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M. Bitler Diyor Ki:Almanyayıf 

10
tst

0
anbulun Kuı!._ular Borsasında 

Bir Faciadan Kurtardım 1 ' SOO Liraya Sahlan 

Başvekili, Rejim Ve Siyaset 
Olmıyacağını Da 

Alman 
Değişmesi 

Paria, 11 (A.A.) - Nevyork ı 
Heralt ~azete.inin Pari• nDıh.a81 
Alman Bqvekill M. Hitlerin 
Amerikab Profesör M. Pearsonla 
yapmıı alduğu bir mUlAkatı nq
retmekteclir. Bu mulAkat 30 ha· 
ziran bidi1elerinden ıonra Baıve-
kilin yapmıı olduğu ilk mUll
katbr. 

M. Hitler, Almanya nüfuıunun 
kesafetinden dolayı her hadisenin 
bütün memlekette muazzam bir 
akis uyandırdığınıJ kaydetmiıtir. 
Halbuki, meseli, San Fransisko 
veya Nevyorkta olan kanlı hidi
ıe.ler, Amerikanın diğer tarafla· 
rını heyecana d&ştlrmiyebilir. 

M. Hitler a6zleriae ıöyle de
vam etmiftir. 

Bildirdi 

Son Posta 
Bugün 

16 
Sayfadır 

Fluryalar •• 
120 İngilize 

Siz Hiç 
Satılan Güvercinleri 
Gördünüz Mü ? 

Kilı~•l•r bor•a•ırtda, bir elalllai •r• bir Flu,.,• 
nıak•rHı11ı Jinli11of'l•r 

lıtanbulda ve bütlin Tnrkiyede 
binlerce kuı beıliyenler, kuı mo· 

kaıaa"" Llliill 

"- Sen aylar içinde •aflanmu: 
ara•ıncla bazı ihtlllflar oldu. Ken-

~ ~ltlkırJtWi!Ja,' 
llF:!lbıdlılı•ı:1..,.cllr. f.lcat wlta 

bana hıyanet e • 
Yüksek birer otorite sahibi 

olarak mUhim mevkilerde bulunan 
bu adamlar, hükumeti devirmek 
i~n ıuikaıt yapmak ceaaretinde 
bulundular. Tereddllt edemezdim. 

Eserime sadık kalmak, milletin 
itimadına liyık olmak için yapı
lacak bir ıey vardı. O da, hain· 
lerl zarar vermiyecek bir hale 

( Devamı 12 inci Hyfada ) 

Arabistanda 
Gizli Kuvvetlerin 
içyDzD 

Yeni Tefrikamızın baılıoa kahramanı 
~iıte~ Fllbl'yi tanımak iıter misinid 
qte •lze, Wıbç -Oitale ile portrMİ : 

u% ... 1o.ı.. '""~ •r"-' '-
.,,, .. •IUIU ,..,_, ....., ..,,,.. 
w,. 4-U._,. ""4 ,..ık, p/er _.wi 

· lıiri .. T.,.,._,s " .,.,.n tıkıru, 
69••z k•tm el61ıeleri lçinıl• önilni;• 6elir. Kır .. ıt1ılı, 6iil~m•i••• 

. f6zlerira• 6ir 611ılc•lık Hrlr. 

Bu zatın asll hüviyeti nedir? 
Onu da yakında öğt9enirsiniz. 

Şükrü Kaya Bey Şehrimizde 

Kardeşinin Karı
sını Vurdu 

Kızılcahamam (Hutuıi) - Ka .. 
zamızın Şorba nabiyeaine bağla 
orta mahallede bir cinayet olmuı 
18 yaflaranda bir genç kardeıl
nin karısını tabanca ile öldUr
mUftUr: 

Mahalle sakinlerinden Nadir 
Efendinin karı11 Fatma ile kayın· 
biraderi Oıman ara11ada birkaç 
ıtin evvel bir dil miinakqaaı ol
mut ve bu mllnakaıe uzun mllcl
det devam etmiıtlr. GtirllltUden 
uaaoan ·evin ihtiyar kadını Halime 
H. D1Jara çaktığı sırada anlatı• 
lamıyan bir aebepten dolayı o .. 
maaın eliad• bulunu tabanca 
patla••ı, kuqun 11t•alh Fatma
nın böir&Ddea perek 801 m .. 

·mMinclen ç•k•ııhr. Fatma alcbjı 
yuanıa teıiril• kan içinde yere 
yuvarlanmlf ve derhal 6lmU1ttir. 

Zabıta bidi .. yi müteakip iıe 
vazıyet ederek "atili x•kalamıı 
tahkikata baılamııtar. Bunun bir 
cinayet Iİıi, yoba bir kaza eseri 
mi oldutu henüz maltim dejildir. 
Söylenildijine 16re O.man çok 
aubi ye heyecanb oldup içia 
göıti kararmıt Ye tabancaıını 
çekerek kardqlain karııına ateı 
etmiıtir. Yapılan blHlla iıticvap
lara rağmen vaziyet kat'iyetle 
aydmlanmamıttır. - • 

Mühim Bir Keşif 
Bir Alim, Tayyareleri Dü
ıüren Bir Şua Bulmuı 

Nevyork, 11 (A. A.) - Maruf 
muhteri doktor Nlkola T nla, 
78 mcı dojum )'lla mDnaıebetile 
yapbia beyaaatında dtlımaa 
tayyanı.rial dlflncek ve ıülla
lanaa l•M edecek yeai bir 
................ btfettitllli bll•r-
..... Doktor Nlkola, ita k..,._1 
aı•r'r•• "-'-'•••• .... 

ellerine elden dlfm• olarak 
geçirdikleri gtlzel kutlana lıtan· 
bulda bir borsası olduğundan, 

en ,Uzel ve kıymetli kutların ba 
borsada muamele g6rdllğllndeL 
haberdar mıdırlar?. 

Her hafta Y enicamide kurulan 
bu boru son derece meraklı bir 
yerdir. Yemcamravluıuadalri iki ti· 
rin bahçeli kahve, her hafta pazar
teai ıttnleri bu harikulide merakb 
kuı ifıklarile dolar. Kuı yetifti• 
renlerl• kut merakbu olanlar 
l•tanbulun her tarafından buraya 
toplanırlar. Bu garip kuı boraa• 
sanda meıbur •imalar•, çok ynk .. 
ıek mevki aahibi zeyata da teaa• 
dOf edersiniz. Buaa meraklı 

ecnebiler de altlıllllll. Barua 

l•ton ••I•• SS Hn•lii laıı Mirei6ial 
ıı..ri INıi• 

tamamile bqka bir ilemdir. Bu 
kahvelerde herkH biç anlamaclı-

C l>na•ı ıa lael •Jfada ) 

1 
Oıdwnl'-tl• Zti• ,.,,,_,. idi,.• 1 

~~-:":":""""' ________________ ....:., ____ ~ __ _..; __ ...,:~g=•=•=•=l•~r~-:....J 



2 Sayfa 

( Ha-//cın .. Sesi) 1 

Üniversiteden 
istifalar 
Ve Halk · 

Univenitede iatifalar yine l>iri• 
birini takip etmiye batladı. Y •· 
pılan ilWıattan Beklenen mey· 
•alan dürmeyi beklerken bu 
aynbflaı, cloğrue1I lıf.)f olmuyor. 
Son ayrıht bidiaelerinin halk 
aramıda bıraktığı Uıtiba itte bu 
meıkadedir. Ve bagüııki ub
timizde aoağıdaki satırlarla ifade 
olunmaktadın 

irfan B. ( Hırkaiterü 84 ) - BüJik 
•lw ialallp 7apblr. Bu lnlollbı yap
tacak bir Gniyersiteye de lhtiyacılDJZ 
nrdı. Bunu da kurduk. Fakat bu 
yük.ek ilim yuvaaında blrtOnl ı.tiluar 
temin edemedik. lnkılAp üniversite
•inin ilk Maarif Vekili Reşit Galip 
Bey çekildi. Sonra Hikmet Bey geldL 
Bu arada birçok profeaarler kGraDle
rinden uzaklaıtılar. Kısmen tekrar 
pldiler. Şimdi Hikmet 8e7 ele 
istifa etti. Rektar çekildi. Bazı fakillte 
eeflerinin de latife edecekleri ,ayiaları 
..... Doçentler maqlanmız az dediler. 
Aaietaıalu da buıalana fikl,ethıl 
takip ettiler. Yilbek Tedriaat Mildlrl
••amlal dejiıecekmlf. Baawa .ıw 
dalaa birçok rinyetler Yar. Yeni . 
Rekt& C9mil Beyden bu Wm JWITa• 
1mda bir .OkCln " letlbar teaaia 
etmulal beldi7oru-. 

* Cemil Bey (EdinıkaPJ SaJtuıh•ma. 
mı 81) - Maarif llya1etbabde " 
lailhaua J8a1 Oniwenitecle tua Wr 
cahtma •ikin " ı.tila-ara J01r. FU
lıaldka bir kalNa ,..ı koaaa maJI 
....... .....,. kadar .. ,. •ecldlcalr 
J•P•· Dalplamr. MDa lreunadaa 
tapr. Biz de kllaae Darllflaaa ,.. 
rbae 1•nl bir irfan JUYUI brdalr. 
Klhae hlaaDID J11Dhfmdaa dotaa 
bir Mnlllb tablatlle biru de•am 
eclec•IL Fakat bu aaraınb çok ıGrdG. 
Artık bu irfan fa1alauna bir niba1et 
wereftm. Biz yeni rektar Cemil Be1 
samanında Üalnraitedo bir balana 
faaliyeti bekliyoruz. Bu ko••• dl· 
....... Proh.arlerlrlmla .. ta ..... 
lerlmla burada irfan petekleri 
1apanlar. COnkl formalitelerle 
19çirdecek waktlmbı 1oktv. Garbin 
lrfaa kenam çok Uerlecll. 8ia do 
..ıara ,.tiımek mecburi7et111d.,ı.. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kaampapda Rafet llmlnde 
bir çocuk ıokaktan geçmekte 
olan Mahmut ilminde bir •nar 
kam&rdyl tq u. hapodu 
J&falallUftlr. 

• ~pqacla Muharrem 
ilminde bir çocufua biadiji 
beyfr, Mehmet imıinde bir sakaya 
euparak yaralamııbr. * Şoför Tevfiğin idareıiodekl 
2261 namarah otomobil Harbiyede 
Kemal isminde bir tocaja çar
parak 1aralam1ftlr. 

Jf- Kalyoncucla Lazari ilminde 
biri alacak yllziinden Hwiye 
Hanım iıminde bir kadını ölümle 
tehdit ettiğiaclea yakalanmqbr. 

• Galatada Muhittin Efendi· 
Din almitçl fırınındu yanp 
sakm11 ise de ıirayetine meydu 
werilmeden ıöndnrlllmftftllr. 

SON POSTA 

.---------------------------------~·ı,.--------
D A B i' L 1 B A B B B L B B Gliniin Tari 

; 

Tahsil Müdürleri Sıkı Bir 
Kontrola Tabi Tutulacaklar 

Eski Maliye teıkUAtma g8re yahus muhuebeci
ler mes'ul vaziyette idiler. Yeni Iataabul Maliye 
teıkillb, tahsil mlldllrlerini de mea'al muhuehed 
aıruına koymllflur. Yeai nepedilea Divana muha• 
ıebat kananu, diğer muhaaebeciler gibi. tahsil ıube 
m&dürlerini Ye başmemurlanm da mib mes'uliyet 
altına almıfhr. Yeni kanun bunlann hesaplarına 
nasal bakılacağım ve nasıl muhakeme ve ne şekilde 
mabküm edileceklerini de tesbit etmittlr. Bu gibi 
memurlar istifa, infisal ve yahut takatıt balleriode. 
uaulen ıeleflerinden aldıklan devr ile kendi zamanına 

ait hesaplan haleflerine denedecelderdlr:Devretmek
IİZİD ayrılanlua devir 7apdıncıp kadar açık YeJ• 
takalt maqı verilmiyeceji phi kendilerine bafka 
memuriyetler de verilmiyecektir. Baıka yere nakle
dilen memurlar da haleflerine devir yapmakawu 
yeni vazifelerine baflayamıyacak ve maBf alamıp
caklarcbr. Tahail mGdlrleri pbelerinin itlerinden de 
mes'ul oldukları için dnnden itibaren Iatanbul, Be
yoğlu ve OskOdar tahsil mlldürleri blUün ıubeleri 
teftiş ederek vaziyetlerini yeni kanuna g6re uydur
mıya başlamışlardır. 

iki Cinayet Oldu Karşı ı Sinemalarda 
Bir Arabacı, Karısıni Yedi Gelmiş ·Bugünden itibaren Tekrar 

Yerinden Bıçakladı 8 . T l f M M h- Faaliyete Başlanıyor 
Don sabah --"'rimizde iki ci· ır e e on emuru a Sinemacılardan mllrekkep bir 

aayet olmu1t b~dam kendimi kemede Tevkif Edildi heyet dün Dahiliye Vekili Şnkrl 
terkedip kaçan kansını, bir kab- Kllçlikpazarda oturan telefon Kaya Bey tarafmclan kabul edll· · 
Zllllal da rekabet yilzünden bqka memurlanndan F.pef Bey vazife mift. 
bir kabzamab vurmutlardır. Bu halinde polise hakaret ettiji iddi· sır. 
cinayetler flyle ıeçflİftir: asile dün Sultanahmet ikinci aulb inemacılann Vekil Beyi zl· 

Beyamtta Bakırcilarda Ya· ceza mahkemesine gönderilmifti. yaretinden ıonra bugtınkB per-
bp camii kaqaamda 6 numaralı Hikim, Eşref Beyi tevkif etti. ıembe glollndea itibaren tine• 
eYde oturan 40 yqlanadan Muhakemesine mevkufen bakı· malann açdmam tekarrilr etmlttir. 
Arapgirli Mehmet lbrabim ismin· lacaktır. Aldığımız malimata ıare mue-
de bir arabacı kana Antp Zeki· * lenin hal tekli f8yledir: 
1e Hanmu lmkaamakta Yl' bu Sürtll Mendup isminde birisi Sinemacılar 1 hazirandan 18 
ytızdaa u ilk kavga etmekte de Vehram Efendinin bir çift bez kazirana kadar vermekten latin-
lmit uaHD kocuandan memnun ayakkab111Da çaldığı için 25 gün bif ettikleri DarOllceze resmini 
olmıyan Zekiye Hanım 20 glin ve Salahaddin Beyin cebinden verecekler, 16 hazirandan itiba-

