndeı?niz. 
y anhşları düzeltenlerden 100 kişiye muhtelif hediyeler verilecektir. 

Geçe ftanın Bilmece· 
Doğru • 

sını 
• 

3 Ma}'I• 934 tarihli cu hnmı~d. 
k - bilmecemizde bayvantnrıo bırı-

çı Bil 'd k birini katetmeden yiyeceklere gı e~e 
, do"'ru bulnnlar arasında hedıye 

1 o.u 6 •• 
alncaklann iaimlerını aşağıya ya-

ZIJOl'UZ. 

Hediye lacaklıırdan lstnnbulda 
bulunan kariler;miz biuat ve hüvi
yet yarakalarile paz.arte i perşembe 
günleri 8ğlcden onr idarehanemi:ze 
müracaat ederek hediyelerini ala-

bilirler. 
y lnu taıra ker!lermiz.in hediye-

leri posta ile adreslerine gönderilir. 

Birer kutu O)'uncak la· 
c:aklar. 

OrtaklSy 89 uncu mektep talebesin-
den 66 Kaniye, 2 inci mektep talebc
eioden 18 Orhnn, Beşiktaş 18 inci 
mektepten 169 Zinnure, 29 uncu İtk· 
mektep talebesinden 29 Mualla H. ve 
Beyler. 

Birer albUm alacaklar. 

İstanbuJ Sen Benuva lisesinde 
Recai Galip, Kız ortamektep taJeb~· 
sinden 852 Şükufe, Tekirdağ Hacııl· 
bey mektebi talebcsind~n ~99 Se_lçuk 
Hakkı Samsun tütün ınhısan zırant 
müdiirlt Rıfat Bey kızı T ·iın, 1Btım:bul 
kız muallim mek. taleb~. 256 M~e, 
N 

._ ,_z Ortamektebı talebeeıoden 
tŞ8D\.D0 ıı.ı . Q • llk k 

818 Semahat, Eskişe'ıır azı me -
tebi talebesinden 200 Perihan Eo~er, 
MustafokemaJpaşn Orta mahalle Alıç • 

eokak 1 Snime, .lstruıbul kız mu
~f m mektebi tnlalebc inden 2G~ Hn
lidc, Uıok Ortamektebi talebesınden 
89 Kfıı.ım Bey ve lfonımlar. 

Birer kurşun dolm kalem 
alacaklar: 

İstanbul kız Ortnmektehi tnlabesin
den Perihan Tobsio, Ttıksim Eseyao 
kız liaesi talebeEiudeo 91:)8 Alis Andon-

Halledenler 
. kı li . d 916 Hayat, Tatbikat 

yanı, z aesm en . al 
mektebi talebesinden 242 Rabmı Kem ' 
İsta.obw kız lise11i talebesinden ıss 
Muazzez Hanım ve Beyler. 

Birer muhtara defteri al • 
c klan 

İstanbul kız lisesi talebe inden 1281 
Suna, .Ankara llkm ktebi talebesinden 
2 inci 8illıfta S mi Nail, Kadıköy 
erkek lisesind n 8D6 Muhip, Hayriye 
lisesi· talebesinden 58 Ali Muammer, 
Kadıköy erkek li esi talebesinden 886 
Timoçin, Söke lnhisarl r sntış memu:U 
Rıza Bey oğlu Öıh .. k, T rsu '.lürkocagt 
mektebi talebesinden ıs Nıhııl, Koca· 
mustafapaşa 28 inci mektepten Sevim, 
'l\ııla İJkmektebi talebesinden 99 Sı· 
dıkn, İzmit Orto.mektobi tnlebesindcıı 
822 Niz mettin ]{onyn Ankifpnşa melı. ... 
tebi talebesind~n 642 Zekiye. lstanbul 
kız lisesi talcbe!inden 741 G~üzıu, O.. 

b o odA-ektebi talebesmden 29 
lon evı '"...... ı "kli1 ktebi 
llalil lbmbim, Snrnsun eti_ mc . 
talebesinden 245 Sııbahattiıı, kız lise
einden 85 Lfımia Hanım e Deyler. 

Birer mDrekkepll k lem 1 • 

caklan k b' ı b . 1sıanbul kız Ortame te ı ta e esın• 
d 852 Şükufe, Beş ktaş 29 uncu 
ıı:.ektep talebe inden 180 &:fa Zi a, 
Ak~ay Virançcşme 16 Melıha, kız 
mnallirn mektebi talebesinden 217 Ya
oar, Vefa lisesi talebesinden 876 Bab t· 
tin Dey ve Hanımlar. 

Birer sulu boy 1 ceklar: 
Ordu Zirorı.t Bankası mu melô.t amiri 

Hiidi lley kuı 'Maılume, lstanb~l kı: 
Ortnmektebi talebesinden 635 Subeyl~ 
Remzi Konya lsmetpoşa llkmcktebı 
talcb~indcn 47G Aü G:ılıp, lstnubul ~z 
Ortamcktebi tnlcbe ınden 2??9 ~edia, 
Beyoglu 21 inci mektep tal besınden 
19 Necdet Bey ve Hnmmlnr. 

( Arkası var ) 
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Nakili: Sadettin Reşit 

bu lasa rnUddet esasla 

SON POSTA 
> 

i A 
Zabıta Romanı - lktıbas Hakkı 

Mahfuzdur 

Son Postanın 
Tefrikası No.30 

Emmi kendinde olmayarak Hiç 
surette 
kafi mı? 

biri birimizi tanımamıza fırladı, Hol bu son derece asa
bileşmiş, kendinden geçmiş genç 
kızı hayretle süz.üyordu. Emmi 
ağlayarak. hıçkırıklar arasında 

- Bu meseleyi biraz teJrih 
etmeme müsaade eder misiniz? 

Ben öyle hissediyorum ki bu kısa 
dediğiniz birkaç gün zarfında 
muhtelif münasebetler ciddiyeti
nizi ve ruhi asilliğinizi tammak
lığıma kafi geldi. Benim de ma
hiyetimio nazarınızda kafi dere
cede mufassal olarak teressüm 
ettiğini zannederim. 

- Eğer böyle olsa bile bütün 
bunlar tam bir hayat için birleş
rniye kafi midir? Biribirimize mü
nasip olduğumuzda şüpheniz 
yok mu? 

- Muhakkak surette hoşu
nuza gittiğimi zannedecek kadar 
budala değilim. Buna rağmen 
hissikablelvukuum bana fısılda
yor ki; nazarınızda biraz olsun 
mevkiim var. 

Erkeğin sesi titriyordu. Kabul 
cevabı bekleyen yüz.ünde riyasız. 
olan sözlerinin reddedileceğinden 

çekinen bir ifade vardı. Emmi bu 
vaziyet karşısında müthiş hakikati 
ağzından kaçırmamak için bütün 
kuYVetini bir araya toplamak 
lazımgeldiğini farketmekte' ge
cikmedi. O saniye nefsi Uz.erindeki 
murakabe ve hakimiyetini kaybe
divermek tehlikesi de vardı. Hol 
dilsizce bir nutuk veriyormuı gibi 
asabi aaabt bir atağı bir yukan 
geziyor, ne düşündüğll, ne demek 
arzusunda olduğu yüzünden belli 
olmuyordu. Tekrar Emmiye dö· 
nerek: 

- iki kişinin hayatını blrleı
tirmesi için zihniyetlerle duygula· 
rm yekdiğerine uygun olması 
Iazımgeldiğini çok iyi bilirim .. Fil
hakika ıimdiye kadar aramızda 
birçok münakaşalar oldu ve çok 
defa bizler biribiriain aksi noktai 
naçarlara müdafaa etmekle görü
nüşte biribirimize karşı muarız 
vaziyette kaldık. Fakat bu taaruz-
lar asla esaşa ait değillerdi. Esas-
ta hemen hemen müttefiktik; 
gayeyi istihdaf eden yolların tayi
ninde biribirimizden ayrılıyorduk; 
belki bu husuta ben birazda ifrata 
vararak bebin ve karanlık noktai
nazarlar serdettim, bunu benim 
fena bir adetim olarak telakki 
ediniz. lıte siz.e vadediyorum; 
zevceliğimi kabul ederseniz Al
manyada kalacağım. 

Erkeğin nefesi durur gibi olu
yor, gittikçe fazlalaşan heyecan
dan yüzü gib sararıyor, gah kıza· 
rıyordu. Sözüne devamla: 

- Daima gayet dürüst bir adam 
olarak yaşadım. dedi. iki yüzJü
liikten hiç anlamam; kalbimde ne 
varsa onu herhangi bir manevraya 
lüzum görmeden söyleyenlerde
nim. Gorüyorsunuz ya; sizin beni 
tenvir etmiş olmanıza rağmen ben 
hep zayıf noktalarımı anlatmakta 
tereddüt etmiyorum. Tabiatile 
böyle bir kapitülasyonu sizi sev-
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- Hllillahmer GünU 
23 Mayıa H ili ahmer günüdlir. Her 

derde koşan ve her yarı.ya .aran. aç ço
cukları doyuran, her veremliye bakaa, 
çıplakları glydıren HllAliahmer Cemiyeti• 
dlr. Yarım aaırlık çok şerefli blr maziye 
malik olan bu tefkat ocıığına yardım at· 
mck ıenode bir lira vererek cemiyete lııa 
olmak herke.sin borcudur. Vazlfcıldir. 