1 k d kk ı..: para çalarken cürmümeşhut ha· 
ene ocam ev e yo eu aen• lind ren 24 -n... mtlddetle 11D

0 emalar 
d. · •t • 1 t h k · e yakalaau Tahir isminde ...... 
ıaıne aı eşya arı op yara b .• i d b. h kapalı bulunduön noktum~--

Haydarda oturan Sllleyman Is- ırıs e ır ay on gOn apae •- uma 
minde birinin yanına kaçmıştır. mahkum edilmişlerdir. sinemacılann Belediye aleyhine 
Mehmet lbrahim gtınlerce karısım Pi l'I asa açbklan zarar ziyan davuından 
aramat ._ Wamamıfbr. Nihayet ~ da fe"agat edeceklerdir • 
dün Un kapanında Y eşfltulumba Vaz İyeli Bugftnden itibaren lşliyecek 
caddesinden geçerken kanımı Darülaceze resmini verip verme· 
ı&rmllf, eve dönmesini teklif et• iıftik: Bu hafta zarfında mek meseleaini, Dahiliye, lktaaat 
mif, ret cevabı ahnca yakaama Ankara, Bolvadin, Eskifehir mal- Vekiletlerile belediye vo liıae-
J•pıprak ıorla ıötürmek iate- lanndan olmak ftzere Sovyet maalar mümeasDleriDden mllrek-
miftir. Zekiye Hamm bunun ticaret mllmeuili tarafmdan 1200 kep bir komisyon tetkik ve 
tızerine feryat etmiye baılamqtır. balya kadar kırk bir kuruıtan halledecektir. Bu komisyonun ka· 
Mehmet lbrahim 111ıtab bıçağım ahnmııhr. Diier Avrupa ve Ame- ran katı olacak. belediye resmile 
çekerek Zekiye Hanıma aapla- rika ahcılan tarafından bir talep Darüliceze resminden mllrekkep 
mıya bıtlaDUfb• Göbeğinden, olmamııtır. bir resmin haddini de tayin ede-

~-- k ı d 7 Yapalı: Anadolu malları : 
boğazmww, 0 un an tane Yerli fabrikalar kilosu 34 kunıt" cektir · 
derin Jar& alan Zekiye Hanım tan bir miktar mübayaa ebniş· 21 O Talebeden 63 U 
kan içinde 1ere yavarlanmlf, 1 d T ky alla d- L ·-
Mebmet lbrahim de bundan IODra erse e ra 8 m rıoa aua Diploma Aldl 
b---" ille-;• İH de poliller fazla rağbet edildiğinden Anadolu ..._,_ak F-'--'teai haziran dev· 
~ __,, mallannın aabp durmuştur. Diler nus. aaua 

tarafından yakalanllUfbr. Derhal taraftan Ruslar Ankara malların- reli · lmtihanlan bitmiştir. Bu 
Huekl baatueaİDe kaldınlaa elan 33 kuruştan 300 balya kadar dewede faknltedea 41 erkek 12 
Zekiye Hanıma ameliyat 1apd- mllb~1aa letmişlardir. H. mezun olmafbar. imtihana 210 
mlf İM de hapb tehlikededir. Afyon: Akşehir m&h 550 kiti girmiftl. 

Diier c:iaayet "* Tltllngtlm- kuruştan dört yUz kilo kadar Recai Bey Gitti 
rlMı...d =-1-e) • de ol t mlkerrercller ltarafmdan ntm •- e IU m& eam •Uf ur. 1 ld b Sanayi umum mGdlrl Reeal Bey 
K le Siirtl• H · ahDIDlfbr. nhlsar aresi mil a-abzımalh yapan ı ftıe1111 ...._ dön Ankııraya ..U-lftlr. yaata baılamamı., ... r. •·-
oğlu Halil ile Siirtli Hacı Ahmet . Para Mı Kaçırıyormu, ? 
oğlu Muhiddin, hemşeri olmalarına dini Hl memeal altından boğa· Bir ltalyan vapurile lskende-
raimea rekabet )'IWbıden aralan zındaa tehlikeli aurette yarala- riyeye gitmek isteyen Ali Hulld 
açıklar. Nihayet din bir karpaz mıtbr• Crrahpaıa haatanemne isminde bir gencin lb:erinde Türk 
ahf verifl yllzGnden kavgaya kalchnlan Muhiddinln hayabndan parası ve hazine tahvilleri bulun-
tu .. •·m···•··dır. Kavıa bllylimlf lhnit kelilmiıtlr. Halil 1akalana· duğu için dlln mllddeiumamtliğo 
'fe...W-matah çala Ue Muhid- rak Adliyeye verilmiştir. göaderilmiftir. 

Büyük Gazi 
Gençliğin 

lapana, 11 - Şebrlmizcle 
bulunan Antalya mualU.tul 
... t 10 da Gui heykeli IDla 
p1laa fewkalade teub•atla 
tefi clerba bir blraet •• mi 
ldda uclalar. lmkW ...,.. il 
ıa,.. bu meruim pek canla w 
lak olclu. Geaçlitia ......... 
plannı izhar edea atlhaldu • 
Saat 12.30 da OrdaeYlade 
Od .. tanfmdan mlufirler 
65 ldfllilr bir ziyafet YWildL 

Çanak kalede 
Çanakkale, 11 - Enelld 

rap •elen laebolu Halkewilae 
26 --~ Hamidiye Ye D 
tabyalanaı Ye TruYa hara 
r_ezdiler. Arıbumu mıntak 
Conkbaymnda Büyük Gazinin d 
hlcumunu kırdıfl yerlerde Ulu 
bir kerre daha iman edildi. Düa 
Seddilbabir · cephesini de geı 
80ara akpm lzeri Dahiliye 
Bepfeadl ile latanbula avdete 
laebohı ıençleriain bu ıuurlu 
hatlan Dabilye Vekili Bey tar 
Wlhaua takdir edilmiftir. 

Oniversitede S 
Vaziyet 

Sabık Oaiveraite rektlril 
Omer Bey cumarteai ,O.lln• 
nktörlOk wekiletinl ltıal edece 
nktıtr Cemil Bey cumarteıi 
p.lecektJr. 

Neı'et Ömer S., dGa k 
aifrOten gazetecilereı 

•- Slyll)'ocek ldçbfrteJlm 
demiftlr. 

Dekaalar ara•ında J&pılaca 
tlflklilc için Oni.enite1e 
nemi hir tebllpt yapılmamaıbt• 

Hukak faktUteel clekam Ta 
Wifa edecetl haberial ae te 
aedeteyltetmemfttir. 

Talebe Blrllllnln Gezi 
Milll Tilrk talebe BlrlitJai 

HDe tertip ettltl yıllık pıia 
aene de 6nGmib:deld puar ,.. ............ 

O rGn ıaat 9,24 te laarak 
cek olan gezinti npura OakO 
Beıiktaıa uj'rıyacak, itle 
Be1kozda yenildiktea Hara 
--~· sidUeeektir. e ... ,..da'< 
koscla birçok •labakalar. eti 
ppalacak, martlar alyleacektir. 

Ticaret Odası 
Münakaıalı 
Bir Celse 

Tl .... Od-. Mnlll tllD 
toplanbıını yapmııhr. Topl 
eanaf mG.rakabe biVo•nua 
m8dilrl6jilnGa ~ aoerr• 
cajı tekil etrafaada sa 
llGdürlüjiln llpndaa 80Dra b 
.Uiyete raptı icap ettitl ha 
.Ulyet makamından 18nclerilell 
bre bazı mOnakqalara .ebe 
•Ufhu'· Neticede. eaaaf mO 
... ldllbma Odaya rapb I~ 
ndaa dofruya VekAlete m 
olunmasına karar Yerllmlıtlr. 

Daha eonra Oda •ictllerfne 
bnlma11 icap eden fototraf nl 

sflrGltGIO mGeakaplar araıınd 
rtlmGft neticede bir komiayo 
iti tetkik etmek &zere derhal 
Ut. pçmul takarrOr etmittir. 

f Son Posta' nm Resi•=li=-· .:.H:.:i::.:lc~i:'!l~•.:.;•:...·= ________ R_a_z_a_r_O_l_a __ ll_a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_K-:ı 
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Dahiliye Vekili 
Dün Geldi Ve 
Ankaraga Gitti 

Trakyadald Yahudi bldııesini 
mahallinde tetkik etmek llllft 
Trakyaya ~ DahillJe Veldll 
Şlkrl Kaya B. diba Qm•kbte-
clen tehrlmille plmif Ye akfamki 
trenle ele Aakar&Ja harebt 
etmipir. 

Şlikrtl Kaya B. , ppbiı tet
ldluitın neticesi etraluada bir 
rapor buarluufbr. Ba aıuel• 
etrafında .,nca Veldller He,.tiD
cle icae eMa izahat. verecektir. 
Vekil Beyle beraber, Teft.li He-
J:t~eiai lbraWm ~ipi Ye • 

F&lk Be.Jler 4f 
ıftaıillel6. . vı 
illi'*; llOll ... •4i1i ... ~t-· 
faril ellllllyet. aelötltli Ma.-tafa 
Bere ifteD el çektlrilinlttir. 

Trakyaya Dönenler 
Verilen malbıata ,are Trak

yamo muhtelif tehir " kuaba
lanndan yerlerini bıtakap blifat• 
rele• Mmederdea dlD de yirijll 
an. tekrar .ıa yerlerin• dh
allflerdlr. 
Bir Meoan11• Oz•tnde 
Aclllred• Tetldlalt ....... , 

V*alAJft. y...... aleylaiacle 
Warlk ~ .. ,,.,~.; . r"1 _,ru
dalı W..lile lliJl1 ~: Meo
._ U!Jl..a. ........... 
takibat r..ı:;-~ mlddeiumu
lllllie bir ... , ...... 
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~ Memlek.t ManzQl'ası\: 
Çorumda En Bol 
Şey: Sinek, 
Dilenci Ve Kahve 

Çorum (Hususi) - Çorumda 
günler, haftalar, aylar ilerledikçe, 
~ÖrÜf, duyu~, sezişler de ilerliyor. 

Burada, sineklerle milcadele 
etmek, kat'i bir ihtiyaç halini al· 
mıştır. Nasıl, çekirgelerle, karga· 
larla, muzır hayvanlarla mlica
dele yapılıyorsa... Sinek mücade
lesi de yapılmalıdır. ÇünkU Ço
rumda pekçok sinek vardır. ç~ 
rumda bir "Sineklerle Mücadele 
Cemiyeti ,, teşekkül ederse hiç 
te faydasız olmıyacaktır. Adedi 
aayılmıyncak, sayısı bellisiz aza
ları da olacakbr. Zira, bu ce
miyet ııhhatimizin, ~ağlığımızın 

aaadeti, selameti nam ve hesa· 
bma büyük faydalar doğurmuı 
olacaktır. .. 

--! Beyefondl. Allah, itini raat 
ıetirsln. 

- Beyefendi. Allah, sevdiğine 
kavuştursun .. 

Kah\•eye giriyorıunuz aiz.inle 
beraber giriyor, bakkala uğruyor· 
auouz sizinle beraber uğruyor, bir 
arkadaşla konuşmak istiyorsunuz, 
sizinle beraber konuşuyor. Sanır
aınız, kırk yıllık dost, ahbapsınız? 

Bir dilenci insan bir kuruş 
vermeden başından defedemiyor, 
bu ne çok dilenci? ... 

* Çorumda iısizler mi fazla, 
tembeller mi çok, benim görüş
lerim mi yanlıı? kestiremiyorum. 
Muhakkak olan birıey varsa, 
Çorumda her adımda bir kahve 
vardır. 

Birisine g.lrdiniz ml hemen 
aarson geliyor: 

Emrinizi 
Çay!. 
Şekerli mi, şekersiz mi? 
Çay istiyorum!.. 

Garson efendi bayağı öfke· 
lendi: 

- Anladık kelli, nasıl içersin .• 
- ? ... 
Hayretle duralarken merakımı 

aiderenler oldu: 
Çay içmenin de bir usulü, 

erkAnı varmış. Burada çay şekerli, 
ıel<ersiz diye iki kısma ayrılırmıf. 
Çay şekerli 2, şekersiz 1 kuruş 
imiş •• 

Bir de cıçay dondurması,, var• 
mış .. Faraza, dört arkadaş kah· 
veye gider, herkes, birer birer 
çay söyler bir insan 4 çay içmek 
mecburiyetinde kalırmış. 

Çorumda gUzel çay demliyor• 
lar .•• 

C. Y. 

Isparta da 
Afyon Mahsulünün Islahı 
için Tetkikat Yapılıyor 

Isparta (Hususi) - Isparta ik· 
lim ve topraklarının nev'i itiba· 
rile morfin dereceii yüksek afyon 
yetiştiren viliyetlerdendir. 

Bu yüzden lspartaya mühim 
miktarda para girmektedir. 

Afyon bu mıntakada hububat 
ziraatına nazaran biraz daha 
fazla kar temin eden bir ziraat 
ıubesidir. 

istihsal zamanının yaklaıması 
hasebile afyonlarımızm tohumla
rının ıılahı, yüksek morfinli afyon 
btihsali ve köylümlizün inhisar
dan istifade edebilmesi için ha
zırlanan usulleri ıınlatmak ve 
köylü ile yakından alaka peyda 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

J 

Arıcılığa Ehemmiyet Vermeliyiz 
iptidai Sepetler Yerine F e-;;~i Kovanlar-Kullanılırsa 
Milyonlarca Kilo Bal İstihsal Etmek Mümkün Olacaktır 

Samsun, (Hu· 
ausi) - Burada 
arıcılık ve tütün
cUlük ba9hca 
kazanç vasıtası
dır. Samsun ve 
civarındaki köy
lerde tetkikat 
yapmış olan arı
cılık mütehassısı: 

- İlerde bal-

teıebbüsünden bat 
ka yüzlerce sene 
evvelki vaziyeti
ni muhafaza et
mektedir. Oka· 
dar iptidaidir. 

Resmi teıeb
büsler de zayıftır. 

Ziraat Vekaletin· 
de henüz arıcı· 

cılık çok inkişaf lakla meşgul olan 
etmiş buluna· bir ıube, hatta 
caktır, demiştir. bir masa blle 

Halkevi balcı- yoktur. 
lığın ve arıcılığın 
fenni ıekilde in- Dört beş ae 
kişafı için büyük ne kadar evvel 
alAka göstermek- toplanan Arıcı· 
tedir. Fenni arı· Samsun Hallcevi lcögler içitt Jentti kovanlar yaptırıyor lık Cemiyeti şim· 
cılık ve balcılık yapmak, fenni az zamanda tUtlin yetiştirmekte diye kadar mevcudiyetini hisset-
kovan kuJlanmak hususunda bU- birinciliği kazanmıı ve o gün tirememiştir. 1930 senesinde Ma· 
yUk bir şöhreti ve ihtisa11 olan bugün Samsun Uittin ve tütüncil- caristanın çıkardığı bal 720 va-
Dede Emin Efendi tarafından lüğU alemşumiil bir şöhret almıı- gon imiş. Bir vagonun tahammül 

. yapılan tetkik neticesinde köy- hr. Rençberin tütünden başka bir ve nakil kabiliyeti 15,000 kilo 
lerde mevcut iki yüz kovanın mddeye iltifat etmemesi k6ylU olduğuna göre 720 vagon baJ 
kısmen gUveli olduğu görülmüştür. . sınıfı için iktisaden yükıelmek on bir milyon kiloya yakın de· 

Bunların ıslahı ve iptidai ko- imkanını bırakmamaktadır. Köy· mektir. Halbuki evvelki sene 
vanlar yerine fenni kovanlar kul· eliler şubesi buciheti dikkate bizim yalnız Muğla Villiyetimiz 
!anılası mümkündür. Halkevi köy- alrak birçok asma çubuğunun 820,000 kilo bal istihsal etmişti. 
cülük şubesi köylüye fenni ko- muhtelif köylere dağıtılmak sure- Bu miktar sepetle istihıal edil· 
vanlar dağıtmııtır. TütüncülUğo tile buralarda yeniden bağcılık mittir. 
gelince burada bir asır evveline cUcude getirmek teıebbUslerinde Eğer başka milJetler gibi biı 
kadar tütüncfilüğUn ve tütünün nam bulunmuştur. de fenni usullerle bu kudret ha-
ve niıam yok iken ve ziraat bağ- Arıcılığımızın binlerce aenelik zinesini ihya edecek olsak Maca-
cıhkla zeytinciliğe inhisar ederken maziıl ve bir tarihi vardır. Bizde ristanın çıkardığı yüzlerce vagon 
tUtUncUlliğo teşebbüs edilmiı ve ar\cıbk, birkaç arıcının husust balın bet mislini çıkarırız. 

Gerede'de 
Çok Şifalı 

Suları 
Memba 

Var 
Gerede (Huıusi)- Kazaya iki 

ıaat mesafedeki Geyik köyü or· 
manlığında Kırklar suyu iımi ve· 
rilen bir memba vardır. Civar 
kazalar ve köyler halkının mesi· 
resi olan bu membada mesire 
mevsimi gUn dönümUnden sonra 
başlar. Meıire günü paıartesldir. 
Kırklar suyunda altı musluklu bir 
çuşme vardır. Civarı çam ve gök
nar ağaçları ile çevrilidir. 

Bu auyun civarında Ağalar ıu· 
yu isimli bir ıu vardır ki tif a baa
&a&ı tecrübe edilmiştir. Ekser 
halk hastalarına bu auyu içlr· 
mektedirler ve suyun tenekesi 15 
kuruşa satılmaktadır. Bu su ba
şında bir hafta kalıp tedavi gö· 
ren hastaların hastahklarından 

eser kalmadığı birçok vak'alarla 
tesbit edilmiştir. Sudan bir defa· 
da 50 bardak içen hastalar gö
rülmektedir. Su midede hiç dur
mamakta pek kısa bir müddet 
ıonra ifraz edilmektedir. 
-- .. ·- . . .. . ·-... ..... . ... ,.. . -- -
etmek üzere gönderilen mütahaı
sıs tehrimize gelmi~ ve Ticaret 
Odaıile birle~erek tetkiklerine 
başlamı,tır. 

Afyonlanmızın tohumlarının 
ıslahı için ıimdiden bol, başaklı 

ve iyi cins afyonlara kırmızı kur• 
delalı etiket takılmaktadır. Bu 
etiketli başaklar 15 gün aonra 
toplanacaktır. Etiket konulan, 
kozalardan aynı zamanda ıüt te 
alınarak numaralı kutulara kon
maktadır. Bu etiketli ve iyi cins 
koıalar toplandıktan aonra yapı· 
lacak tahlillderdeıı elde edilecek 
neticeye göre ve beğenilen tohum 
larda köyde ve merkezde 
ayrılan nümune tarlasına ekilecek 

1 Orhangazi de 
Mesireler 

Orh•nıo:zitl• Nadir Subaşı 
Orhangazi (Huıusi) - Orhan· 

gazi kasabasının mesireleri İznik 
gölü civarındaki Gedelek, Pınar· 
başı, Kaynarca ve Nadir Subaıı 
mevkileridir. Orhangazililer bonyo 
ihtiyaçlarını kasaba pirinçliklerine 
doğru inen Nadir suyunun kum· 
sal yerlerinde ve İznik gölUnün 
bUylik bir saha tutan kumlu kı· 
yılarmda tatmin etmektedirler. 

Orhangazide birkaç ıeneden
beri devam eden mücadele neti
cesinde sıtmadan ve sivrisinekten 
eser kalmamıştır. 

.. ~~ 'b~ ' t~<fbir0 

' ~~ • ~~~ı' · ~~y~si~d-;-
afyonlarımızın cinsleri ve morfin 
dereceleri bir sene pratik tecriibe 
sa} ciiinde c:.yırt edi!ebileceldir. 

'Akb kBK··rı·~ı · · M ıyı oy u erının aa-
rif Sahasındaki Faaliyeti 

Borsanın Beyıehir kazasına 
bağlı Akbıyık köyü muhtarı Ha· 
ıan Ağa ıekiz sene evvel halkı 
teı•ik ederek topladığı dört bin 
Ura ile köye çok glizel bir mek-
tep yaptırmıttır. iki aene evvel de 
bu takdirkar halkın biriktirdik· 
leri iki yUz lira paradan yüz lira• 
aile bir kütüphane yüz lirasile de 
kUtUphanenin ihtişamile münasip 
mobilye mübayan etmiştir. Köy
lllnUn bu gayreti Maarif Veka
letinin nazarı dikkatini celbetmiş, 
ve kUtDphane umumi kütnphane
ler meyanına ithal edilmek ıure· 
tile bUylik bir kadirşinaslık gös-
terilmiştir. 

Ahiren Vekalet Maarife pek 
teıne bulunan ve ka:r.anın en 
cesim bir köyü olan Akbıyık 
mektebini bet aınıf a iblAğ et
miıtir. 

Muhtar Hasan Ağa, bu defa 
da köyün fedak~r ablisi ile mek· 
tebin tevıiine ve daha Uç oda 
ilivesine teşebbüs etmiıtir. 

Gaziantepte 
Buz Fabrikası Yapılıyor, 
Bazı Caddeler De Aıfalt 

Olacak 
Gaziantep ( Husuıi ) - Bele

diye Reiıi Hamdi Beyin mütemadi 
mesaısı neticesinde ıehrimizde 
bir buz fabrikası ve ıoğuk bava 
mahzeni inıasma haılanmııtır. 
Fabrikanın ve soğuk hava depo-
ıunun malzemesi kontenjan harici 
getirilecektir. 

Bir şirket Belediyeye müracaat 
ederek Gazi bulvarile diğer ana 
caddelerin asfalt olarak inşasını 
teklif etmiştir. Teklif tetkik edil
mektedir. Kabul olunduğu tak· 
dirde Gazi Hz. nin heykelleri 
rekzedilmeden evvel bulvarın 
asfalta tahvil ameliyesi bitirile• 
cektir. . . 

Temm.z 

. ( Tarihi Fıkra 

Zaro Ağa_qa 
Mezar Taşı! 

Yer yüziinde mıhlanmış •• 
6Jümden uzak kaJmış gibi görO-
nen Zaro ağa nihayet öldii. lstar 
bul beJediyesi, kendi kapısınd• 
odacılık yapmış olan bu bir buçuk 
a&ırhk ihtiyarın hatırasına hürrıı•t • 
göstermek için bir mezar tafl 
dikmek istiyor. Belediyemiz. s~ 
leyman Nazif Bey merhum hak" 
kında da bu cemileyi göstermitÖt 
bütçesine bir para koymuıtu
Şimdi aynı nezaketi, Zaro ağanıll 
mezarına da teşmil ediyor, bili" 
çeye tahsiaat koymak tasavvurun-
da bulunuyor. lh 

Düşünmekle yapmal{ araıın• k 
daki farkı bizim muhterem bele"' iş 
diyenin her t&1avvurunda apaçık S 
görüp durduğumuz halde ZarO F 
ağanın öldükten sonra bahtiyaf la 

olmasını da muhtemel gördüğll" ~i 
mUzden yapılacak mezar taşın' di 

bir kitabecik hazırladık, beledi)'• it 
begw enmese bil'! okuyucularınıı• 

\ır 

beğenirler Umidile auretiui bura)" in 

yazıyoruz: k 
" Adem, 930; Şit, 912; Nuh. 111 

950; ishak, 180; Yakup, ı47i h 
Yusuf, 110; Musa, 120 yıl yaf'• 
mıştı. Mukadde& kitapların ilAbf 
bir mazhariyet olarak kaydettik" 
)eri bu uzun ömUrJU bUyük adadl" 
ların listesine Zaro ağa, zorl' 
kendini kaydettirmiştir. Istanbul 
belediyesinin bu emektar başlı•" fu 
demesi, 167 yıl yaşadığını kuf" ~lJ 
vetle iddia ettiğine ve iddiaıan• 

1 
da kürrenin her tarafına kabul e~ 

) i 
tirebildiğine göre ishak He YakuP in 
arasında, uzun ömür sürmek nok• e t. 

b tasından, bir mevki almış ve Va• 
kubu, Yusufu, Musayı gorid• " 
bırakmıttır. Bu taşı diken lıtaO' 
bul belediyesi ve Istanbul gazete• 
leri, Zaronun Nuh, Şit ve AdeıA 
kadar yaşamadığına son derect 
müteessirdirler. Çünkü Zaro ağ•• 
950 sone yaşasaydı lıtanbula onll 
görmek için gelen seyyahlar yO-
zUnden belediye ve kendisini bet' 
glin mevzu ittihaz ederek sUtull 
doldurduklarından dolayı da g•• 
zeteler müstefit olacaklardı. BO 
ıebeple Zaronun ölUmU bUyUk bit 
zıyn'dır.,, M. T 

Andifliden 
ihracat 

Andifli (Hususi) - Meis adat' 
ile karşı karşıya bulunan AndifJl 
ıon · gUnlerde ihracatını artbt' 
mıştır. Radosa, lskenderiyeye ~• 
aair limanlara hayvan, palamut• 
kömür ve daha birçok mahsuJAl 
aevkedilmektedir. 

Kazada bu sene bol sebıf 
yetişmiştir. Motörlti vesait olrn•" 
dığı halde köylerimizden vl 
bilhassa Demrc nahiyesinded 
külliyetli sebze getiriliyor. lbr•" 
catımızın arttığı şu günlerd• 
iıkelemizde bir ltalyan vapuru dl 
sıra bekliyor. 

Bilhassa Demre nahiyesi, yt' 
tiştirdiği sebzelerle namını yUlr 
seltmittir. Buranın portakaUal'f• 
limonları, mandalinaları namlı t• 
verimlidir. 

Geçen ıene Antalyaya DeJ114 
renin portakal fidanları yoJlaır' 
mııtır. 

Finikeden her aene vapurl' 
külliyetli portakal sevkediliyot• 
Halbuki Demre nahiyesinin çekir-
deksiz, iri ve bereketli portakaU•tl 
vesaitsizlik ylizUnden ıevkedilr 
memektedir. ol 

Birkaç senedenberi süren Y 
inşaatı faaliyetı bittikten aont: 
gerek Andifili ve gerekse. buJ1 
bağlı Demre ve Kalkan Üca~ 
iskeleleri komşuları bulunan ecne,i 
adalarına mahsuJat ve yiyec 
feyler ıevkini temin edebilec•lf 
}erdir. 
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SOM POSTA 

Siga•et Alemi BABiGI '111.IBArLAB 
sera Kampları 
ibi '' Vatandaş lngiltere 
ecrit Kampları,, Fransa 

.. Dünkü "Son Posta" da Varıovadan Londrada Yapılan Siyaıi 
ıonderilmit kısa bir teı~af haberı G .. .. 1 e· A ı ma 
okudunuz. Bunda deniliyor kiı " 210 oruşme er ır n aş 
kadar muzır ıahıiyet tecrit kampana ile Neticelenmiı 
•nkedilmiılerdir." Londra, 11 (A. A.) - Franıa Ha· 

Tecrit •.. Bu kelime, bazı mllletlerln, riciye Nazan M. Bartu dOn Parlse 
bllhasra Orta Avrupa devletlerinin dönerken, Avrupa •eziyeti hakkında 
ı.. · · . b l fngiliz Hariciye Nazırı Sir Con Siraon 
~usıyasetlerınde yenı bir ııbla o. ile aralarında fikir beraberliti bulun· 

. ftur. Bunu ilk defa olarak çok ıe- dutunu ıöylemittir. 
111f bir ıurette Almanya, daha doğruıu Londra, 1 t (A. A.) - M. Bartunun 
Mitler idare1i tatbik etti, ondan ıon- ziyaretinden bahseden Taymiı ıazeteal 
ra da diter bazı devletlere ıirayet diyor ki: . 
ttti. " M. Bartunun yazifHı ıadece 

Bu devletlerde ldare1I eline alan 
ihtilalci veya lnkılipçı hOkumetler, 
•••di rejimlerine kartı ılyaal ıuç 
ltllyenleri mahkemelere •inderlyorlu 
Suçlu mahkum oluraa hapı• atalıyor. 
fakat ıuç iılemiyen baa ntandat
lar da vardır ki bunların rejim aley• 
•inde bir fikir ta11dıklan aalaııhna. 
tecrit edlllyorlar. Yaal bualana, 
tliter vatandaflarıa flklrlerlnl plme-
lerinden korkuluyor, cemlret içinde 
•ınuıai hayat ile temaıta bulunmalan 
lb 'hlrrath ıBrillOyor Ye bu temaaı 
•eımelc için bunlar diter ntandq

rdaa ayrılarak batka rerlerd .. 
•uıuai lumplara konuluyor. 