Vatandat Hilliliahmcrl unutma! Oon (Ka
rınca kaderince) de olH yardım et. 

memiş olsam· kabul etmezdim. sözlerini tamamladı: 
Eğer bu aşk sizden gelen iyilik, - Siıin zevceniz olmakhğıma 
ışık, itimat ilhamlarile yaşamamış imkan yok... Zaten ben bunu 
olsaydı bugün huıurunuzda genç arzu etmiyordum.. istemiyordum! 
bir mektepli sakılganhğı ile itiraf Hıçkırıkları söz söylemesine 
edemezdim. Belki bu vaziyetim mani oluyordu. Ağzından son 
çok komiktir. Fakat başka türlil sözleri döküldüğü zaman artık 
hareket etmeme imkan yoktur. delicesine ağlıyor, zaptedemediği 

- Ben tamamile fakir bir küçük çığılıkları mendilini ağzına 
kızım, siz parala bir evlenmeye tıkayarak göğsünde bapsetmiye 
muhtaçsınız. Söyledikleriniz deli- uğraşıyordu, birden erkeğe doğru 
Iikten başka bir şey değil. yürüdü, elini uzatarak: 

Mösyö Hol, iyi arkadaşlar - lyiliğiniz.e çok, hem pek 
gibi ayrılmamızı imkan dahiline çok teşekkür ederim .. Fakat artık 
sokunuz., aklınızı başınıza alm ve gidiniz, ayrılalım! dedi. 
nihayet anlayınız: Biz biribirimize Hol omuzlarmı silkerek: 
münasip değiliz! (Arkası var) 

Üç Haydut Hint 
AmerikadaHapse Valisi 
Mahkum Oldu Londrada 

Loa Anjelos, 16 - Milyoner Get
leyi kaçıran üç haydut, tevkiflerinden 
24 saat geçmeden müebbet hapse 
mahküm edilmitlerdir. 

lnglltere Ve Ünlformala 
Meb'uslar 

Londra 16 - Meb'ua Loker Lamp
aon, siyasi fırka menauplarının üni• 
forma sriymekten menedilmeleri hak
kında Avam Kamarasına bir takTir 
verecektir. 

Avrupa lktısat Konferansı 
Viyana 16 - AYrupa ikhsat kon

feransı mesaisine başlamışhr. Kon
feran.a 21 millet ittirak etmektedir. 
Almanya ittirak etmiyor. 

Bufiday Konferansında 
Londra, 16 - Buğday konferansı 

tali komitesi ffatlerin yükseltilmesi 
hakkındaki teklifleri kabul etmemiştir. 

(-Toplantı, Dsvetler 

Bir Konferans 
Hnlkcvi salonlarında lıugiln Dok

tor Osman Şerefeddin 8. tarafından 
"Bir ırka fena tesir eden ıebepler" 
isimli bir konferans nrilecektir. 
Herkes gidebilir. 

Londra, 16 - Hindistan Umumi 
valiai Lord Vilington buraya gelerek 
Hindistanın muhtariyeti hnkkında 

ileri sürülen miitalealar hakkında 

hükümete mufassal bir rapor vere-
. cektir. MaJamdur ki Hindistan ka· 

nunu esasisinin değiştirilmesi me
selesinde logiJtere siyasetine aykın 
bazı cihetler de vardır. 

Hint MUslUmanlar1 Ve Gendi 
Bombay, 16 - lsJam büyüklerj bir 

toplanh yaparak Gandinin yeni ka
nunu esasiye kartı ileri sürdüğü tav
aiyeleri taavip etmişlerdir. ...................................... ·-····················· 

Karagöz MUsameresi 
Hattaya Kaldı 

Karagöz gazetesi mıidiirliiğündeıı: 
lstanbuluo eski eğlencelerini toplu bir 
halde göstermek üzere tertip ottigimiz 
mlisarnere 18 Mayıa Cuma günü için 
ilıiu edilmişti. Müsamerenin tam bir 
mükemmeliyet içinde geçmesi için gi
riştiğimiz hazırlıklar maalesef bitirilme
di. Onun için müsameremiz 25 Mnyıs 
cuma günü eaat on beşte Tepebaşı 
tiyatrosunda verilecektir. Okurlanmızın 
almış oldukları bilbtler tabintilo mute
berdir. 

Tal'ı Vapuruna Bayrağımız . Çekildi 

.. 

Vapurculuk şirketinin yeni al
dığı vapura dün bayrak çekme 
ve isim konma merasimi yapal
mııtar. 

Merasimde Kolordu Kuman
danı Şükrü Naili Paşa ile, lkti· 
sat Vekaleti deniz ve hava 
Müsteşara Sadullah, Tahlisiye 
Umum Müdürü Necmeddin, De
niz Ticareti Müdürü Müfit Nec
det, Deniz iJletmeai MUdUrli 

Sadettin Beylerle şehrimi:ıdeki 
iktisadi vo mali milesseseler er· 

kanı ve diğer birçok zevat hazır 
bulunmuşlardır. Yeni gemiye 
"Tarı,, ismi konulmuş, vapurculuk 
şirketine muvaffakiyetler temenni 
edilmiıtir. Bundan sonra Boğazda 
ve Marmarada bir gezinti yapı
larak avdet edilmiştir. Resmimiz 
mera1inıden bir sahnedir. 

Mayıs 17 

1 Çocuk arda Y ... zde Yirmi 
Beş Vefiyat Var 

................................................ 
Nüfus Siyaseti 

( Baştarafı 1 inci aayf ada ) 
hastanesinin Polikliniklerine ge
len (973) anne 3151 çocuk doğur
muştur. Bu çocuklardan (2359) u 
yaşamış, geri kalan 792 si ölmüş
tür. Yani doğanların dörtte biri, 
daha doğrusu yüzde yirmi 
beşi ölmüş demektir ki bu 
nisbet çok fazla ehemmiyet 
verdiğim iz nüfus siyasetinin 
aleyhinedir. Fakat asıl şayanı dik· 
kat olan nokta bu 792 çocuktan 
408 i doğumdan bir yaşına ka· 
dar geçen bir sene içinde ölmüş
lerdir. iki yaşmda ölen yavrula· 
rm adedi 140 dır. lOOyavru da 4 
yaşında ölmüştür. Görülüyorki yaş 
büyüdükçe öllim adedi azalmak· 
tadır. 7 ile 8 yaşları arasında 
ölenlerin sayısı 10 rakamını geç· 
memiştir. 

1 

Böyle Yürümez 
Çocuk bakımı işinden anlayan

lar diyorlar ki: 
" - Nüfusun artması ve fert

lerin her yaşta sağlam bir bünye
ye sahip olması için çocuk ölü· 
müne karşı şiddetli bir milcadele 
açmak ve hasta çocakların sayı
sını azaltmak lazımdır. Bunun için 
de anne olacak kadınlara çocuk 
bakımını öğretmekten başka çare 
yoktur. Kız Ortamekteplerindo 
ve kız. liselerinde çocuk bakımı 
en ehemmiyetli bir ders olarak 
9kutulmalıdır. Evlenecek her genç 
Türk kızı çoçuk bakmak ve bes· 
lemek usulleıini mutlaka bilmeli· 
dir. Hatta, bu sahada babaların 
da kısmen ol,un bilgili yetiıme
leri için çocuk bakımı dersi er
kek mekteplerinde bile okutul• 
malıdır.,, 

Bulgaristan Pomakları 
( Ba9tarah 1 inci sayfada ) 

« - Çalışıyor, kazanıyor ve 
geçmıyorsuo.. Kimseden birşey 
beklemiyorsun. Böyle olduğu hal
de seni geçindiren toprağına "Bu 
benim malımdır» diyemiyorsun. 
Bu, ademi memnuniyet ve hoş· 
nutsuzluk tevlit etmeğe değer 
eııaılı bir sebep değil mitlir? Po
mak, hayvanını " Aylak., denilen 
mer' alara ıalamaz.. Çünkü; der
hal cezalandırılır. Bunlar bizim 
için bir~r ayıp teşkil ederler. 

Bunların küçük Bulgaristanda 
oluşu, Bulgar Devleti için hicapa• 
ver birşeydir. 

Utananız Efendiler.. Gidip o 
zengin Rodoplarda Bulgar vatan• 
daşlarının nasal mektepsiz, yolsuz, 
hamamsız, hastanesiz, ışaız ve 
sefil yaşadıklarını görerek utanı· 

mz.. ÇUnkil, şimdiye kadar ondan 
daima aldınız ve fakat, ona hiçbir 
şey vermediniz. Pomaklar yirmi 
senedenberi sizi kendi vekilleri 
olarak seçiyorlar. içinizde tek 
bir kişi çıkarak onları düşünmedi; 
onlara tek birşey vermedi ve 
maruz kaldıkları haksızlıkları 

görmek istemedi.. Ve buglln 
bütün Rodoplar bir baştan 

bir başka heyecan içinde vatan
larına terketmek için dalgalanır-

f 
ken mUcrim adamlar gibi susu
yorsunuz •• 

Biz kehanet taslamıyoruz. Fa· 
kat, bu vaziyet b6yle devam et-
tikçe daha fena şeylere şahit 
olacağımıza şüphe yoktur. 

Eğer Rodoplar& mektepler, 
hastaneler, yollar, yapar, Türk bo
calar çalıştırır da Pomaklar hala 
hoşnut kalmazsa o zaman istediği 
yere gitmesine müsaade etmeli •• 
Varsm o zaman kanunsuz, mek· 
tepsiz, hamamsız v. a. yerler ara
yarak sırtüstü yatsın ve gökten 
ekmek beklesin.. Fakat, biz ev• 
velA ona bUtün bu şeyleri ver
meliyiz. ,. 