Tarihlerde okuduk: Franaa .. ihti! 
lillkebir" inde bu rlbUer, yani ı:ejlm 
• 1e1hinde fikir tatıdıklanndan tilphe 
•dilenler J'İyotiain aabrından l'eçirU
ltıif, yGz blnlerceal keallmlıtL 

Şimdi meaele kanıız bir uıul ile 
••llediliyor. Aradaki fark bundan 
ibarettir. Bir düımanın diter bir 
duıman tebeaaını Oaera kamplarına 
levkedip oralarda tecrit etmesi rlbl 
)ırıalnci aaır bir millettatın diğerini 
indi surette hOrriyetinden mahrum 
etnıuine de .. bit oldu. DGnyada 
b ınun kadar hazin nadir hidlH 

Bulgaristan da 
en iş Teşkilatlı Bir Genç
lik Birliği Kuruluyor 
Sofya, 11 (A.A.) - Gençliğe alt 

• 1 le kadar hars, fikir Ye ıpor ceml
)ett müme11illeri bir toplanh yaparak 
lsulrar Milli Gençlik Birliji tetkilini 
lı•rır vermiflerdlr. Bu birlik 14 ile 
2:> Y•t araaındakl ı•nçlerl bir araya 
toplayacakhr. 

M. Tetareako 
Paria, 11 - Romanya Baıvekdl 

'1. T atareıko buraya l'elmittir • 
........... =- :r 

mGtekabil itimadı artarmak ve Fraaaa 
ile lngiltere arHındaki doıtlutu tekrar 
teyit etmekti. Bu tamamen tahakkuk 
etmlttir. " 

Deyll Tel .. raf, mGzakerelerla ber· 
nelmllel vaziyeti aydınlatbtuu ve 
kıymetli neticeler Yerdltlnl yazmak• 
tadır. 

Loadra 11 ( A. A.) - HaYa• ajan· 
aıadan: lasflten, FraaaamD awataka 
mlıakları ılyaHtinl tamp etmekte-
dir. M. Bartuaun lnfillı nuulle J•P
tatı H enelee bir malOmat malalJ•• 
tinde olacatı blldlrilea l'arDtm•ler, 
beynelmilel noktal nazardan pek mO
blm bazı neticeler nrmiıtlr. 

inl'ilterenin prk miıakıaı taıvip 
etmekle kalmıyacata, bunu V arfOYa 
n Berlln rlbl bazı blkQmet merkes
lerlnde mOdafaa edecetl de blldlrU
mektedir. İnfiltere Sovyetler ittihadı
nın Milletler Cemiyetine girme1lae 
muhalefet etmiyecektir. 

Jn,ıliz reamf mahaflJf, M. Bartunun 
•erditl izahat Ozerine, mıntaka mi
saklara ıiıtemiae samimi bir ıurette 
iltihak ~tmekle beraber, bu uıulOn 
tatbikatta tevlit edec•tf mGılnUib 
ıizlemiyorlar. 

Avrupada akdine çahıılao ftllif
ların Berlin •• Romada nuıl kartıla
nacatı hakkında henOz İngiliz Nazır
larına tenvir edecek hiçbir malumat 
yoktur. 

Son Almanya h&diselerinln, Al-
manyanın harici ıiyaaetinl ne dere
ceye kadar dt-fittirmiye m01ait oldu• 
tu da burada m J1 bul tadar. 

~ ..... -----vip tdllea mlıaldar aıull lhakkaada 
1arlh Omltler beslemeden enel Fran
ıanın alikadar hükumetleri• yap
makta oldutu milzakerelerin neticHI 
beklenmektedir. lngiltere vakti ıe
liaıee bu huıuıta tava11uta lmade 
bulunuyor, 

Londra, 11 ( A.A) - Franıa Bah• 
riyt Naarı M. Plyetrl, lnrlliz HarlciJ• 
Nazırı n ln,ıliz mOtebaıaılları dOa de 
93S deniz konferaaaı mGzakerelerlne 
deYam etmiılerdlr. 
Bartu - Muaollnl GörUtm• 

alne Doğru .. 
Parlı 11 ( A.A ) - M. Bartu'non 

= a 
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lf•6rare Sami 

ÇÔL ~.İBİ. 
insanca mlihim zayıat vardır. dahılınde nakline aarfıgayret 
Dün alqam, Sirkeci ganndan ediyorlardı. 

•aat beşte kalkan banliyö treni, inilti ve bağrıımalardan tOyler 
Ayaatafanoıa yalan bir yerde iirperiyordu. Ortahğı aydı~l~tma~ 
Avrupa ekspresi ile mOaademe için getirilen meple gıbı bır 
etrniıtir. Kazaya yol bekçisinin teylerin ziyasında, korkunç man• 
~t:yabut ta ekspres makinistinin zaralara tesadüf ediliyordu. Her 
•tbebiyet verdiği söylenmektedir. iki ıimendiferden de pek çok 
8iı hadiıe mahalline geç vakit ölenler, yaralananlar varda. 
bir ınuharririmizi gönderdik. in· Banliy6 hatb treninden çıka· 
tıbalarını bizzat piyle anlat· caklan olan civardaki aile b .. 
btaktadır: baları, kadınlar, çocuklar, kazaya 

Müsad • vukubuldum• iıitir ititmez yollara dllfmilflerdL 
emenın a- T h d • w ı 

hre t 1 k k dıkta"" çok a ta ve emır yıgın anmn 
or a ı arar ... 1 i ·ı · ı · iJ 

•onra b"ld'k. M mllt albndan ge en nı tı ıes erı e vara ı ı anzara • 
hifti H .k. t 1 k t"fi ve herkes teliıta, korku ve heye-
b · er ı ı ren o omo ı d 
İrrok 1 d .1 . t" S k" canda oradan oraya koıuyor u. " vagon ar evrı mıt ı. an ı ' . · k k 

llıahş d b. . 'd" Ecnebi ve Türk polıılerı, opu er en ır nümune ı ı. v 

Adımbaşında kopuk bir kola, insan uzuvların~ atılan, aglayan 
durınad k k b. b w haykırııan bu ansan kalabalıjını t an anı a an ır acaga b ıı· d 
t•adüf ediliyordu. Zabıta me· yatııtırmak, kaza ma .a m en 

llla11tJarıın1z, diveliitilifiye polisleri uzaldqtırmak, aabhi tedbırler al-
ile b b . . k · · pek .._ok ıayrat ı&ıt .. era er 1aralılarm mhzam ma ıçua • 

• A 

• 
Mançuri Istiklili •• ____ ............................... . 

Hangi Garip 
Tahakkuk 

Şartlar Dahilinde 
Ettirilmektedir 

Mançurinin ye- ----:o~------------------. 
ni .hnknmdan: \. \d J /J j~ 
Pu-Yı Japonya- '-\. · f ~ 
nın iddiasına ".::::- /~ 
göre, Mançuri :-:::.-~~!~~~;;;:= 
tahtına "bil'ira · 

, 
I 

't ve eliıtihkak ., 1 
çakmqbr. Haricin 
16r0f ve dllfil
nOfDne ıöre, 
o, japonya'ya 
k6rtık6rllne ita• 
ate borçlu bir 
inaanclır. Nete
ki• reaimde de 
oaaa vaziyetini 
&u 1Uretle ifade 
" taıvir edil
mek iateıuniftir. 
Yani Mançuri 
iıtlldAlinln bir 
komedi olduğu (#f' 
bir defa daha 
ifade edilmiı o-

% tı 

luyor. ----------------------------------------~ --···--,------·--·-·--·----------.. ---·---..... --
Af et Uzak· Şarkta 

--------m-•• •••~••••~•• 
Şanghay, 11 (A.A.) - Çine fell• 

ket ilzerlae felaket yatıyor denile
bilir. Kvantunı viliyeti ile Şibll 
villyeti ara11nda feyeıanlar, Şanıhay, 
Şepoo ve Tiyençin'de birçok kimse• 
leria BIOmOne ıebebiyet veren ku
rakbklar4an ıonra timdi de Sungarl 
nehrinin tatmaıandan korkuluyor ki, 

bu. Harb&a ve • n••& 
RomaJI slyareti lpa il. Muaollai'nin 
yapbtı davete. zannedUdijine ıBre 
mOıalt ceYap •eritecektir. Bununla 
beraber henOz bir tarih teabit edilmit 
detlldir. ÇGnkD bu ıeyahati hazırla· 
mak ilzere Franaa ile ltalya aruında, 
milltemlekelere Alt bası me1elelerin 
balledllme1lne intizar olunmaktadır. .. 

Loadra, ıı - Franıız • ln,ıliz mO
mea.Ulerl araaıadakl de~iz koaf .. 
ranaa bambk prllfmelerande alyaıl 
ve teknik meaelelerl konuıulmuıtur. 
Siyasi me1ele •çok mlhlmdir ve Al
manya, SoyYet Ruıya tlbl bazı de•· 

riyorlardı. 
Şimdiye kadar toplanan ceset· 

lerin, daha doğrulu, parçalanmıt 
kopmuı insan uzuvlarının a~cak 
mahdut bir kısmının hnvıyetl 
tespit edilebilmiftir. 

Ölenler meyaaında esefle öğ
rendigimize göre, Avrupa ekapre· 
sinde ..... " iımldeki Türk mu• 
hibbi Franıız Cenerab ile refikası 
madam ve " ... " gazetesinin mu· 
habiri Möıyö "··· •• vardır. 

Mıktan daha fazla olan ban-
liyö treni kurbanlan arasın• 
da da tamnmıt tiiccarlarımız· 
dan Altın Koza mlle11e1eıl 
sahibi Sadık Beyin haremi 
ve hizmetçileri bulunmaktadır. 
Cesetler tanınmayacak bir hale 
ıeldilderindea, hOviyetlerl mllr 
klllltla tefhia olunmuıtur. Pek 
çok aileyi mateme boğan bu feci 
kaza haldoncla. fimdllik elde 
edebildiğimiz mal6mat bundan 
ibarettir. Hldiae Hbepleri yanna 
kadar tevazzuh edecektir kanaa• 
tindeyiz. Her iki trenin makiniati 
de mllfabedeye abnmlf, tahkikat 
bqlamııbr • ., 

Gazeteden bqımı kaldırdım, 
ona bakbm. 

Omuzlarına latemediji, bekle-
mecliğl bir y6k ç6kmlit aibi idi. 

- Ne yapacaju timdi? Ne 
olacap?o.& 

tehlike teıkil etmektedir. 

• Tokyo, 11 ( A. A.) - Bardaktan 
boıanırca11na yatan yatmurlardan 
dolayı, sahilde &ulunan lıikua •• 
Fukui nahiyeleri harap olmuıtur. 

Harbin, 11 (A.A.) - Sulann ta1-
m11andan Sibirya demiryolunda mO· 
aakalat keıilmitlb-. 

2 1 

letlerla de deniz aUAhlan koaferaaaına 
çatmhp çatınlmamaaile al&kadardır. 
lnriltere bu devletlerin yalnız hazır-
lık toplanblarına çatanlma11na taraf
tardır. Almaayanın çatınlmaaı lıe 
müsavat me1elealnl ortaya çıkaracatı 
için milıkOI bir Yaıiyet haaıl olacakbr. 

Teknik me1eleye l'•llnce, ln,ıltere
nia hafif 11rhlılu ln .. 11 fikrine kar11 
ltalya ile Amerikanın bOylk ln .. ata 
taraftar olmalarıdır. 

Bir Onlveralte Yandı 
Friburl', 11 (A.A.) - Oniver1ıt• 

binası yanmıtbr. 

Kulağıma arkadqı Beyin: 
- Bebli ne sen kazandın ne 

de ben. Allah ite karıftL Kadın
cağız dün akşam 6bilr dünyayı 
boyladı! diyiıi geldi! içim UrperdL 
Artık rllya bitmiıti. Uyanıyordum. 

"Llateye katılmak lmkinı ola
bilecek mi?,, diye üzerinde bahse 
giriştikleri kadın bendim. 

Bu yuvarlamıımı iyice görmek, 
acı elem kelimelerile, böyle inan 
icadı yavan sözlerle anlatılma11 
kabil olmıyan ıstırabımı iliklerime 
kadar iıletmek için ka11ımdald 
insanı aanki daha anlamamıı aibl, 
ıözllkmeye çalııtım: 

- Kocam için, muhitim için 
6lmlitilm ben... Fena mı? Sade 
ıenin için yaıarım. •• Beni r6tilrtır
ınn. .. Uzaklara gideriz... Zaten 
ıideceğinl a6ylllyordun ya, dedim. 

O kadar f818lada ki, bir ıtln 
evvel, çınıarakh kırmızı bir 
kuklanın ıablchjı bllylk bir 
dnkkinda... Kartımızdald ura 
ııra oyuncaklann bebeklerin 
can11z g6zleri &nllnde uydurduğu 
yalanı bile unuttu, evveli boı 

bulundu: 
- Gideceifni mi ? Kimin ? 

Ha benim mi ? Olur mu hiç, 
herkes ne der? Diye kekeledi. 

- Herkealn cliyecetl fillaı 
kalmadı. Herk•çe b• ildim, 
dedi. 