Son Posta: Bulgar hudut asker
lerinin ahiren sefalet yüzünden Bulga• 
ristandan kaomak isteyen dört Pomağı 
öldürmelerinin ne derece mazur olabi· 
leceğini yukarıdaki satırlar peklila gös
termektedir . 

Ereğli Belediye 
Bütçesi 

Ereğli, 16 - Belediye bütçe
sine idare ve hesap itlerine 5436 
lira, sıhhat işlerine 1504 lira, 
imar işlerine 935 lira, tamirat ve 
tanzifat işlerine 9255 lira, mnee-
sesata 6702 lira, muhtelif ma • 
raflar için 2045 lira elli kuruş. 
programlı masraflara 5800 lira 
ki, cem'an 31.672 lira tahsisat 
konulmuş ve tasdik edilmiştir. 

Bugünden itibaren 
Şehzadebaşında Her iki sinemada Ayasofyada 

H i L A L birden ALEMDAR 

ANKARA 
Türkiyenin Kalbidir 

Ulu Gazimizin 10 senede baıardığı yüksek ese~~cri 'ö~teren bu büyük 
Türkçe inkılip filmini her vatandatın gorınesı lazımdır. 

Matineler : 2,30 - 5 gece 9 ------• 

, SARAY Sinemasmda 
Bugün saat 18,80 da 

KONSERVATUVAR 
KONSER HEYETi 

Yaylı sazlar orkestrası tarafından 

SON KONSER 
ŞeI dorkestr : 

CEMAL REŞiT 
. Solistler: 

Matmazel ODiI, KAMMEHEH 
MUHITJ.'1N SADIK 

Fiatlar: 150 • 100 • 50 

Bu akşam saat 21 de 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

A TTİK MÜZİK HOL HEYETİ 
tarafından temsillerine devam 

• elunacıaktır. 

Beyojlu birinci sulh hukuk 
hikimlilinden: Ahmet Nadir Be
yin Galatada Yazıcı sokağında Botoıı 
hanında 4 numarada komsiyoncu Kohen 
efendi aleyhine ikame ettiği hakaret 
maddesinden doluyı zarar maddi ve 
manevi olarak 300 liranın tahsili da· 
vasında mUddeaaleylıin ikametgahını 

terk ile semti meçhule gittiği mübaşiri 

tarafmdan verilen meşrubattan anlaşıl· 
makta 25 gün müddetle ililnen tebligat 
icrasına karar verildiği cihetle yevmi 
muhakeme olan 11-G-934 saat 10 da 
mahkemede isbati viicut etmediğiniz 
veyahut bir vekil göndermediğinis 

takdirde gıyabınızda mahkemeye 
devam olunacağına dair tebliğ maka-
mında kııim olmak üzere ilao 
olunur. (16751) 
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Vükela Heyeti, Trablusgarp 
Müdafaa İçin 

- Memleketinizi, Hlanlar gibi J 
müdafaa etmekten başka çare 

Emir 
Valisine 

Vermişti 
yoktur. 

lngiltere) e çekilen telgrafa 
ise, şu kısa, fakat veciz olan ce
vap geldi: 

[ Çok geç ... ] 

Tabiidir ki her iki cevap ta, 
sadre şifa verecek şeyler değildL 
Buna binaen, artık meclis, ltalya 
taarruzuna karşı müdafaaya ka
rar vermişti... Fakat bu karar, 
TrabJusgarpta ne suretle ve ki
min vasıtas"le tatbik edilecekti?. 
Bir buçuk ay kadar evveJ azle
dılmiş olan vali ve kumandanın 
yerine kimse gönderilmemiıti. Bir 
ay evvel valiliğe tayin edilen 
Bekir Sami Bey, henüz lstanbuJ
d~ idi. Artık yollar kapandığı 
lçın bundan sonra da "t · · 
ı_ gı mcsı ım-ainsız bir hale aelm. t' T bJ 
t .. tb 6 ış ı. ra us-
a ru e ve mevki 't'b ·ı .. k k ı ı arı e en 

yu se ıahaiyet olarak nı k' k 
d ev ı u-

marı am M~ralay Neı'et Bey bu-
lunuyordu. r rabluıgarbın k d 
de b mu a -ratkını u zatın eline teslim 
etme ten başka bir çare fÖrllJ
miyordu. 

• 
Dokuzuncu defa olarak sada-

ret mevkiine gelen ~ Sait Paşa, 
kabineyi teşkilde pek fazla acele 
etmediği için muvakkaten eski 
vükela heyeti ile işe başlamış
tı. hk iş olarak Trublusta ki 
Neı'et Beye müdafaa emri veri
lecekti. Sait Paşa mutadı olan 
ihtiyatkarlığı bu işte d~ gösterdi. 
içtima halinde bulunan Mecliste 
ıol tarafında oturan Adliye N ' 

. azın Necmettm Beye: 

- Ef d" ı en ım... Bu bapta bir 
fey kaleme ahveriniz. 

Dedi. Necmettin Bey kısaca 
bir telgraf yazarak Sait Pataya 
•erdi. 

Sait Paşa bunu okuduktan 
ıonra: 

- MUnaaip, lakin şuraya da 
imzanızı koyuveriniz. 

Dedi. Necmettin Bey, yazdığı 
telgrafın altını imza etti. Sait 
Pata bu sefer de elile nazırları 
gösterdi: 

- Elden ele verilsin. Bütün 
Vükeliyikiram mütalea ve imza 
buyuraunlar. 

Dedi. Telgraf, elden ele gezdi 
•• bütün vükela tarafından imza 
edildi. Sait Paşa, büyük bir sükü
netle çantasını açarak bu imzala 
kağıdı dikkatle oraya yerleştirdi. 
Bu •urelle, bilahare k d ' . . , 1• en ısını 
mes u ıyetten kurtaracak 'k 
1 • vesı ayı 

e e geçırdikten sonra· N , t 
Be h . eşe 

ye . itaben tu telgrafı dik
te etb: 

[ İtalya hükiımeti ile hal'h 
h ddü · - · 1 arp 

ta a l" s .ettıgı cihetle, şayet 
o hava ıye hır tecavüz vukub 1 u ursa 
müdafaai lazimeye teşebbüs edil-
mesi Meclisi Vükelada cereyan 
eden miizakerede kararlaştınlmış 
olmakla cmrii kumandayı deruhte 
ederek karari ali veçhile icrayı 
nıuamele olunması beyan olunur.] 

Şeklinde bir emir verdi. 
İtalyanlar, hukukudUvel kaide

lerini çiğnemitler; daha ilinıharp 
notaaınm Babıiliye tebliğinden 
evvel taarruza geçmi9lerdi. Kıra
hn amcası, ( Duk de Zabroz ) un 

Har6in ilanını müteakıp Tra6lus vali ve kumandanlığı uhtHİne 
tevdi olunan Neı'et B•g 

kumandaaında olarak Arnavutluk 1 lizım değildi. Koca bir Akdenizin 
sahillerine gönderilen muazzam ana vatandan ayırdığı - ve Jngi-
bir 1ta1ya filosu, Pireveze sahil- lizlerin himayesinde bulunan Mııar 
lerinde iki küçük Osmanlı torpi- topraklarının da• kara yolunu 
dosuna teaadüf etmişti. Henüz kapadıfı - Trablusgarbın müda-
barp ilin edilmediği için bu tor- faasına imkan görülmemekte idi. 
pidolar - dost bir devlet ııfatile - · ( Arkaıı nr ) 
ftalya filosunu selamlamışlar .• 
Fakat çok acı ve kanlı bir mu
kabele kar~ıamda kalmışlardı. 
Italya filosu, mukabil selAm 
bckleyan bu iki küçük ve 
masum Osmanh torpidosuna der
hal ate, açmış; mermiler yağdır
mı, .. Bu harbin ilk kurbanı olan 
bu iki torpido, yavaş yavaş deni
ze gömülürken, ilk Türk kanları 
da Adriyatik denizinin mavi sula
rına karaşmıştı. 

* Bu suretle birdenbire harbin 
ilanı, gerek İstanbulda ve gerek 
vilayetlerde pek büyük bir tesir 
ve teessür h11sule getirmişti. 
Artık Trablusgarp ve havalisinin 
~iden çıkmıya mahkum olduğunu 
ıdrak etmek için büyük bir zekl 

Letonyada 
Diktatörlük 

Riga, 16 - Letonya hükümetl 
• İstianai ahval "..kanunu Çlkarmıthr. 
Hükumet parlam~ntoyu, aiyaai fırka
ları te4kilitıeaasiyc ıslahatı yapılana 
kadar faaliyetten menetmittir: 

Siyaset Arbede11I 
Monlarji&, 16 - Vatanperver ıenç

lik tarafından tertip oluuan bir top
lanhnın hitamında müfrit aol cenah 
taraftarluı, orRda bulunanlara atefle 

- tecavüz etmitlerdir. Birçok kimseler 
tnkif edil mittir. 