Sayfa 5 

r Gönül lıleri ) 

Her Şey 
Bir Ölçü 
Meselesidir 

Bir hanım kız, derdinin çare
sini keadisi bulmut. benden hiç 
tavsiye istemiyen mektubunda, 
hasbıhal yapmakla iktifa ediyor. 
Fakat ben bu hasbıhalin mahi
yetini bazı ailelere den teıkil 
edecek mahiyette ıör&yorum. işte 
ıize kllçilk bir hulba : 

"Annemle babam benim için 
çok parlak bir iıtikbal hazırla
mak iıtiyorlardı. Senetleri yok
tu. Y alnaz aylıkla geçiniyorlardı. 
Bu ayhiın mafandan fazlasını ba· 
na ayırdılar. Daha alb buçuk ya· 
tında iken Amerikan Kolleje 
girdim, fakat talih yarchm etmedi. 
Mektebi bitirmeme iki aene kala 
evvela annemi, iki &J farkla da 
babamı ka1bettlm. Bet paruaı:· 
dam. Yardımına penebilecejim 
akrabam da yoktu. 

« Çareaiz mektebi bıraktım. 
lnanbulda kencllme bir it bula· 
cakbm. Fakat bu, bua ne bdat 
&llç geldi bilseniz, daha dine 
kadar, kendimle ayni 1eviyede 
g&rdtıitlm birkaç mektep arka
daıımın babalarınm ticarethan .. 
lerinde bir İf edinebWrclim. Am· 
ma bunu çok acı buldum. Teaa· 
dnf bu defa yardımıma yetiıti, 
bir Amerikan ttıtün firketi Ak
deniz kıyılanndaki ıubui için bir 
Tl\rk kitip ar1yormuı. Derhal 
m6racaat ettim. Memnuniyetle 
aldılar. Fakat buram hiç bilme· 
diğim bir yer. Binlerce ntlfusunun 

arasında tek kimseyi bile tanımı
yorua. Ote1 bayab , ... maya 
bBfladım, acaba 8lzin burada 
beni tavsiya edebileceğiniz aile
ler var mıdır, bu takdirde ıize 
minnettar olacağım. 

Bu hanım kızın aile8İni, eaa• 
aen ben de tanırım, kendiainin 
ıittiği ıehirde de birkaç bildi· 
t:m vardı, elimden geleni yap
hm, Omit ederim ki hayabn kar· 
1111nda her uman bupldl u• 
mini muhafaza edecektir. 

HANIMTEYZK 

im kin var mı canım? Ktı
çUcük bir motörle nereye aidilir• 
miı? lnaanı geçlrtmezler bile .•• 
Öyle ıeyler aade hulyada olur ••• 

Kulaklanmda bir gtın evvelldı 
"- Hem de Marb ile: Ya· 

nımda tek bir gemici ••• içimde 
de galiba hiç dönmemek, hatta 
batıp gitmek iıteğile... Diye bir 
sea, kendi kendime ben bu: "im• 
kim var mı canım? Ktlçllclik bir 
mot&rle nereye gidilirmiı? .. insanı 
geçirtmezler hile... Ôyle ıeyler 
sade hulyada olur 1., 

Cümleaile cevap verdim. 
Duyulmadık bir 11za ile baıum 

ıallıyarak: 
- Öyle İH ne olecak? Ne 

yapayım? dedim. 
Bunu adeta, yalvar•n '.bir aeıle 

ı&yledim. G&zleri bambqka idi. 
Vaziyetine, qklanna, yqayııına 
engel olabilecek bir ylldl bqındaa 
defetmiye bakan, 6yle iirenç, ne 
yaldızla, ne rol yapmakla kapa
namıyacak öyle bariz, &fkeli bir 
hali, adeta hıncı vardı ki, cıgara· 
ıını tablaya fırlattı ı 

- Ağlamakla, llZlamakla bu 
it dl\zelmez. iki kopuk kol, ezik 
bir surat görllp te hemen kama 
budur diye budalalapn kocana. 
ölmediğini, trende olmadıtına 
anlatmak ilzam. 

c Arkaaı .. , 
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4merikan 

"Jopasları 

.!.Jolivuta Karşı 
Amerikanın katolik halkı ile 
Holivut Ho1.tvut arasında 

doldurulması im· 
boykota mı kansız bir boşluk 
uğ,.agacak? vardır. Bu halk 

Holivudu ahlaksızlıkla ittiham 
ediyor ve için için ona kızıyor, 
timdiye kadar hareketaiz bir sinir
lenmeye inhisar eden bu içerleyiş 
nihayet fiil halinde tezahürlerini 
göstermeye baılamışbr. Bu nUma
yiş, Amerikanın Klevland şehrin· 
de (50) bin katoliğin iıtiraki ve 
başpiskopos Sehrembs'in riyaseti 
altında yapdmıştır. Amerikan ka· 
toliklerinin bu tezahürü önünde 
Prenzbitalyen protestanlarda bu 
cereyana iltihak etmiılerdir. 

O ıuretlc ki bugUn Amerikada 
Holivuda karşı bir nevi mücadele 
cereyanı basıl olmuştur. Bu cere
yanın noktainazarını kabul eden 
protestanlar Holivut'ta yapılan 
Ye ahlaka münafi addolunan 
filimleri görmemeyi bu filimlere 
boykot yapmayı, otomatikman 
taahhüt etmiş bulunuyorlar. Yani 
Amerikada Holivut bir nevi 
ıodom ve gomore telikld edil
mektedir. 

* 
Maruf ltalyan mütefekkirle

rinden M. ltalo. Silyanı 
__ E_s_k_l--· ilk devirlerdeki 

l d "seksapel,. ( cinsi 
zamart ar a 'b ) t )"k'-!-• • cazı e e a tUBI 

Seksapel hakkında bir eser 
yazmıştır. Bu eserin çok dik· 
kate değer kısımları vardır. Bu 
zatin tarifine göre erkeklerin 
hayalinde mevcut kadın tipi 
daima ıarışındır. HattA o za• 
manın romancıları, şarkıcılan 
eserlerindeki kadın tiplerini daima 
ıarLfJD olarak göstermek mecbu
riyetinde idiler. Aksi takdirde 
eserleinin okunmaması ihtimali · 
çok kuvvetli . idi. Kadın vücudUnil 
tarif ettikleri zaman te-nini beyaz 
Ye pembe, alnını geniş ve ak, 
kaşlarını ıiyah ve kavisli olarak 
taavir etmek mecburi} etinde 
idilu. Ağız küçük olacaktı. Du
dak! r ince ve kızıl, dişler küçük 
•• sık, hele çenede behemehal 
bir çukurluk olmak ıarttL Bu 
zatin binlerce eser lizerinde 
yaptığı tetkikata göre roman 
kahramanlarını bu surette intihap 
etmemiş olan muharrirler, daima 
husranla karşılaşmışlar. 

* 
Dünyanın misli görUlmemiı 

şehri muhakkak ki Ar
_K_a_d_ı-ns_ı_z_ jantindedir. ÇUnkü 

• . bu şehir halkı 
bır şehır münhasıran er-

kektir ve işsizdir. Bunların işsiz· 
liği şundan ileri geliyor ki, ça· 
lıştıkları zaman anc&k yiyecek 
bulabilirler, çalışmadıkları zaman • 
açtırlar. Çünkü birkaç sene ev· 
velki buhranda bunlar işlerinden 
çıl<arılmışlardır. Bunun lizerine 
ıehirde kalmıyarak civara nak· 
Jetmiş ve orada çerden çöpten 
bir şehir vücude getirmişlerdir. 
Geçinecek paraları olmadığı için 
de bittabi hiçbiri imdiye kadar 
evlenm miş, b kar kalmışlnrdır. 

Bunl r, zamanın iyileşmesini 1 

bekleyerek kurdukları şehrin 
adına ., Ümit ,, şehri demişlerdi. 
Fakct haık hu i mi deği;;tirmiş, 
or ya " fşsizJer şehri ,, admı 
koymuştur. 

Adedı ( 30 ) bini geçen bu 
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Siz~ Tabiatmızı Sögligsli-

u•• ku·· Rumtnbl kupo11 ile g8nderl)lijo 
Kupon diğer 1&yfamu:dadır· 

ın 

misinde! 

itenler 

~ ..... •L-. / 

rı arp G 
• 
ın Bir Gec Masa arının akikisi 
Olabileceğini De Düşünüyorlar! 

Londrayı ziya• orada gördnkle· 
ret ettirildiklerin• ri harp filosu 

den daha evvel olmuıtur. 
bahsetmiş oldu• Yukardaki re-
ğumuz Sokoto ıim Afrikalı 2i• 

· ıultanı ile Kano yaretçileri yük· 
ve Gvando emir.. ıek bir binanın 
leri İngiliz pay• ~ taraçuında gös-

tahbndan o dere- teriyor. 
ce hoşlanmışlar· Alttaki resim 

dır ki ikamet· ise Renovn adlı 
leri müddeti bir harp gemisinde 

hnfta daha uzalıl· alm~br. 
mıştır. Bu mUd· · Mihmandar o-
det zarfında bu lan zabit sultana 

efendiler Londra· .............................................................. 
Bir Işık 
Devi 
Tayyareleri Geceleyin Ya
kalamak Ve Görmek için 
Yeni Çareler Bulunuyor 

Dlinya milletleri arasında in· 
kir edilemiyen bir silah yan~ı 
var. Fakat bazı diplomatlar bu· 
nun ismine " Mlldafaa silihlan• 
ması ,, diyorlar. Filhakika buglln• 
kil şartlar tetkik edildiği takdirde 
sulhlln ve müdafaanın silahsız 
olamıyacağı netice ine varılır. la
tikbaI harbi için milletleri en çok 
düşUndüren hava taarruzlarıdır. 
Hatta mütehassıı askerler istik· 
bal muharebelerinde sıklet mer
kezinin havada olacağını ileri sil• 
rllyorlar. Bunun için de fimdi 
milletler bir taraftan bava silfih· 
lannı çoğaltırlarkcn diğer taraf· 
tan da havaya karşı yeni yeni 
mUdnf aa çareleri araştırıp bulu• 
yorlar. Burada gördüğUntiı resim 

son ıistem ve son model bir h • 
va mildafaa silahıdır. Tayyarelere 
karşı kullanılan dik yollu top ba· 
taryalannın gözü diyebileceğimiz 
bu silah çok büyük bir projokt6r, 
daha doğrusu bir ışık devidir. 
Neşrettiği ışık büzmesinin yllz· 
den fazla tayyareden mürekkep 
bir hava filosunu içino alabile• 
ceği iddia ediliyor. 

,._ ..,...._...- ................. ... ................ _ .. --
erkekler ıehrinde tek b1r zabıta 
vak'ası olmamıştır. Arjantin polisi 
bunu şehrin kadınsizhğında bu
}uyor. 

nın başlıca müesseselerini gezmiş· 
ler ve ıehrin en yüksek binasına 
çıkarak umumi manzarasını sey· 
retmişlerdir. 

Maamafih Afrikalı hUkUmdar
ları en fazla hayrete düşüren şey 
(Portsmut) ~ gittikleri zaman 

ıoruyor: 

- Nasıl bul· 
dunuz? 

Sultanın bu su· 
alo verdiği cevap 
gözlerinde ve diş· 
lerindedir. 

Berlin Halkı Hitlerden 
Memnun 1 

Almanyada 
Nazi Fırkası za· 
bitlerinden baz1-
larının kendi re· 
isleri al e y h i ne 
yaptıkları suikast 
hareketi amansıx 
bir şiddetle bas· 
tırıldığı zaman 
bu, bili muha• 
keme yapılan 
idam hUltümleri
nin halk üzerin· 
de yapacağı te
eir bilinmiyordu. 
Hitlerin umumi 
bir adavet hissile 
karşılaomaıından korkuluyordu. 
Bunun içindir ki ikametgah. polis 
kordonu tarafından muhafaza 
albna alındı. 

Halbuki, bu korkulan tesir hiç 

değilse bir kısım halk Uzerinde 
yer bulmamıştır. 

Filhakika Hitlcr evinden çıJc... 
tığı zaman kal'§ı aokakta biriken 
halk tarafından ıiddetlc alkışlan· 

mıı ve Nazi uıulU ile selamlan· 
mqbr. inanmazsanız fotografunu:~ 

bakınız, maamafih kat'i bir hüküm 
vermekten de içtinap ediniz. 

Fil Söz Dinlemiyor ! 
lngilterede ' 

geçen hafta Ouys 
Haspital bakım 
yurdunun ıalon· 
lannda bir ıenhk 
tertip edildi. 

Maksat top
lanacak para ile 
f akidere mahsus 
meccani hasta· 
hanelere yar· 
dım etmekti. 
Şenliğin parlak 
olması için bay· 
vanat bahçesin
den bir fil iste
nildi, bu fil yur
dun bahçesinde 
çocukları dolaştıı acalrtı. Fakat 
hayvan Londranın en kalabalık 
bir caddesine geli~ce, manzara
dan hoşlanmış olacak ki, sokağın 
ortasına oturuvererek etrafı seyre 
daldı. 

Aksi gibi beyendijl yer tr~ 

-vay haltının kenarıydı. 
münakalat durdu, gelen geçen 
toplandı, fakat fili yerinden kal
dırmak bir türlll mümknn olmadı. 
Nihayet hayvnnat bahçesine ha· 
ber ıönderildi. Hayvanın milreb
bisi getirtildi ve bu ıayedo hay· 

16 Konyada: (1 

man Efendi: Kafıl 
fazla yormak iste~ 
yaratıcı değildir. 

.. sadiülcre tabi ol~ 
tercih eder. ŞıP 

özenir. llayntınıo; 
şe tarafianna 
ziyade hemmiyıt ~ 
rir. 

• 
17 Konya: Ahmet 

Efendi: Eline ayağına 

çabuk, gözü pekçe ve 
açıktır. Arkadaşlarını 

kolaylıkla kızdırır. Da· 

zan hırçın ve i.aatçı 

sert mu.smelcye karşı 
serke, olabilir. 