••••••••••• 't' •••• 1 ••••• 1 •• 1. ' "' • • 

l frolo~. REŞiT SAM~i Opera tor 
idrar Yolları hastalıkları .mi~tehesaısı 
Bt>~ oğlu: Pıumakkapı - 1:-tıkla) cad. 61 

~------.. (16722) 

'* [ RADYO l 
17 Mayıs Perşembe 

ISl'ANBUL . . 
Aj na h lı - ll.30 plik ııetrıy•tı, 19.20 
rlyat 1 K~ ••ini, 19.30 Alaturka muı ld ner 

• ••nal NI i 8 H B M:ı 1•:ıı ·, ayr ye H Mahir 
·' "

1 "1Yen H '' fından k •) • 21 Selim Sırrı R. tara-
tarafınrJ onferanı, 21.25 Radyo orkeıtraaı 

V /lı.aR ~anı muıik 'ıl. 
ılkl k fş VA (141 >) - 17.35 hafif mu-
b • on "'Aına • . . 
uyr<arnı lftll veaaıre, 21.0S Norveç mil i 

""•ebet'! N 1 · netrly<at :.n 1 
• o: voç eıer uınden 

' nıllıahab 22 • . 23 piyano rnu ik' . e, .15 hafıf muaılu, 
• 

1
••; P Ak il • · ılklı 1 mlia..h ıbe d "• 23.30 danı mu-

BÜKMEŞ _: (~~· Dluılktaı. 
• • m.) 13 boraa. pllk hatıerler, p.Ak, 18 Gr. Dlıııko ._ ' 

0raeıtraaı, 19 ha e rler, 19.lS orkeairaııın deva 
20 

O 
naı, nl-

nralte deral, n pl!k ile Operil te"9f 1, ha• 
b crler. 

MOSKOVA - (1724 m.) 19.30 taran
nlll konıt"r, 21 muht.l f di ll~rde rıetr yat. 

HUOAPEŞ rE - (!'i50 m.) 18,30 Strau
1

-

kynin eıı ~rlıorin d eıı konan, ders, 20.10 Siııan 
muaikiıl ( l Mauıırı), :ıı. IS t Y•lro, 23.40 
opera o keı nıı. 

ViYANA - ( 507 m ) 18.30 rnuhtelif b h" 1 
rıı~.ı~r(R 20.ıs .haftanın lcma ı, 20.4S 1ı flf 

k k uı luııalaykı1 t akım.), 22.30 Senfo-
n onıer 24 A 
1 d • man tenor arının p15k-•nn •n. 

BELGRAT - (437 ları muhte f 20 S nı.) 11 danı pltk-
mll~ıahabe 20 SO 11~~ lı açaları, (pllk), 20.10 
Senfonik ko · ~ • 20.SO reklamlar, 21 
hane muılkiı~~r, i haberler, 23.3S kahve-

KÖNISVUSTERHAUSEN 
18.30 0 t - (1S71 rn.) 

pere , ıeall filim parçaları, 19.30 mü-
aahabe, 20 bando muxlka -ü h b 22 
"0 a t 1 • • ı ' '" ıa • e Y a e' ., ıaırn 1 •keç 23 h b ' 
danı nıuı klıl. ' • erler, 24 

PRAG - (470 111.) 19 ıt A' 
1 t 20 O 1 k ' . lll•rıca neı-r ya ' .ı p i ' 21.10 danı ınuaiklal 21 OS 

taırannlll konıer, 2J.30 orkeeıra k · ı 
23.IS pllk, 23.JU balalayka erk•ıtraa~n(R~~ 
muıiklıl ). 

18 Mayuı Cuma 
flTAN ı UL - 12.30 alaturka pllk net

rlyatı, 18.30 pllk netriyatı1 19.20 Ajaoı ha
berleri, 19.SO Alaturka mualkl ""fdyah (EH· 
••, inci, t}lkii, Snim Harııra ar), 2J.ts Ajana 
ve bor111 hııbt1rleri, 21.2S Madam Mali •• 
Möeyö Mal 'n n ltlira .... ile muhtelif algaa mıı
alkial. 

VARŞOVA - (1 415 m.) 19.10 kora 
konıerı, muhtelif bahlı'er, 21.0S Vartova 
fılharmonl, heyeti tarafır.dan ıenfonlk kon• 
ıu, 23.40 danı aıualkfaf, muaahabe, 24.0S 
danı muılk lal. 

BÜKREŞ - (364 •·) 15 1toraa, pllk, 
haberler, pllk, 18 radyo or:.eıtraaı, haberler, 
19.l.\ radyo orkeatraaı, ~ Ünlveralte dersi, 
20

·20 plilc, lıonferanı, 21 Chopin'ln uerle
rlııdtn tegannlll p iyano konıerl, muaahabe, 

2t.4S tcıannlll lıo"ıer. 21.lS ıakmofon molo, 
hab"rler. 

11.:osKOVA - (17'14 m.) 19.SO muıilclll 
ne9ı !yat, xonferanı, 21 t•wannill konaer. 

BUDAPEŞTE (S50 O'.) - 18 Budapr9te 
ko ııarr orkestra aı, 20.3S opu•dan naklen bir 
op~ra temaill. 

VIY ANA - (.Sıt7 aı.) 20.ı.s konaer, 2ı 
r:ıdyo popllr' ıl (tegannlli), 22.30 tukı 'ar, 
23.30 haberler, koferaııı, 2i . .SS pltıc. 

BELGRA T - (437111.) il popüler ha
valar (p"lk), muuhab•, 21 Zagreptea nakil, 
23 haberlu, pil , 23.30 dını muılklal. 

KÔNISVUSTERtiAUSEN, - (1~71 m.) 
18.SO pllk muhtelif bahlıler, 21.U piyano -
kemen te~ınnl trlyoıu, 22 ıkeç, muuhabe, 
22.30 Torlnod1n naklen İtalyan halk tarkı
ları, 23 ıiyui haberler, 23.30 Alinadan spor 
9enliklerl. 

PRAG _ (407m.) 18 kuartet lr••Hrt, 

1 b ..,,. ıo pll~ muaıohabe, pı&k, muıa ıa e. .... . 
23.4~ hdlf nauılld konHrı. 

( Baıtaralı 1 inci sayfada ) ı 
duğunu anlamıth. Buna binaen 
bu ıefil yaşayıştan silkinip kur
tulmak muhitindeki insanlaran 
fcvkin~ çıkarak nimet ve saadete 

tabiidir ki doyulmaz bir zevk ve 
saadet husule getirecekti. işte bu 
saadete ermek isteyen idrisi, 

kavuşmak için bir plan tasarla
maya başlamıştı. 

ldriai, bu planın tatbik.i iç.~n ka
bile kahile dolaşı} or; mısahr ol-
duğu çadırlarda büyük bir tala: 
katle kasideler okuyor, d.nı 
menkibeler anlatıyor; arasıra 

vecde geliyor, ıar'a nöbdleri ge-
çiriyor; ve bu esnada da: . 

- Ey nas!. Dikkat edın. 
Vakit yakındır. Çok geçmeyecek; 
bugün aramzda gizlıce dolaşan 
( Mehdi ) pek az bir zaman sonra 
zuhur edecek. Size, hak yolunu 
gösterecek. Eğer ona tabi olursa
mz halis ve necat bulursunuz. 
Yok eğer, onun alnında parlayan 
nurun etrafında toplanmazsanaz; 
bu çöllerin hararetinden daha 
korkunç olan dalaletin ateşlerile 
yanar, kavrulun.unuz 1 

Diyordu. 
Bu müphem aözler, aaf ve 

cahil bedeviler üzerinde garip 
bir tesir husule getiriyor; bü
tün gözleri, idrisinin esrarengiz 
ıahsiyeti üzerine çeviriyordu. · 

Çok geçmeden onun etrafında 
bir havari kütlesi toplanmııtı. 
Mehtapsız ve karanlık bir gecede 
İdriıi bu havarilerini karşısına 
almış; ahenktar sesile bir kaaide 
okumaya başlamıştı. Fakat ~u 
esnada birdenbire vecde gelmıf, 

düşmüş bayılmış; ve o anda da 
alnında bir nur parlamıştı. Bu 
harikulade hali gören havarileri 
derhal hürmet ve tazimle yerlere 
kapanmışlar: 

- Seyyidüna .. seyyidilnal.. Al
nında Peygamberin nuru parladı. 
Sen hiç ıüphesiz ki Mehdiıin. 

Diye bağırmışlardı. Halbuki 
ldrisinin alımnda kıvılcımlanan fey 
peygamberin nuru değil; küçük 

b. parça foafordan ibaretti. Son 
ar 'k tt' M kke seyahatında, tedarı e ı· 

ği e bu fosforu büyük bir dikkatle 
• ki İdrisi evveli saf ve aa ayan • ~ lk' 1 1 cahil muhitini yaptıgı te m e~ e 
istediği derecede kıvama getır
dikten sonra onların en heyacan• 
h bir zamanında o fosfor parça-
sına alnına yapıştırıvermişti. 

Bu mucizevi hadise derhal 
etrafa yayılmiş, o günden itibaren 
de Aıir çölleri bir türedi yarat· 
mışh. 

• 
Bu suretle halkın perestişini 

ve (Seyyit) unvanını kazanan İd
risi, planmın birinci kısmını mu
vaffakiyetle tatbik etmiş; ikinci 
kısmana geçmişti. (Mehdi) liğinin 
yalnız Asire munhasır kalması 
ona çok birşcy kazandırmıyordu. 

o, bütün İslam aleminin nazarı 
dikkatini celbedecek bir hare
ket vücuda getirmek istiyo~d~. 
Buna binaen (Şia) mezhebının 
koluna mensup ofan (leydi) lik 
aaliklerini daJi.letten kurtarmak 
ve onlara da (Ehlisünnet) camia
ıma aokmak için (Yemen) ve 
(Tehame) üzerine yürümeyi ka-

0 da elde ede-rarlaıtırmıfb. ra 
~ . fer fOphesiz ki ona mad-

cegı za ' k 
d" ve manevi birçok şeyler a-
z~ndıracakta. Asir çöllerinde 
yanıp kavrularak ( dura ) ek-
meği gevelemektense, (San' a) nm 
serin hurma bahçelerinde, kolları 
ve bacakları altın halhallı fiisün
kir Cebel dilberlerinin yumupk 
sinelerine yan ıelmek ve efsane•i 
prkalar dinleyerek (kat) çifnemek 

mah rane bir pilin kullandı. Os
manlı hükümetrle bot geçinerek 
İmam Yahyaya karşı husumetki
rane bir ta vur aldı. Ve, Y emer. 
üzerine hücum etmek için baha-
neler arach. . 