•19 fstanbul: /İ 
met Efendi: Goıl. 
ğünü bildiğini ~ 
eder. E§ya ve .b"' 

eat üzerine roii~ 
olnrak kendiliJİIJI" 
bir şey ilave ed~ 
Cam tatlıdır. At._ 
yapmaz, intizıuıı .J 
yudatile yorul~ 

. pek gelemez. 11~~ 
Mdiaesiz vo çekingen olamk geçell"' 

• 
21 lstanbul: 

HUsnU Bey:Ağır 
baoh ve muhitini 
bulduğu zaman ne• 
ıeli ve ehli zevktir. 
Şakalardan, gWQ· 
necek şeylerden haz 
duyar. Tevazuu vo 

aAdeliği itibarile ~ 
etrafına ağırbk vermez. 

• 20 Ankara: M. L HanılDJ 

( Reımlllhıı dwclnl bteal7M ) 

Çabuk L. Jouşur, el işaretleri ytİ. 
artistleri taklit etmek isteyen l'.Ji 
n hareketleri yakıştırır. Karşısınd~ 
ııkmadan sözleri dinlenir. Güı.,.. 
birdenbire nazarı dikkati aelbct~ 
bilir. Konuştukça hususiyetlerine dl 
oldukça sevimliliği artar. 

• 
18 lstanbul: M. Vedat Efendi: 

( Rcımlnta dercini fıteml7or ) 

Her yere sokulur, kendini gö~ 
Ye müdahale edici bareketlerile ~~ 
dikkati celbedebilir. Her iote açı~ 
lllk göstermek iater aldanınadl" 
dikkat eder. 

-~-1- •22 Biga: ~ 
Hanım: Zeki ve ~j 
nık fikirli bir ....... 
husuaiyetlerini ıo~ 
faza eder. DiJ,111'. 
ve haylaz olroa~ 1' 
temez. Eyi şeF.. 
taklit etmek }ıc"' 1 
dedir. Kusurfll _.I 
ihtarında hicap d~~ 
Pervasızlık yapfll"" 

• 
IS Kadıköy: P. N. Hanım: 

vanın kaldırılarak bahçeye / 
rlllmesine imkan basıl oldu. ~ 

Anlatbklanna göre ınure 
filin kolağına eğilmiş: . ~ 

- Yavrum, ayıp değil ııı•~ 
kadar halkı kendine güldO~ 1 
aun, kalk gidelim, demiş, ;/. 
bu climleyi anlamış, yahut 

mamış, mürebbisinin orl<~ 
takılarak yllrümeğe başlaın•f 



... ~ .................................................................................................................................................................. .-
Elbise Modelleri 

PP sa • 
Sağdan ildad: S.mil bir çay 

elbisesi. T amamlle weref parça· 
dan keıilmİf tir. 

Kaidald a1akkaba: Siyah podil-

-4 
llettea yaplm•r 

tır, ökçesi ortadır. 
Soldaki ayak· 

kabı: Siyah ipek
liden ayakkabı. lzerindeld çilp 
terinden iflenmlftir. 

Soldaki b8Jtiz: Beyaı krepu• 
tenden balüz. Y akaamm etrafına, 

krize ,.p1nn ....... 
Sağdaki bllliı: Be1az krepcll

ıinden blllüz. Y ak&11 beyaz mO.-
lindendir. 

Siyah Eteklerle Giyilecek Bluzlar 
Da sene liyah eteklerle orıan

lla, lngillz danteleli, muslin •• -'" 
lıetea blizler modadır. Bundan 
la .. ka llcivert, 
lıoYu mavi, myah 
.telderle beyu. 
IÇık mavi, yine 
°'lantindea ki

le ceketler veya 
idıçnk pelerio.ı 
~ IİJilmekteclir. 
etaıin yukan

•11claki model 11-
.Jah krepcllfia 
.... etekle, .,.... 
.. çiçekli orpa-
llnden bir ceketi 
llatermektedir. 

GapıMeld 
Jly ....... ,.. 

!&11 ıiyah lnp
~den, Janll 
)embe orıaatia
lendir. 

Apğadald ceket, pelerm bi- J açık ma.t keteodadir. Bu ... 
dedir. lace koteaclen yapd- •uer muhtelif reaklerle yaplla• 
r. Altta ma•i tafta, ceket bilir. 

Lekeleri Nasıl Çıkaracaksınız ? 
~lata lebl•rlnl Keta llRrlıuleld lllHll 
-.,, çılccır11111lı? l•k•lerlıtl ,...,, ~--lı1 

Elbise Gzeriacle cikolata. lekeli Ket• llerbacleld prap ıek .. 
buna plrarmak lçm bo-

ıu ile lilmell. badehu ıoiuk lerini çıkarmak ipi, lekeH im-. 
ile çalkamaLclar. atett• bJllUl•kta olaa .atla 

~· ve cuallll'I içerili•• ıokmab, leke çıkınca,. 
1 lemlz,__li? kadar llltle bınher k11ynat..ah, 
Ayna. cam, n krlatale ait badelau ...ıu ubuala yıkaw, 

temlzlım'lk içia tazruhu lana u... 
naeU, ••ıbu ipekli bil' efer bu suretle 9 aa ,.........w.. .,. ve tala ••elL 

Tipiniz 
1'..ime 
Benziyor? 

...... l>itrihia tipi IJle bir 
tiptir ld ailzelliii bir teblikecHr. 
Erkekler ODU S&iince lfak olur
lu. Kaclaolar on ...... kor
brlu. llarleaia 611• bir plweu, 
tipi. bacakları Yardir ki, erin lder 
baaa pOac. her pyi uauturlar. 

Marlea muu çehreli bir tiptir. 
Eter ffpiai:ı oaa benziyona, saç
lanma apea oan aibl tarayum. 
Kati-mm kalemle onma bflan 
p cJzWjg. DadaJdarmm ODUD 

Wçi•IDde boJaJllllZ. 0 zam&D 

............ - jliluce km 
aaaecler. 

........ beuemek .,......, 
seJiamlJe fala ehemmiyet .... 
memelhlir. llarlenia pelllji el
bile .. bo,a llzelliii dejllcHr. 
llarlea çoraplarına çok menkh
chr. Bacaklan Holiq..._ ea ,nzel 
INacaldan olclaja için banlan • 
ıtzel ,a.terecek çoraplara iatibap 
eder. llarlea ima akçeli pabaf 
.,.,. llarleaia - ............. 
pij .. ılen•. 

llarleDiD bacaldanam .... 

,,.,,_ """' 
Uti 12 112 .... WWderillia senir 
lijl 7 S/4 imse becaklaruun 
uzualalll 21 .............. ak· 
leti 54 klo. llop 1,54 t&ı. 

Epr • .. .,. llçller. 
ıahlpeeniz V ealll• llDl6aa alre
bilniDla. Yalm, realr ...ıet1 
var. Marllılla -elan alba lar
mıza• n clalplular. ICqlan 
kemenizclir. Gllhri mmdir, be
bekleri ,_ tutmut bir kuyu 
sfbi y.,U " tehlikelidir. Mar
len bllttln kazaacını bu ı&zlere 
medyundur. 

Marlea keadiai M1kıa içiade 

11r1r, imanlar• bellem içiadea 

bakar. Hır .. ydea bir eflence 
mevzuu çıkarar, Her teye llka-

Jldlr· Eter •a llusaeta da Mar
lene beai,...1111. lreadiaizl 
ytızcle ,ez Marl• tellldri eclebi
llr1iniL 

Marleain ajsa da çok eaten
unclır. Teb ..... fi urarenafz 
Moaa Sirama e11Vli ,nlDtGne 
.. nur. llarlea lllldlti bir kadıa
dır Mawl ,a.1.U. laer .. ,ı ,.. 

Şapka Modelleri 
Bu Mevsim İçin Yeni Şekiller 
Bu Hn• eayfiyelerde kullana

lacalc ppkalar elc.eriyetle beyaz 
•e büylkttlr. imparator uk dewi-

DID modaa fapkal ra da ı rayet 
etmltt r Mode de g6eterilen tar 
kala,. 1908 de 
kull•mlamlan f&P 
kal.na aynıdır. 

Şapkalar ••ç· 
lann '/ r aını ka
pamakta, J•ra
um meydanda 
luakmaktadır. 

Bufapkalann 
klçlkleri de 
lnallamlmaktadar. 

Şapkalann lt

zeriae renkli ça
pld., ... ,. .. 

raimleri ele mo
claclu .. 

Bilbaaa fAP

blara kut tak· 
mU eD 80D 

modadar dene
bilir . 

2 
rlr, febt wpir .. Ji .., .... L 

Tawn plaaaıllir. Herkeli 
.. -.& .... pkacak 1111 
cambazla yakal••. Ga,.t 8lcak 
aule, çok lmnetli keftmel•le 
koallfUI' Marlen bautmadaa 
...... Marleaia ... telmilderial 

4 

Bu motifler __ ,.... 
rllillr. 1 .. 1 

numarala teklll
bltla.,..... .... 
rine geçirlldllma 
ıonraki ıekillerl-

llİ aWermekteclir. 
lletlfleri J•pmak 

için ( 3) DUlllll

ralı tekilde ıı .. 
terildl here ke
narlan featonlu 

bir mukana b
ıiDİL Aynca zia
cir itile yaYarlak 
b 'r orta Brlhıb. 
Blyiikmabna
nın keaanaclaa 
reçirdijiniz .. ,. 
lan kenarlanlMlu 
ıeçıl'IDIL ~ 
debu (4) ....... 
ralı eeJdlde p 
terllclji llere 
bu uplan ,W 
teklinde urarak 
biribiriadea .,.. 
nmz (5) allllYr 
rah tekil motif. 
t.ln ........ 
linlıa.t ......... 

clir. Badehu bu motifleri (1) ve 
(2) numarala teldllude ,anllil
allz ara ile tllllD &w-iaedildnlz. -- ... ··-----------
• de tatbik eAaD. q... 
maaffak olamammz, 1ra1ta•at 
.u:c1e. o halde Mara..m ... 
........ eldir. 
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Olzeı Fıkralar 

1 
Ne Çıkar j 

Sayfiyeye gitmeyi ben de J Baba11 oğluna ıordu: • ~ Kuvvetli Hafız• 

Boı Sizler 

iıterim karıcığım, ama ne yapa· - Sınıfta birinci çıP"" 
yim geçen kıı çok borçlandım, 1ebep nedir biliyor mısuı? f 
hep onu dOşllnUyorum. _ Biliyorum; Muallim 

- Sana düıUnme diyen var ıayledl: iki sebep varmıı. s" 
mı? Hem bundan ne çıkar? Ha hafızam çok kuvvetli imiJ.• 
burada dUşUnmüşslln, ha sayfiye• - ya ikincisi? 
ye gittiğimiz zaman, orada ... I - Onu da ıöyledl idi ~ 

Yardım anutmuıunı babrlayamıyoruıol 
Kadın kocaıına söyledi : Neye Yarar 
- Mehmet Beyi, kaynanaıını Erkek ıöylüyordu: ui 

daverken görmUşsUn, neye yar• - Yapbğım tablolara Pj, 
dıma gitmedin ? para •eren yok amma, g8r~ 

Koca karısına cevap verdi: lin; 6JdOkten sonra kıyıııer 
- Lüzum görmedim. Yalnız anlaşılacak elde etmek için ; 

bqma mükemmel dövüyordu. Be- doluları ile para verecekler •• 
nim yardımıma lilzum yoktu. Kadın müteesair oldu, 

O - Neye yarar, dedi, dah' 
Ç Yüz çok gençtin; zaman, çabuk 1 

Nişanlım Avrupaya git- l buk geçmez kil • 
mifli. Kendisine tlç ay içinde Birinci 
tam llç yüz tane mektup yazdım •• 

_ Üç ay •onra geri döndü Otomobilin takalmetreai '-
mO ? alb lrul'Uf yazmııb. Elli a1b 

l'UfU ıayıp ıoföre verdim. ~ 
- Hayır fakatj ben mektup. tını buru§lurdu: Jt 

Janmm ft'kaaım kestim. - Birinci derece hasis del'" 

- Neden 1 lerl adam bile çıkarıp bet k'. 
-

11 Mektup mUıveddeleri .. Terir .. 
isimli bir kitap elime ıeçirmlıtim, Dedi, glldllm: 
ya:r:dığlm mektupları oradan kop• - O aenin ı6yl6diiin ... ~~ 
ye ediyordum; kitapta da ancak • derecede hasistir, blrincllıgı 
Oç yOz tane mektup vardı. Karabıber aldım l ..." ........................................................................................................... ~ ................................................... ... 

1 P•l'l8•benla Gallfl 

iblis Ve Havva 
VaktAki Cenabıhak Ademi - Ben, . dedi, ona bir den 

balçıktan halkettL BUtUn melek- vereyim ! 
lere emir verdi : Ademin kaburga kemifioden 

- Ademe ıecde edinti Havvayı yaratb. 
Melekler secde ettiler. Yalnız iblis; zeki idi, bllgill idi, 

içlerinden biri secde etmedi. kurnazdı, ıeytandı. Derhal qi 
- Ben, dedi, ıecde etmem 1 anladı. Sesini çıkarmadı, kendini 
Bu, secde etmeyen lbliıti, göstermedi, dünyadan, kAinattan 

meleklerin hocası idi. Kendini uzaklaştı, kayboldu ve o zaman· 
Ademden daha zeki, daha bilgili, danberi bir daha onu görenolmadı. 
daha kurnaz, daha ıeytan bulu· Ademe 1ecde etmeyen zeki, 

- Annem, kızıma kur yapmayı ben • herife 
yordu. Yıldızdan yıldız:.a, •eyya· bilgili, kurnaz, ıeytan lbliı; ken• 
reden seyyareye, gUneıten ka· d h bil ·ı 

•tti h "ttlği d dinden daha zeki, a a . gı i, ,J 
mere gı ve er l'1 yer e Ç k · f k t k b dal bl d-'; gösteririm, dedi. Ademle eğlendi daha kurnaz, daha ıeytan olan - . o ıenrm a a ço u a r a 

- Llizum yok deseydin, ben o iti ıayet iyi Cenabıhak olan biteni haber Havvayı görllnce korkmuı kaç- evlenmıye raza olur mu ıunuz? 
bilirim 1 aldı; ' mıştı. ir * * - Niye •ordunuz, ıiz çok zengin mlainlz 1 J ............................................................................................................................................................. 

- Bugün ıokağa giderken 
ıocuklardan birini de yamma 
alacağım, hazırlarsın 1 

- Hangiıinl ba:ı:ırhyayım efen• 
dim? 