Seyit İdrisinin bu hilekarane 
vaziyeti, o havali ile meşgul olan 
bazı zevatın nazarıdikkatini cel
betti. Devletin başına mühimce 

bir gaile çıkarmak ih~ima! ~ ~l~n 
b adamın önune geçılmesı ıçın 

ll ı~ 'h ı alakadar makamlara ayı a ar 
·ıd· Fakat bu alakadarıardan verı ı. d' 

hiç kimseye söz dinletilemc ı. 
Nihayet, Yemen isyanı başlar 
başlamaz, Seyit İdrisi de ha~ek~ 
te geldi. Merkezi, çölde (Sıyba) 

bukA et kasabası olmak üzere um 
aleyhine bü) ük bit İS)&n vücu~e 
getirdi. İhtilalin aahası., (~bha) 
dan (T aiz) e kadar gemşledı. 

Y emen'in tedip ve ıslahına 
giden İzzet Paşa heyeti, bir ta· 
raftan Yemen deki faaliyet ve 
h k ti . devam ederken, are e erme fd .• 
diğer taraftan da Seyit . rı~ıy~ 
k 'dd tli bir darbe indırmıştı. artı şı e k 
Jdriai bid•yeten bu darbe arşı· 
ımda sindi. 

Fakat Trablusgarp harbi 
baılar başlamaz. Tekrar ortalı~ 
karıştırmak istidadı göıterdı. 

Hükumet o esnada tamamen aciz 
içinde idi. O havaliye bir tek 
asker bile göndcremiyecekti. Bu· 
nun için ldristyi okşamak auretile 
yatıştırmak cihetine gidiJdi. Bu 
türedi Bedeviye, "Yaveri Hazreti 

Ş h . ar·1 unvanı mefharetile e rıy ,, d 
fahri paşalık rütbesinden maa a 
bir hayli miktarda da ihsan ve 
nişan verildi. Bu suretle (Ebhi)d.a 
aaltanat ıürmiye başlayan.w~yyıt 
ldriainin hayatı, tam iıtedıgı saf· 

ha ve mecraya girdL . 
Seyyit ldriıi, biç ıUpbesız kl 

bu hal ile de kanaat etmiyecek 
ve göz koyduğu Yemenin ıerve
tini ele geçirmek için birçok 
kanlı mücadelelere girifecekti. 
Lakin, (Necit) çöllerinden gelen 
(Vehahi) silindiri, onu bir ham· 
lede ezdi; bütün planlarilc be
raber ikbal ve saadetini de altüıt 
ediverdi. 

[Yarın: lbnissuut ve V eJıabiJik] 

Yemen • Hicaz mUterek••I 
ve Mısır 

Kahire, 16 (A. A.) - San'a• 
dan bildirildiğine göre, lbnissuut 
ile lmam Yahya arUJnda mOta· 
reke aktedildiği bab.eri burada 

Bu haberden 
iyi karşılanmışlar. fOlis.lim 'ın ida· 
yalnız Ahmet Sey ft 1 
resindeki muharebe tara ar arı 
memnun olmamıılardır. 

Polisteki Sabıka 
Defterleri 
yakılacak Mı ? 

( Baıtarafı 1 inci •ayfada ) 

taleplerin is'af edilip .. edi~eme
yeceiini sormuştur. Muddeıumu-
miJik verdiği cevapta af kanunu 
mucibince bunlann sabıka ka-
yıtlarının silinmesinde kanuni bir 
mahzur bulunmadığını yalmz idari 
bir mahzur bulunup bulunmadığı
nın da Emniyet Müdürlüğünün 
takdirine kaldığını bildirmiıtir. 
Şu halde? 

Ne olacak? imha edilecek 
edilmeyecek mi ? Bura• mi, 

JİH _ • .,....., ... 
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" S:a ·ı Ef., Rakı Dolu Kade ini Yuvarlarken 
çyüzünü Meydana Vu muştu .. ,, 

Evet. Sait Efendi.. Demiş 

- 'Bunun amması.. Mamması 

yoktur.. Şu ölüm;ü dünyada oka
dar c.. ü.şünecek ne var. lokman 
bekin in dediğiui yapıver, ves
selam. 

Laf olsun diye ordum: 
- Lokman hekim ne demiş, 

Sait Efendi?. 
- Haaa... Bu da bli) ük bir 

ıözdür. Lokman hekim de; ayağı
na sıcak tutf başını serin.. Sah· 
er Ş'J dünyanın anasını, düşün

me derin; demiş. 

Şimdi sen de, Lokman heki· 
min dediğini yap. Evvela şu 
başı.1 daki baş örtüsünü çıkar 
at, başın biraz serinlesin .. 
Sonra da, sana şuradan bir kadeh 
rakı vereyim. Onu içer içmez de 
gamını, kasavetini unutuverirsin. 

Sait Efendinin bu sözleri, 
uratıma bir tokat yemiş;m gibi 

beni snrsf:L Yine meçhul bir ses: 
- Dikkat et Melek.. Herif, 

cibilliyetini göstermeye başladı. 
Diye fısıldadı. 

Derhal ayağa kalktım. Ciddi 
bir vaziyet aldım : 

- Çok hakkmız var Sait 
Efendi. Fakat biliyorsunuz. ki 
benim vaziyetimdeki vahamet, 
öyle bir kadeh rakı, bir şişe 
konyak.. Hatta bir fıçı şarapla 

bile halledilecek şekilde değil. 
Arbk başıma bir çare aramak 
mecburiyetindeyim. 

Sait Efendi, rakı dolu bardağı 
yarısına kadar içtikten sonra, 
yumruğu ile dudaklarını silerek 
cevap verdi : 

- Şükür Allaha.. Nen var?. 

- Daha nem olsun, Sait 
Efendi.. Bugün yersiz, yurtsuz .. 

ft:d~ta sokak ortasında kalmış 
bır ınsanım... Gençlik ve kadın
lık denilen beli da başımda ol· 
duğu halde. 

Sait Efendi, koca bir sardal-
-... .. .. .... ...... ......._ ............... .. .. . 

n Posta 
-=-c 

Ycvn i, •lynıl, Havcıdl• Ye Halk ga:r;ctuı 

E kı labtiye, Çatalçeşme ıwkııg1, 25 
ISTANBUL 

-___. 

Gazetemizde çıkan Jazı 
ve resimlerin biitün Jıaklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

BONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 1 400 150 
YUN~lsTAN t 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Alıone bedeli peşinrlir. \ dn 
Jeğietinnek 25 kuru~tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
U nl rd n mes'uliyet ahnm z. 
ce.. p ıçin mcktuphıra 10 kum luk 

pul ilnve ı lfızımrl ır. · 

Pos ta k u tu u: 741 İ tanbul) 
Telgraf : So po'3ta ,, 
Telefon: 20203 

ya balığını ku} ruğundan · tutarak 
kaldırdı. Balığın · altına ağzım 
açtı. Bütün bir balığı şapırda· 
ta şapırdata çiğnerken yüzüme 
bakarak homurdandı: 

- N;çin sokak ortasında kal· 
mış oluyorsun.. Gen•;lik ve kadın
lık.. bahusus senin gibi gül.el 
olursa. insanların arayıp ta bula· 
mıyacağ! bir nimettir. Sen, böyle 
bir nimete malik oldukt~n sonra 
ba~ımın üstünde yerin var. 

Nefretle titTedim. Kendi ken· 
dime: 

- Bu sözleri söyliyen o ciddi, 
ağırbaşlı, babacan Sait Efendi 
haaa.. nihayet o da dayanamadı. 
Maskesini kaldmp bir tarafa attı. 
Bari herif bütiin bütün zıvımadan 
şuradan yakamı Si) ıra yam. 

Dedim. son sözleri hiç duy· 
mamış gibi hareket ettim. Cebri 
bir tebessümle: 

- Sait efendi. Size pek çok 
teşekkür Jer ederim. Bana büyük 
eyilik ettiniz. Birtakım ahlaksız 
insanların arasından kurtararak 
buraya getirdiniz. Bugün size 
olan maddi ve manevi borçlarımı 

..ödeyecek halde değilim. Fakat 
bunları hiçbir zaman unutmaya· 
cağıma, size söz veririm. Sizi 
artık daha fazla rahatsız elmiye· . 
yim. Bana müsaade ediniz de 
gideyim. 

Dedim. Sait efendi birdenbire 
yerinden sıçradı. Bulanmış göz
lerle yüzüme bakta: 

- Nereye gideceksin?. yen· 
gen, seni kabul etmiyor in ... 

- Varsın, etmesin.. uzaktan 
bir akrabamız vardır. O, her 
halde beni reddetmez zannede· 
rim. 

- Hele bu gece kal da .. ya· 
rm gidersin. Gecenin bu vaktin
de senin gibi genç, !iÜUI bir 
kadın yalmz. başına sokağa koy: 
verilir mi?. 

- Vakit okadar geç değil 
Sait efendi.. bahusus şuradan iki 
sokak dolaşınca caddeye çıkaca· 
ğım. . teşekkür ederim.. Allaha· 
ısmarladık ... 

Sait Efendi birdenbire kapının 
önüne geri!di. Renkten renge gi
ren çehresindeki ç~zgiler birden· 
bire karıştı. Gözleri kudurmuf bir 
canavar gözü gibi parladı: 

Derinden gelen sesi, korkunç 
bir inilti gibi homurdandı: 

- Gidemezsin. 
- Niçin Sn it Ef.? 
- Bu gece burad kala-

· Caksın. 
- Ne münasebet? .. 
- Ne münasebet mi?.. Ulan 

bana nağme mi yapıyorsun? .. Sen 
bunu, Eskişehirde de yaptın. Ha
di ney e orada yuttum .. şimdi bu· 
rtıda da nazlanmak, kendini paha· 
lıya satmak istiyorsun değil mi? .. 

Bu sözlerin acılığına dayana· 
mıyarak saılandım. Ellerimi ona 
doğru kaldırarak yalvardım: 

- Günahınu almayınız Sait 
Efendi.. ben böyle şeylere tenez· 
zül edecek bir insan değilim. Siz 
beni fena bir vaziyette tanıdı
nız. Onun için benden beJki bazı 
şeyler ummakta hakkmız olabi· 
lirdi. Fakat liç dört günllik ar· 
ka da şlığımız esnasında gör dil· 
DÜZ ki, ben... 

( Arkuı var) 

so POSTA 

Sebebi 
Varmış: 

Ya bu küçük köpeği niçin 
aldın? 

Hırsızı görünce havlayıp 
büyük köpeği uyandır ın diye! .............................................................. 
1 T Dıinga lktı•al Haberleri 1 
ı-

D ün g a Pamuk 
istihsal Ve 
Sarfiyatı 

Nevyorktan 

lstıhUik 

bildiriliyor: Pamuk 
mensucat ve iplik 
fabrikaları bey· 

artıyor nelmilel federas· 
yonu dünya pamuk saıfiy b 
hakkında yeni istatistikler neş
retmiştir. Bu hesaplara göre 
dünya pamuk sarfiyatı 31 kanu· 
nusani 934 tarihinde nihayete 
eren altı ay zarfında (12,534,000) 
balya olarak teshil edilmiştir. 
J 933 senesi ayni devresi zarfın

daki istiblakat ise bunun 652 bin 
balya eksiği ile ( 11,882,000 ) 
balya idi. 

Diğer taraftan Nevyork pamuk 
borsası, içinde bulunduğumuz 
mevsim için, dünya pamuk istih· 
salatını takriben ( 24,913,000 ) 
balya olarak tahmin etmektedir. 
Ayni müessesenin kayıtlarına 
göre cihan pamuk istihsaliib bir 
sene evvel (23,505,()()(J), iki sene 
evvel ( 26,535,000 ) ve üç sene 
evvel de ( 25, 190,000 ) balyaya 
:varmıştı. 

Yuk rıdaki sarfiyat miktarı 

altı aylık ve aşağıdaki rekolte 
rakamlan ise birer senelik ol· 
duğuna göre ufak bir mukayese 
!İstihsalle istihlak rakamları ara· 
sında büyük bir fark bulunma· 
dığmı kolaylıkla meydana koy· 
maktadır. lStihsalat bir yıl evve· 
line kıyasen az olduğu ha1de 
istiblikin bilakis artmakta bulu· 
nuşn bu piyasa için lehinde bir 
vaziyet meydana koyuyor. .. 

Bükreşten bildirildiğine göre 
Romanya Rom nyamn(1934) 

petrol istik· senesi ilk üç ayı 
zarfındaki petrol 

sal citı arttı istihsalatı( J 97 4464) 
tona baliğ olmuştur. Bu memleket 
geçen sene ayni müddet zarfında 
1.675.12 J ton petrol elde etmişti. 
Bu rakamlara göre üç ayJık bir 
devl"\ede Romanya petrol istib
salnh bir yıl evveline kıyasla 
(299.343) ton fazla olmuştur. ,.. 

lngiltere Ticaret Nezaretinin 

, lngilterenin 
bir aylık 
ticareti 

istatistiklerine gö
re !ngilterenin ni· 
an ayı içerisinde· 

ki ithalat yekunu 
kıymet itibarile 56,330,483 ingiiiz 
lirasuıa balig olmuştur. Bu miktar, 
evvelki aya nisbetle 5,639, 144 
lira eksik, lakin geçen sene nisan 
ayı ithalatına nazarak 5,193,173 
lira fazladır. 

Yine nisan 1934 zarfındaki 
ihracat ise, evvelki aya nisbetJe 
2,968,860 lira eksik ve fakat ge· 
çen senenin ayni ayma nazaran 
3,704,457 fazlasile 30,099,670 İn· 
giliz. lirasına baliğ olmuştur. 

lf-
Mançesterden bildiriliyor: Bey· 

Dünya sun'i nelmilel pamuk 
federasyona umu· 

ipek mi katibi M. N. 
,_ı_s_ti_h_sa_I_a!""t_ı -· S. Pearse dünya 
sun'i ipek istihsalatı hakkmda 
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SAHLEP 
ve 

BAHARAt 
Yeni 

ambalajlar 
d Uind• 

her yerde 

5 
Kuruştur. 

iBER. 
Lokantacıların Naza-rı Dikkatine: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Bir Haziran 934 tarihinden 31 Mayıs 935 tarihine kadar 12 aY 

müddetle Yiiksek Ziraat Enstitüsüniin 150 • 350 talebesile 100 
kadar müstahdiminin aabnh, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf 
usulile mevk!i münakasaya vazolunmuştur. 26 Mayıs 934 Cumartesi 
günü saat 15 de ihalei kat'iyesi icra edilecektir. Talip olan ve 
fazla malumat lmak ve ıartnamesini görmek isteyenler EnstitO 
Rektörlüğü Muhasebesine ve ihale günü de % 7,5 teminatlaTilo 
Enstitü.de idare ve ihale Komisyonuna müracaatları. "2167" 

~~--------------------~~--------~~~~~~~---" 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
lstanbul'da Sultanhamammda Sakaçeşmesi sokağında 10, 121 

30, 33, 34 No. lı ikinci vakıf han teslimi tarihinden 935 senesi 
Mayıs nihayetine kadar toptan kiraya verileceğinden kapah zarf 
usulile müzayedeye konmuştur. Taliplerin mUzayedc ve münakasa 
ve ihale kanununun onuncu maddesi mucibince teklifnamelcrini ve 
" 540 ,, lira mıktarındaki teminatı muvakkate makbuz iloıüha erini 
veya ayni miktarda Banka Kefaletnamesini usulU dairesinde ihale 
günü olan Haziranın Dokuzuncu Cumartesi glinü saat On beşe ka·ıi 
dar İstanbul Evkaf müdüriyetinde Encümeni 1dare riyasetine tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 112543,, ~ 

dikkate değer bir tetkik yap· 
mıştır. Nesç ıanayilnde gittikçe 
mühi01 bir mevki almakta olan 

sun'i ipek işi son ıenelerde çok 
terakki etmiştir; o kadar ki ( l 923) 

senesi istihsalatına kıyas edilecek 
olursa dünya ipek sanayiinin 

\'erimi (10) senede altı misli 
artmıştır. Tetkikteki rakamlara 

nazaran bu istihsal ( 1923) sene
sinde (104) milyon Libre iken 

( 1933) te 625 milyon libreyi 

bulmuştur. 

* Buenos Ayres'ten bildiriliyor : 
Arjantin Dünya istihlak pa· 

ı zarlarına en fazla 
mısıl' 

mısır gön d e ren 
mahsulü memleket l er d en 

biri de Arjantindir. Bu sene son 

yağan şiddetli yağmurlar netice

sinde bu memleketin mısır mah· 
sulü bozulmuştu. Ancak eski stok· 

larla berab er bu sene Arj ntinde 

ihracata tahsis o lunacak mı ır 
miktarı yine mühimdir. Arjantin 

Ziraat Nezareti bu miktarı 

3,575,248 ton olarak tesbit et· 

mektedir. 

rlyatı 

Aydının ÜlkUsU - " Aydı.J 
Ülkü•On milli ülküye ve v tan d&J~ 
ıusuna ait yazıları ve ne ideleri bıt. 
bir kitaptır. hk forması intiıar etnıtf 
tir. Kitaba bu nefidelcrl doldur-' 
kalemin ahı'bl diyor ki : u Aydın•' 
ülküsü, 3 yatından müıirliğ k ~ 
halkçı Tilrk çocuğunun ideal haf' 
aafhalnrını musavverdir." 

Gazinin genç orduıu 

B tanbaşa ülkülü 

Örneği lote Aydan 
Yükselecek her zaman 

Bizim anladığımız.o göre "Aydıııı' 
Ülküsü"Gazi çocuklarının almaaı ltiıtıı' 
gelen milli terbiyeyi, muharririn ket'' 

dl noldain zanna g8re, anlatan 11
1
' 

kitaptır. Bu formada notnıiyle bit' 
likte bir do "Ülkü mar11 0 vardır. 

lçimizd n Biri - Romnn~: 
çıkmıştır. G xct el R gıp Şevki'JJ 1 

caeridir. Aatı elli kuruıtur. Atırı'1 
okuyunuz, beğeneceksiniz. 