- Mavi robumu giyeceğim, 
••nglai onunla iyi gidiyorsa onu 1 

MOSBET r Benı"m ~~_F!titun, '\ ı;:p~j Kız kaçmn benden U7..8k, ~ 
Biraz dur, dedim durdu. Alım, dedim, almadı. 
Yanımda bir yer var, bık; Yanımda. yalnız bir gün, 
Otur, dedim oturdu. Kalım, dedim, kalmadı. 

Bir parça daha yakın; 
SolruJ, dedim, 8okuldu .. 
Atkın kalbimde çapkın; 

Ara bul, dedim, buldu. 

Gıdeoeksiu ne diye? 
Haydi kal, dedim. kaldı .. 
Aşkım sana hediye; 
Verdim al, dedim aldı. 

Geçerken telı: bir kere, 
Baksın, dedim, bakmadı •. 
Gönülden gönüllere; 
Aksın, dedim, akmadı. 

Beni çıkıp yoluma, 
Çelıin dedim çelmedi.. 
Bir an girip koluma 
Gelıin, df:ldim, gelmedi. 

lnaneın da aıkıma, 
Kansın, dedim, kanmadı .. 
Ben yandım o da ımmR; 
Y anıın, dedim, yanmadı .• 

- Bak bir kasap, eti sol1 5 
mammdan Loparılmıı bir kar 
tarmıf.. J 

- Kitapçı romanlmı iyi ~ 
etmemiı, diye şikiyet etJll ~ 
bıkıız olduğunu şimdi anladı~ 

~."""" ... ' ... , .... ~'. ·~....... .. ,;t. 

Ben ııeDİ çok ıeverim; 
Evet de, dedim, dedi .. 
Sevişmeyi isterim; 
Elbet de, dediın, dedi .. 

Size Değil Mizahçı 

Her yer karanlık ( Şairiiı&mııı • 1'----------=----
Mizahçı 

J 
Cüzdan " 

Eyi _yüzme bilen anlatıyor 1,. 
- Karaköy köprOıünderı ~ 

çiyordum. Şöyle denize d~ 
eğilip baktım. Bir de ne göre~ 
Bir para cüzdanı denizin ost ~ 
yUz.lip duruyor. Soyunmak ~ 
aklıma gelmedi. Kaldmoc• 

meşhur manzumeai değil, bir ainemanın 
içi ) yalnız beyaz. perdede hayaller 
ıörlinüyor. Seyircilerin hepli 
auımuı seyrediyorlar. Birdenbire 
bir kadın ıesi duyuluyor: 

- Bu kadar aokuJmuanız.a •• 
Ayıp derJer bir ıey vardır. 

Her yer karanlık.. Bir dakika 
aonra yine ayni kadınm ıeai 
tluyuluyor : 

- Size değ-il, ıol tarafım.la 
etur•na •Öylemitlim .. 

- Bu robun nertıainde bir 
çirkinlik ıörliyorıun"/ 

- iç.inde ••• va.r .. n 1 

Hanımefendi bir taş bebek 
gibi boyanır; bir Franıız kadın 
artiıti kadar modaya uygun ıiyi
nirdi, evine bir telefon almııh: 

- Ne itiniz.e yarayac.ak? 

Diye aordumi bammefendi 
cevap 'Verdi: 
~ Raaathaneden her iabah 

havanan n•al olacağını öifenip, 
..,. riire fiyinecejimt 

Levcen ölmUş, cenaıeıine 
ıelemcdlm, affet r 

Ne zarara var camm, bir 
l!Jaflra 11fer relirlin 1 

dimi denize attım.. I 
- CU:r:dana yaka)ayınc• 

tabii çok ıevindin.. I 
- Bilikia çok mlltee~ir 

ifom. Denizdeki cüzdan J,eP 
rüdcn •t•i• bakarken ct:bİ 
dfiıen içi bot emdansm .... 



Joı May 
Glsel ,.lclız.. 
larclan Joe May 
bir mtıcfdet evvel 
Holivutdan ay• 
nlmıfb. Joe tek· 
rar bir mukavele 

H~ 

.. nda "Saadet ıarkılan., 
lılmli yeni filmine ba.
Jayacaktır. 

Eski işleri 
Yui yıldızlardan Do

rotl Del vaktile Nevyork
ta bir bar yıldızı idi. Bir 
zamanlar da bir revD tiya• 
rosunda ıant6zU1k ve da• 
ı6zll1k yapmıfbr. 

Holivutta 
Bir Güzellik 
Müsabakası 

Beyaz Perdede 
Neler Oluyor? 

1 
Geçende Jorj Btırn• ile bir 

filim çevirip tatil için Avrupa 
ıeyahatine çakan yeni yıldızlardan 
Grui Ailen yaktile Amerikanın 
garp aahilindeld San Franliako 
pbrinde bir danı ıalonunun mü 
direlijini yapmıtbr· Holivutta geçenlerde bir gtı

zellik ınDıabakaıı yapdmıftlr. Bu 
ıeferki dliaabaka maanen bazı 

fililblttrcle ...,ı alao yıldızlar .,..anda 
tertip edilmi,tir. N.ticede •Oolar 
ve Viaki,. filminin 1ıllf y'1clım 
Joan Mart birinci olarak .-çil· 

* Napolyoauo macerala 
filme almakla maruf olan F ransıı 
faa',tkirı Abel Gans yakında 
sesli bir Nape>lyon filmi çevire-
cektir. Bunu milteakıp te Napol· 
yonun bütOn maceralarına ait 
bet filim çevrilecektir. mittir. 

Şarlonun 
Yeni 
Filmi 

Cihan komiii Şarlonun yeni 
çevirmekte olduğu film etrafmda 
hararetli dedikodular devam et-

mektedir. Şimdi de Şarloo~v~ bu 
filmi çevirmekten vaıgeçtigı ve 
IJftnlerce ıt8dyoya uğramadıiı 
.. yiua çıkmıthr. 

Diğer bir ıayiaya göre. de 
filmde bq kadın roltınll oynayan 
Polet Godar'ın Şarloya danldığı 
ve bu yDzden yazifetini bırakhğı 
Heri ıftrOtliyor. 

Fakat Şarlonun en yakın 
adanalarandan birja; bu ıayialann 
uls ~dıiıaa, filmiD de altı ay 

N,dar..,a t•Qt•fl)J•-.~ 

* Çoktanberi iami işitilmeyen 
güzel Amerike yıldızı Bill.i Dovun 
bir çocuğu dtlnyaya gelmış, fakat 
ıtıı.el yıldız dotururken öUlm 
teblikeıi atlatmıftır. Ayni zaman· 
da i>oroti Jordanan da bir çocur 

olmuttur. * Seasiz filim ıamarun, "' 
aeyrettiilmiz " Bir delikanhmn 
bik6y~i,. iamindeki filim Gllatav 
Ft6lib tarafaodan tekrar aesli 
olarak çevrilecektir. 

• Duılu F erbanka buodan 
çok aeneler evvel, aeasiz filim za• 
aıanında "Ormanlar kırab., ia
minde bir filim çevirnıit. bunda çok 
muvaffak olmuş. · hatta bugünkü 
töhretini kısme:ı .o fili~e~i ro
lile ten.in etmıştir. Bır smama 
kumpanyası bu fılmi sesli olarak 
çevirmek kararım vermİf, vaktile 
Du1la»1n oynadı~ rolü de oğlu 
~iiçUk Pualau t~iif ~tUliftir. 

~.MWill ka-

Yai •tlllul.,.. 
ıl•• Vl/dorg• Hop
pn'I• çnirlllli 
.,. 61giii 6ir ••· 
••//alcıgel la. 
SG1fClft Te... fil• 

••IU•ll iki .. ,.,.. 

. 

Yorgunluktan, Çok Çalış-
maktan Bıkan Yıldızlar • 

4W#'"#.,..,.~ 

Holivutta Kurulan Bir Cemiyet Yor· 
gunluğa Karşı Mücadele Edecek 
Sinema yıldıdara az çalııırlar, 

fakat çok para kazanırlar. Ayni 
zamanda yıldızlık sayesinde isim-
leri dünyanın her tarafıoda du
yulur ve methur olurlar. Ancak 
ainema yıldwanmn çalıımaları 
tahammOI edilir ıey değildir. Se· 
nenin en fazla beı ayında çalqan 
yıldızlann çalıf1Da ıartlan çok 
ağırd11. Bir yıldız günde sekiz 
aaat ıtlldyoda filim ahnırken ça
hpr, bunun haricinde de herglln 
makiyaj, muliki dersi ve güzellik 
idmanı ıibi mecburi vazifer yllk· 
lenmiftlr. 

raJhakika blıtOn yıldızlar mu• 
aiki dersi almaya, spor yappmıya 
mecburdur. Bu itler mukavelele
rinin baıhca maddelerini tefkil 
eder. 

Bu sebepledir ki sinema yddız· 
ları filim çevirdikleri zaman çok 
yorulurlar. Bu mtıddet zarfında 
yıldızlar ancak gecede alb aaat 
kadar uyku uyuyabilirler. Bu 
yorgunluk bilhaua kadın yıldız• 
lann hırpalanmuma ıebep oluyor. 

Holiwttaki yıldızların butlan 
bu anlathiamaz pkildeki ajır ça
htma ..,tlanaclan •• yoraunlak· 

Clıa H•loo üıals •• .. n., l•11gN1111a 61r .,..,. .. pıpw 

=---=---==---~----=-----------, tan kendilerini kurtarmak içba, 
bize ıarip seJebilecek bir t•la
bllle tirifmlllerdir. Amerika p 
ıetelerlnde olmdutamaza gire, 
ba t•bblle P'tu yadw.r 
pkmda yorpalata karta mlca
deleye ~erdir. Bunun lçan 
de aralannda bir cemiyet tewldl 

Fransız erkek gıldızları araır11la filır•ti 1i11flen ,.,.. ,,,.,.. Alh~r 
Preja11 ..,,,,., H/a•ını fO/c •Hr 

Hususi 
Maruf rejisör S.il da Mil'in 

"Kleopatra.. filmini çe\'İrmekte 
oldujunu haber vermiştik. Rejiı~f . ... . ...... .. .. ... .. , ..... -

·bu ettiği için yakında baba11mn 
yerine geçmit ôlacakbr. Bakahm 
ıenç D11glas baNst kadar, yahut 
Ondan. d•ha ~ala •nayaffak ola· b- #lilı 

Tiren 
ve maiyetiain geçenlerde ıtiid10-
dan uzakta bir yerde çahımalan 
icap etmif, buauo ıçin huauıi 
bir treJı tutulmuftur. 

Çüokti oraya gitmeleri llıım
ıelenler tamam 380 kifidir. Bu 
kalabalığı da _..c.k la•uei Wr 
tru d,!6r~ilir. 

etmiflerdir. 

Cuaiyetin batmda ,a.eı yıl 
clızlarclan Eliua Laadi. Ven 
Teıclal, Maryon Davia varclır. 
Aza11 fimdilik tamamen kadm 
yıldızlardan ibaret olan bu cemi
yet, ilk İf olarak lltldyoda çah .. 
ma ıQUdcletinin bet .... inclirll
meai için yıklrılan: mift..I!.: 
bir harekete MW1ı 9clecek. 
aizellik iclmaDIDID haftada 
iki atın• lndirilmeaini lateyecekti;. 
Fakat kumpanyaların bu iatekle11 

derhal kabul etmiyecelderi anla
plmaktadır. Çlnld gtbalOk çahflU 
m&ddetini b.. saate indirmek 
kumpanyalan mlhlm zararlara. 
10kacak mabi1ette ı&illly«s 
Bun• ratmen yılclazlann bu h....
ketinde aoouna kadar urar ecle
cekleri &6ylenmektedir. 

Bu haberi veren Amerikt 
ıazetellİ, yazısmm tonunda tu 
cömleleri llive ediyor: 
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Cu G-· ü iki • 
··him lzmir Yelken Yarışında Kotra Devrildi 

Futbol Maçı Ya ılacak Atletizm Birinciliklerind Güzel Dereceler Yapıldı 
Yarın Istanbuldaki spor me· 

raklıları hangi taraftaki mnça 
l'İdeceklerini şn(ııracaklardır. Bu
nun sebebi de, biri Kadıköyiinde 
diğeri de Taksim sahasında ayni 
aaaUerde yapılacak iki mühim 
futbol maçıdır. 

Kadıköyünde Fenerbahç.e sta· 
dında, Belgrattan gelen "Spor 
Kolilp Yugoslavya,, ile F cnerbah
çe takımının mühim karşılaşması 
var. Saat 17 de başlayacak olan 
bu müsabaka kuvvetli bir ecnebi 
takımile memleketin en sevilmiş 
bir teşekkillü arasında olmak iti· 
barile dikkate ıayandır. 

Diğer taraftan F enerbahçe 
takımının gelen Yugoslav takı-

mile maçı başladığı zaman Tak
sim stadında da Galatasaray -
Beşiktaş şilt müsabakası oyna· 
ııacaktır. Evvelki hafta berabere 
kalan Galatasaray - Beşiktaı ta .. 
kımlarmdan birinin bu maçta tas
fiyeye uğraması da futbol me
raklılarını hayli alakadar eden 
bir hadisedir. 

Bu maçtan evvel Balkanlardan 
gelen atletlerle bizim ıampiyonla· 
rın biiyUk atletizm müsabakası 
yapılacakbr. 

Kulüplerimizin ayni gilne te
aadüf ettirdikleri bu mühim miie 
tabakalar yüzünden zarar etme
leri muhtemeldir. ihtimal bu tec
rübeden sonra böyle iki taraflı 

rekabet ~eklinde müsabakalar 
tertip etmemek üz.ere bUyük ku• 
lüplerimiz arasında bir anlatma 
hasıl olacakhr. 

Biz temenni edelim ki; Gala· 
tasaraylılarm epey masrafla ge
tirttikleri Balkan atletlerinin ve 
Fenerlilerin Belgrat takımı mas
raflarmı kapayabilecek bir ha ılat 
temin edilsin ... 
Galatasarayın Bir TebUAI 

Gııln11ara7 Spor KulübOnden: 
13 ve lS temmuz 934 Cuma ve 

pazar günleri yapılacağı e velce nın 
edilen Balkanlıların ittirak edeceği 

Atletizm müsabnkalann cuma günG 
uat 15 de Taksim Stadyomunda baş• 
laoacaktır. 