BUyU Peygam erimiz / 
Mümtaz muharri rlerimizden Ôtı1~ 
Rıza Bey tarafından yanlan ve Af' 1 
hmiye ldltüphanesi tnrafından forıt'~ 
forma neşredilen bu eserin ikitl 
forması çıkmı~tır. Arafat dağının /, 
:ıel bir mnnzarn11 da ilı'ive ol&!~ 
nıuıtur, ık rilerimixe okumalar• 
tav iye ederiz. 
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HİKAYE 
Bu Sütunda Her gün 

Nakleden: Nimet Mustafa 

Kadın Şeytanı Nasıl Yendi 
Şeytan ne ister de yapamaz.. J 

Tek istemesin! Anamın, anasının 
en büyük anasını baştan çıkaran: 
Ademi cennetten kovduran kör 
mah.ük nelere kadir değildir ki: 

Canı isterse şimdi elimi kal· 
dırır; karşımda, } azısını yazmakla 
meşgul olan arkadaşımın suratın• 
bir tokat athnr. Bu yüzden mat
baada bir gürültü çıkartmıya 
sebep olur. Canı isterse biraz 
evvel sokaktan geçen mağrur 
bakışlı erkeği, önüsıra yürüyen 
bo ah saçlı kadının ayaklarına 
kapandırır. Aşıkın kalbine ıüphe 
koyar, zengiııe parasını çalacaklar 
korkusunu verir, akıllı uslu in
sanları bir anda deli eder. Şerr:ne 
linet onun. 

Bugün değil, dün de değil 
belki binlerce sene evvel; Şeyta~ 
b!r kere aşık oldu. AUabın işsiz 
bır zamanında özenip bezenip 
srattığı bir kızı nasılsa seviverdi. 

. ~nıan Şeytan şimdi oldL ğu 
gıbı göze .. .. d -·ı • K gorunmez egl!cıı. 

ızı ~~'~il. kıZa göründü, &e\ di. 
Kendıaını sevdirmek . t d" 

Kız . nh ıa e ı. 
• Dıfa idi. Nitanha.nı çok 

aevıyordu. Şeytandan b t d' 
v _ · 1 aze ıne 1 n.JZID nışan.ısı c;:_, tanın • 

~.ı arzusunu 
duyunca; aradı, taraıb 1~ t 
buldu: Ayaklanna kapandı: Y anı 

- Aman Şeytan, dedi, etme 
eyleme bu sevdadan vazgeç! ' 

Şeytan kulağının arkasını ka
pdı: 

- Biliyorum sen nişanhsın, 
amma ben şeytanım, kız da çok 
güzel. 

- ÔyJe amma ıeytan hazret
leri, Allah onu bana nasip ettisel 
• - Allabı ben senden iyi bili

nm, amma ben Şeytanım kızın 
da gözleri çok güzel! ' 

. • - Sen Şeytansın daha güze-
lını bulursun, nişanlımı bırak 
banal 

diği için sevgiye karşı hürmeti 
vardL 

- Mademki seviyorsun, sana 
acıdım. Ben karar verdiğim bir 
işi karar verdiğim anda yapamaz· 
sam bir daha yapmam. Onunla 
bu gece yansı evlenmeye karar 
nrdim. Bana bir iş söyle ki gece 
yarısa beni meşgul etsin; evlen
meye vakit bulamıyayım. 

Delikanlı sevindi, Şeytana 
dedi ki: 

- Şu görülen büyük dağ var 
ya; onu yerinden kaldır, başka 
bir yere götür. 

Şeytan bir dakikada dağı ye
rinden kaldırdı. 

Delikanlı, bu iş bitince: 
- Şeytan, dedi. lıerdeki gö

lün suyunu bcşalt, şeytan bir 
anda gölün suyunu b~şaltb. 
Delikanlı bir~biri arkasına yapıl· 
ması güç şeyler söyledi. Şeytan 
hepsini yaptı baktı ki daha ne 
dese yapacak .. 

Koşa k0ta nipnll81D1n yamna 
gitti. Olanı, biteni bqtaa sona 
kadar anlatb: 

- Onu gece yansına kadar 
meşgul edecek bir şey yok ki 
dedi; 

Güzel kızın güneş kadar ya
kıcı gözlerinde bir gfilümseme 
hasıJ oldu, gece kadar siyah saç
ları arasından bir tel saç kopardı: 

- Al, dedi, bu kıvırcık saçı 
şeytana götür, düze!tsinl 

Delikanlı nişanlısının saçını 
şeytana götürdü! 

- Bu kıvırcık iSÇi düzelte
ceksin! 

Şeytan saçı aldı, saçı çekti. 
Saç nzadı. Bıraktı tekrar kıvrıl
dı. Uğraştı, çalıştı, yoruldu, ter
ledi. Vakit gece yansını geçti. 
Şeytan saçı düzeltemedi. 

Doğru, haklan var amnıa Ertesi sabah iki nişanlı evlen-
sen kızın aaçlanna bir kere dik- diler. Şeytanın ruhu bile duy-
kaUe bakdın rm? Ben hiçbir ka- inadı. 
dın batında okadar giizel aaç Çünkü o, kıvırcık aaçı düzelt-
görnıediml melde metguldn. 

- Şeyt.ua. 116ylel Ondaa vaz- • 
geçmek için Ana ne vereyinı? Bu vak'a olah binlerce yıl 

Şeytan kızdı: olmuştur. Şeytan eran ayni işle 
- Bırak beni.. Sen bana ne nıeşguldür. Bu yüzden arasak bu-

verebilirsio ki. Dünyalar eaasen laınayız, görmek istesek göreme-
benim.. Ben o kw seviyorum. )İz! 

- Ben daha fazla ae.viyorum. Ve böylece tarih, bir kadının 
Şeytan dilşü 1dü; kendı de sev- te._.- b'l d' - . • k d . 

--= ..- = ,,..ili ı e yen ıgını ay ettı. 

A. FAiK LiMiTE:.T ŞiRKETi 
J.tanbul, Sirkeci, Liman Han, Telefon 

223
S4 

Telgraf adreai: KAPSOL 

Az para ile mUkemmel bir aeçınme L. 
Taşra için hususi ucuz tenzilat. 

f 

Her nevi aari gazöz makinalan, Gazöz şişeleri, eaana 
gazoz köpüğü, hamızı karbon, Kapsol ve aarı 
ırazozcul~ğa ait •e lizıın bilümum malzemenin en biıyllk depooa. 

.Yalwz cıddi alAkadarlara kataloğumuz derhal takdim olunur. (16468) 

Tarihin, büyük Türk kabramanJanndan: Krallar, Prensler, Şöval>eler 
Salahaddin 'i Eyyubi Papazlar tariki dünyalar, 

8G Rahibe!er, Kraliçeler, Prenıler 
tbn A1rrupa cırdulanyla ı...., ı..,..,.. Mıaır ııaraylan.., 

Bu heY1>CaııJ~ lwiknlide ... , bu«fuı Maarif Kütüphaneıinde çıkb. ( S ) Kr. 

Zafiyeti umumiye. if!ih-zhlı: .. lıaneı.izliı. laalitmda t.a 
faide - tesiri t6riUea: vllr 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede .. blır. 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul Acentahğı 
Uman Han, Telefon: 22925 

Mersin ve İzmir 
sUr'at Yolu 

İ N Ö N 0 .. ,~~. 18 

Cuma günO aaat lOda Sirkeci 

nhtımından kalkarak doA"ru lZMIR, 
Antalya, Merain, Payasa gidecek. 
Dönüfte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

I~ ~ 

KIZ va ERKEK ~ OCUKLARA 
MERAKLI MASALLAR 

ve 

HİKAYELER 
1, 2 nci sayılar çıkb 
Beher sayı 5 kurut 

Bu hikayeleri çok anecekılniL 
Umum gazetecilerden arayınız. 
lKBAL KUtUphanesl 

(16752) 

Be9lkta' icra Dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevriJmeal ka

rarlatbnlan bir adet mavi Ye kırmıza 
çiçekli Acem halıa1nıa dellaliye ve 

lhaJe pul resimleri mGıteriaine ait 
olmak ü:ı.ere 20-5-934 tarihine tesadüf 

eden pazar günü Aat 10 dan 12 ye 
kadar Sandal bedesteninde 1atılaca
ğından talip olanların o pn ve o 

1aatte hazır bulunacak olan memu• 
rine müracaatları ilan o!unur. (16778) 

Sayfa 15 

. Temizlik 1 Sılllıat ı Glzelllll ı 

işte size RAD YOLİN'in h~digeleri 
Daima Radyolin, her zaman Radyohn kullan.ınız. 

Dişleri inci gibi yapan. R~~Y~LıN 
dif macunlarmm mcısıdır. 

istanbul Millt Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

bedeli 
Lira 

Mercan: Mercanağa mahallesi bğçılar caddainde • ile 
Pastırmaca hanı alt katında 26 numarah oda. 700 Pepn para 

" ,, " 27 " " 700 .. .. ,, 
" " 28 ,, " 700 .. ,, ,, 

" 200 " " " ,, ,, " 29 " k; la metler Ozerinden 
Yukarda yazı~ı han odctlannın bizala....m ea .!üzayedeleri yapı• 

20/5/934 Pazar gunü ıaat Oa d3rtte temcBd 
lacağı ilin olunur. "M ... 112510,, 



.ı6 Sayfa 

GRAMOFON SAHiPLERiNiN NAZARI DiKKATiNE: 
iğne çeliğine matlup sertliği 
vermek çok müşküldür. Küçük 
bir fark plağı bozar Ye eskitir. 

PlikJannızı daima yeni aakla· 
mak istiyorsanız yalnız : 

SAHiBiNiN SESi 
iğnelerini kullanınız. 

Taklitlerinden sakınınız. 

SON POSTA 

DOşkUn 
VUculler 

KINAKINA 
Hulisa8lna 
Dört elle 
Sarılmalı dırlar. 

Beşir Kemal. 
Mahmut Cevat 

eczanesi 

YIZONIZI Ç IB ili N LEŞ TIB IW 

• • t • 

SiYAH KABARCIKLARI GiDERiNIZ 1 
BU KABARCIKLAR NA&IL BUNLARI NA&IL 

TEŞEKKÜL EDER 't GiDERMELi t 
Cilt, guddeleri Yuıtaaile "Sebum,, Bu ıiyah bbarcıklara karp müoadele 

tabir edilen bir nevi yağ ifraz eder. etmek için yüzünüzü, betereyi tufiye 

,,__-. ELEKTRiK ŞiRKETI ABONELERi iÇiN ~-.. ~-----. 

S A T 1 E Ölçü üzerine 

Hemen ekser kaclmlarm muztarip olduk- eden "Sebum,, denilen yalı eriten " 
lan "parlak burun,, un husuliioe ıebep "deaıodex,, denilen beyazımbrak )'llf 
olur. habbecikleri imha eden GECE SİAMOİ· 

tarafından tertip ohman blytık tali mfiaabakaımcıa 
kamanlann listesi : 

1 iacl ikra~iya : BiR BUZ DOLABI 
Mercan eaddesinde Sultan Odalarda Hasan Bey kazanmııbr. 

2 nci ikramiye : BiR ELEKTRiK BANYOSU 
Tarabya'daki Fransız sefareti kazanmışbr. 

3 Uncll ikramiye : BiR ELEKTRiK SÜPÜRGESİ 
Kuımpap'da Derglb sokağında No. 1 Seyfettin Bey 

4 Unca ikramiye : BiR MASAJ ALETİ 
Hukly'de aynahkavakta lngiliz sokak Beraha Sininl 

5 inci ikramiye : BiR ELEKTRiK FIRINI 
f.tiklAI caddeli Azaryan Hanında Dr. Mehmet Akif Bey 

~-------------_..(16740) 

RALEıGH 
Bisikletleri 

--~---

Be,aelmilel bisiklet Aleminde biiyik inlalipyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
F abribaamın, aafi INGILlz çeliilndea pek zarif metanetli ve 
fennin en son terakkiyabma tatbikile yapallDlf Yesin~ biaikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 3S 

Holantsa 
Bank·Dnl N.V. ...-... 

Sal:Hk ••hr•••flt Feıemen" 
Bankası 

lstanbul Şubeaı 

Galata KarakOY Pala• .. 
Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MGDDRLDK r AM&TEADAM 
• 

eu1»eıerl ı Am•t•rdam, auenos Alr••• 
le.,....ul. 1110 d• .1-.....-0, -nt .. , SllO Pauıo~ 

Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dütkünlüğüne , •.. 
Konalar 
lstiyeolere ölçii 

tarifesi göoderiliı 
EmlnönU 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 ' 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

LOKANTA 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en gUzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKfAMMUZIK 

Denizyol ları "' 

Ya yüzü çirkinleştiren ıiyah kabar- SE KREMİNİ kullaoıoız. 
cıklan kim tanımaz? Bunu ezdiğioizde Bir defa temizlenmİf olan yüzünü, 
"demodex,, tabir edilen beyazımtırak cildin 1erbeetçe teneffüsüne müaait 

· bir yağ habbeciği ifraz eder. kılan GÜNDÜZ SlAMOlSE KREM1Nt 
Eğer yüzünüze her hangi bir krem kabule amade bulunur. Zira bu krem 

ıüneoiz guddelerin. fetbaları bpalı •e bavalandı.nlmıt ve pudraJI bütün gia 
"Sebum,, yağı mahbua bulunması ha· ubit tutar ve burun parlaklığuıı is.a. 
tebile mesamatı genişletir ve ıiyah ka- eder. 
barcıldar beıereaizde yer aLrlar. Hemen bu gün tecrübeaiai yapıms. 

CRIMI ll&MOlll 
HER YERDE SATILIR 

----------------(16226)-

~.-n. KANZUK 
~ TfHAffUZ 
~ MCQHfMI 

POMMADE 
PQOPMVL.AC110ll 

DiKKATi 
Bulaşık hutalıldara klll'fl 

BANZDB 
tahaffuz merhe._.._ 
(Pommade Rrophylactlque 
Belsoğuklu~ frengi gibi bulapk 
butalıklardan korunmak için ecza. 
nelerinizden (Kanzuk tahaffuz 
merhemi) arayınız. Kapotua 
yırtılmak tehlikesi vardır. Halbald, 
bu merhem tam emniyet babşecllci 
iki tip derununda bulunur. 

Deposu: Kanzuk eCZ9nHI 

4ml----------~ ( 15541) 

iŞLETMESi o·ıet 
Acenteleri ı K.arak8y Klprllbat y G R 

1
• p 

1
• BAŞ 

Atnıanm Tel. 42362 - Sirkeci MGhGrdanade Ağnlanm 
Han TeL 22748 lfl/jllli ___ ,, 

...... TrabY:ıu5ü~r'at FEVROZI ECDET 
vapuru 17 
Mayı• KARADENiZ 

Pertembe 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Gidiıte 
Lıebolu, Samaun. Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'yL Di
nllfte bunlara illYeten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
br. (2513) 

Barbn Yolu 
BURSA vapuru 17 

Mayıs 

Pertembe 19 ela Sirkeci 
nbtımından kalkacaktır. (2514) 

1•tanbul dllrdUncl icra mU
dlrlyeUne. 

Yorgi · ve Koatantin efendilere. 
Sabri Sezal beye olan borcundan 

dolayı Beyoğluoda Hiileyinağa mahaJ • 
leaiııde Duvarcı sokağında 17 müker
rer 17 ve yeni 21, 23 numaralı hane-
lerin ihtiyaten haczine f.atanbul Aılıye 
birinci hukuk dairesinin 38-15 numaralı 
25-12-938 tarihli karar verilpıiı ve 
işbu karar daireainin 933-371 numaralı 
doıyasile tenfiz edilerek tapuya bildi· 
rilmiı ve her ne kadar karar suretinin 
tebliği için ikametgahlanoıza mübaşir 
gönderilmiş ise de ikametgihlarınızın 
meçhul olması üzerine karar suretinin 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
15 gün müddetle ilinen tebliğ 
olunur. (16776) 

eon Poeta ....... 

...... Allikase• 

........ 111 .. rlı T.W. 

Kadınlann 

AYBA'I 
aancalarına 

Mağlup Eder. 
Her eczanide bulunur. 

~------------------------------------------------3 
~ TESViYECi ve DUVARCI~ 

Ustaları Aranıyor 
SOmer Bank İstanbul Şubesbıdem 

Upk Şeker fabrilwmzda 2 • a ay ıiirecek moataj itleri 1tba 
90 • 70 teaviyeci ile 10 kadar daftl'Cl uıtuına ihtiyaç Y_.. 

TesviJecileria, verilecek talimat claireaiacle mlatekil• it 
yapabilecek kabiliyette bulunmalan metruttur. 

Duvarcılar, atq tutlalannda çalqlDlf ve kazan abamım 
g~rebilecek iktidarda bulunacaktır. Ustalara Fabrikada veya 
Upkta yatacak yer ••itle yemeği temin edilecektir. 

Bu milddet için Upk' a gitmek i8tiyenlerin, terctlmeihal Ye 
eblijetnamelerile tubemiz mtlbayaat serviaine derhal mllracaatlan. 
~--------------.(16734) 

..-~Büyük Peygamberimiz~ .. 
Hazreti Muhammed Alerhlaaellm 

lkiııoi for~uı bug~u yı~tı. Mümtaz muharririmiz Ömer Rıza Bey bu hu1U1ta 
yirmi "!lelik ~te.bbüler1D1D m~a11alu1 olarak yepyeni bir tarzda vücuda getirdiği 
bu eaennde hidisat ve vakayım ruhunu, özünü alarak, Büyük peygamberimizin 
bayatını, risaletini ve tebliğatını herkeıin anlayabileceği tekilde 1elia bir lilanla 
yazmıştır. Bu formada Arafat dağ1D1D güzel bir manzarası da vardır. Her yerde 
forması 5 kuruttur. Bayiler için toptan 1atış merkezi: ( İstanbul Ankara cad· 
desinde Orhanbey ha01nda bayi Huan Basri ) Beydir. ( htanbulda Alan 11-
miye küt\lı>haueai ) adresine 2 lira gönderenler abone kaydedilir. Poıta ücreti 
alınmaz.[HazretiMuhammed hakkında jmzasız netrolunan eserin muharriri Omer 

Rıza Bey olmadığı tabii bulunduğu soranlara cevaben beyan olunur. ] 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mntenavip ceryanh 220/380 voltluk bir adet elektrik mot6rl 

pazarhlda saba alınacaktır. Taliplerin fAl'bıameyi ,ardllkten sonra 
9' f,5 te • ıtlarlle Wrlild9 26/4/934 Ca...tell - IUt "15., te 
Gnlılı'8 Alla .,_ ita ' ;ı a •I •..sl1& ...... 