A - Cuma günfi yapılac&k m • • 
bakalar: 

100, 400, 800, lIO mania, rükaek 
uıun, 11ınk atlama, cirit, disk, 4X100 
bayrak Gnlataaaray-Betiktoş tilt maçı 

B - Pazar günü yapılacak mfisa4 
bakalar: 100 Fina1, 200, lSOO, S adım, 
gülle atma ye 800X40DX200X100 
Balkan bayrak koıusn futbol maçı. 

Hakem heyeti: Hareket lmiri An· 
henör Abrabam. 

Vildan, Şina•l Rqit, Vedat Abut, 
Davit, Nado!aki, Rebii Refik, Sedat, 
Periditı Ali Rıza, CemU, Musa K nm, 
Hayati, Agopyan, KOçllk KemnJ, Feri· 
dun, Yu•uf, Recep, Sabit ve Hikmet 
Beyler. 

Balkan Atletlerinin yapacaklan bu 
maçlan halkımımı kolaylıkla a•yrede
bllmcleri için bilihtiına duhuliye (25) 
Ye tirlbGn (SO) balkon (100) kuruı 
olarak teıbit edilmlftlr. 

Erdekte Yüzme Müsabakaları 

Erd~k gizm• gorııl•rında Türklg• ikinclıi Şalclr Bq ,..klplerll• 
100 ınetr•g• baılarlcen 

Erdek (Husus1) - Mewsimin 
yüzme tcıvik mUaabakaları Erdek 
ocağı tarafından tertip edilmiştir. 
Yarıılar bilyük bir allka ile ta
kip edilmiştir. 

Müsabakaların neticeleri: 
lık yarış 50 metre küçükler 

arası 1da yapılmıştır. Bu yarıt 

cidden çok eğlenceli ve kahka· 
balar içinde geçmiştir: Birinci 
Ali, ikinci Hasan efendiler geldi, 
bunu ıntiteakıp yarışlara ıırasile 

başlandı . 

100 metre sür'at: Birinci Tür· 
kiye ikinciliğini kazanan Şakir 

Bey, ikinci Mehmet Bey gelmiş

lerdir. 
401» metre sür'at: Birinci lrf an, 

ikinci Şükrü Beyler gelmiştir. 
100 metre kurbağalamada: 

Birinci Şakir, ikinci Mustafa 
Beyler gelmişlerdir. 

800 metre mukavemette: Çı

kacak bulunmadığından kimse 
iştirak etmemiştir. 

100 metre sırt üstü: Birinci 
Hasan, ikinci Ahmet Beyler 

el diler. 
1 ~00 metre Mukavemet: Şakir 
.,, .;rb .. st yU:ımesindu ieçen ıe· 

neye nispeten çok faik bir dere
cede yüksek bir muTaff akıyet 
göstererek birinciliği kazanmışbr. 

200 metre ıl\r'at: Vaktin geç 
olmasından sarfınazar edilmiştir. 

iki hafta aonra Bandırma 
gençliği ile limanımızda mmtaka 
birincilikleri muntazam bir prog
ram tahbnda icra edilecektir. 

Gençlerimizin gö.termiı o~ 
duğu azimli çalıımalan cidden 
şayaoıtakdirdir. 

Bandırma Lik Maçları 
Bandırma, (Hususi} - Son 

lik maçım yapmak lb.ere Ban
dırmaya gelen Gönen takıJDJ ile 
Bandırma idman yurdu talrunı 
arasında cuma gUnU kalabalık 
bir seyirci kütlesi huzurunda v_e 
lstanbuldan gelen Hakem Basri 
Beyin idaresinde yapılan maç 
bidayetinden nihayetine kadar 
samimi ve ahenkli bir ıurette 
devam etmiştir. Neticede: 

idman yurdu takımı şayanı 
takdir bir varlık göstermek sure
tilc 2-1 Gönen takımını mağlüp 
ederek mmtaka şampiyonluğunu 

kazaumııtır • 

.. 
lzmir, (Husuat) - lzmir mı~ 

faka11 atletizm birincilikleri aama 
gUnll icra edildL Ba ffllekl atle
tizm mili b kalarında Albnordu 
ve K. S. K atletlerinin aldıldan 
dereceler çok dikkate şayandır. 

Alınan derecelerin hulaıalan : 

l Abakalara fttirak için lmılrdcn 
futbolcu olarak Albnordulu Salt 

1 
ve G6ıtepeli Fuat Beyler davat 
•!!ilmiılerdir. Ttırkiye yllzme pm-

IOO metre .. Bahadir K. S. K 
200 ,. Cemil " 
400 11 Çavuş Albnordu 
100 ,, Con on ,, 

1500 " lbrahim K. S. K 
11 O manialı Şükrü Albnbrdu 

5000 mukavemet fbrahim K. S. K 
10000 it ,, " Uzun atlama • Şükrü Altlnordu 
Yükaek ., ,, " 
Üç adım ,, u 

Balkan bayr k • Albnoıdu ekibi 
400 x 4 H • K. s. K 
100 x 4 " .. .. 
Disk atm • Hikmet Altay 
Cirit ,. - Niyazi .. 
GUlle ,. ,, " Sırıkla irtifa - T lat 

Atletizm birinciliklerinde Al· 
bnoru ve K. S. K. atletleri yedişer, 
Altay atletleri dört birincilik 
kazanmıştır. Ba seneki atletizm 
mUsabakalannda ıayanı dikkat 
nokta Altmordudaa HU.eyin 
Şnkril Beyin dört, K. S. K. dan 
İbrahim Beyin liç. birincilik kazan
malarıdır. Albnordu atletleri atla· 
malarda, · K. S. K. atletleri de 
koşularda muvaffakiyet göster-
miflerdir. 

~ 

Cuma günO Kar~ıyakada de· 
niz:.cilik heyeti tarafından şarpi 
yar11lan icra edildi. Yarışlara 
Saat 16.15 de başlandı. 

Münir Beyin Sülün nü Emin 
ve Macit Beyler, Zühtü Beyin 
Y encerinl Zühtü ve Kemal Beyler, 
Refik Beyin Acanm Fethi ve 
Refik Beyler, Arif Be}in Kaçarını 
Supbi ve Mu%affer Beyler idare 
ediyordu. Tahir Beyin Şarpiai, 
evvelki haftaki k za yüzünden 
yantlara iştirak edemiyordu. 

Hakem heyetinin mot&rden 
Yerdiği ilk işaretle, dört şarpi 
beyaz martiler gibi •üzüldüler. 
Sert bir havada yapılan bu yarışta 
prpiler daha birinci şamandıraya 
ıelmeden Suphi Beyin idaresinde
ki kaçar, çarmıhlarından ilmi ke .. 
aileliği için ıulara gömülmüftDr. 
Şarpileri takip eden motör, dev· 
rilen prpinin yanına gelerek ka· 
zazedeleri motöre almıt ve ml\. 
sabakalara diğer Oç ıarpi deYa m 
etmiştir. 

Nticede Refik Bey ıarpisile 
üç millik mesafeyi bir saat 3, l 6 
dakikada kat' ederek birinci geldi. 

Deniz yarışlarının Izmirde u
yandırdığı alAkn çok geniıtir. 1 

Dünkü yanılar esnasında halk, 
l<arııyaka sahilinden bu mühim 
yanşları büyftk bir ehemmiyetle 
eyretmiıtir. 

Rusyaya devet edilen (Halk- l 

1 
plyonlanndan K. S. K. h Alp Bey 

Saide: B.1cı,. Be11in Acarı, ullula: de Ruayada yapılacak yOzme ya• 
Rıugoga gltl11celc 1zmi1' Ja16olcal.. nılanna lftirak edecelııtir. 
rnulan Salt Beg, aoldo: Dewil•'ll Gerek futbolcuların ve gerek-

All Halim a.,ın Şuplri ae y1bllcU Alp Beyin antreneman-
• lan yerindedir. hmlr futbol heye-

evlcrl porcul n)nın ıkl hafta aon- ti reisi Albnordulu Mustafa Bey, 
ra seyahate çlkacaklan hmfr hakem olarak bu mOıabakalara 
mmtakasına bildirilmiştir. Bu mtı- iştirak edecektir. 

MemleketteSporF aaliyeti 

IZ111it lci ... •l Wrütcl ı,ı,,..,. J'arda tcrlnmı 

idman Yurdu lzmlt KOmesi ı Ankara Şildinin Final MaÇ1 
Birincisi Oldu Niçin Tehir Edilmif ? 

Ankara, (Husuai) - Bu hafta 
Gençler Birliği· Çankaya arasında 
yapılacak olan şilt final maçı te· 
h:r edildi. Fakat mlisabakanın 
tehirinden haberi olmıyanlar bu 
maçı seyredebilmek için sahaya 
erkenden gelmişler ve tribünleri 
doldurmuşlardı. Bu final mllsaba· 
kasının bir hafta sonraya tehir 
edildiğini anlayınca orada haza : 
bulunan futbol heyeti nzaıındf' ı 
Rüştü Beye sebebi tehirini ao • 

lzmit (Hususi) - Kocaeli mın
takası şampiyonluğu için lzmit 
ve Adapazarında iki küme hı. 
linde de am eden lik maçları 
neticesinde; lzmit ldmanyurdu 
yaptığı maçlarda bir beraberlik 
\e diğerlerini galibiyetle bitirerek 
hmit kümesi birincisi olmuştur. 

fzmit ldmanyurdunun bazı oa 
yuncularına "nizami değildir,, di· 

ye rakipleri tarafından itiraz edil
mişse de, futbol federasyonundan 

gelen müfettiş Halim Kemal Bey 
ve merkezi umumiden gelen 

ınüfettiş Mahmut beyler bu 
oyunculann nizami olduklarını 

ve lisanslarını görmU~ler bunun 
ltzerine futbol heyeti de karanm 

vermiştir. Şimdi bir hafta sonra 
şampiyonluk için lzmit ldman
yurdile Adapazarı kümesi birin· 
c.isi final maçlannı lzmitte yapa· 
caklardı .. 

s. 
Denizli Sporcuları 

Denizli 11 ( A.A. ) - Denizli 
. lalkevi bisikletli kafilesi dün 
~ııılhıaar ve Acıpayamda alaka 
e karıılandılar. Program muci
,ioce Acıpayamda geceyi geçiren 
afile bugün yola çıkmıılardır. 

·· ğleden evyel Satırlar nahiyeaine 
ıaınl olmuılar ve Tefennlye ha· 
: eket etmlılerdir. 

, 

Muhahz Goco 
Diyadin 1 ı (A.A.) - Muhafız 

Gncu bisltletçileri dün alqam 
ıat 11 de Karaköseden buraya 

cıelmiılerdir. 

dum, anlattı: 
- Efendim, G. B. A. G. 

maçında A. G nUn G. B. nden 
iki oyuncuya vaki olan itirazları 
henliz: tetkik edilmediği ve vazi
yet şüpheli bir halde görl\ldüğün
den Çnnkaya ile final maçnu 
hangi takımın yapacağı anlaşıl
mak üzere bir hafta tehirine ve 
bu itirazların tetldkine karar 
verdik. Bundan dolayı!.. 

- Hangi oyunculara itiraz 
edilmiı ve niçin? .• 

- Kalecileri Cihat, sol açık· 
lnrı Niyazi. Bunlar Türkiye idman 
Cemiyetleri nizamnamesi ma<Jdei 
mahsusuna göre 18 yaıını ikmal 
etmeden takımda oynalılmıf. G. 
B. ne 10 temmuz 934 alqanıına 
kadar bu oyunculann nüfus cüz
danlarım mmtakaya gönderme
lerini oksi halde Çankaya final 
maçını A. G. ile yapacaiın• re1-
men yazdık. 

>1-

RüştU Beyden ayrıldıktan aoo
ra kanaatlannu toplayarak ıa 
neticeye vardım: 

Ga1iba AnkaragOcU ıeçen 
yıllarda sahada aldığı ıilit ve lik 
ıampiyolularına mua baımda 
kaybedif inin klinil alıyorL. 
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Resimli Hikaye 

ırlar 

Aferin Feride, bebeğinin ça
maşırlannı tam gününde yıkamış-
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zavallı Feride çamaşırların gölde yüzdü~nü göriınce ağlamaya 

başladı. Eyvah, bebeğim çamaşır ız kaldı .... Şi~i. ben_ ne yapayım?. 
fakat bebeği çamaşırsız kalma~ı. Gölde yu~en ıkı ~.ugu, ~amaşırları 
topladılar. Sahile getirdiler. ~erıduns bu scnın, hergun 1'ugulua ver
.diğio yemek mükafatıdır. dedı. 

Geçen • 
1 c • • 

iZ 

"' ogr .............................................. " 

9kuyucularımızdan 
a·r Rica ... 

28 Haziran tarihli nilshamızda 
çıkan gübik bilmeceyi iyi boyıya· 
rak üç balıkla sporcuyu meydana 
çıkaranlardan hediye alacaklann 
isimlerini aşağıya yazıyoruz. 

Hediye alacak km·ilerimizin 
Pazartesi, Perşembe günleri öğle
den sonra biz.zat idarehanemize 
gelerek hediyelerini nlmalaı ı lfı· 
zımd~r. Başka zaman yapılacak 
mllracaatlar, maalesef is'af edile
miyecektir. Küçük karHerimiı.in, 
bu noktayı, bilhassa nazandikkate 
almalarına rica ederiz. 

Yalnız taşra kM-ilerimizin he
diyeleri posta ile adreslerine 

gönderilir. 

Birinci kramiye 
Bir mektep çantası kazanan 

talili okuyucumuzı 
Vefa erkek liBesi l/R talebesinden 

278 Must.af Ali Efendı. 

Birer kutu oyunca alacaklan 
Burgaı aJ sı Gezıuti sokak No. 12 

de S !ıha Sevim, OJeıniş mü tantiki 
Bnbip Bı.:y biraderi Gnlip Ayhao, Is
ta bul Nı a.utaşı Akşam kız sa.n'tı.t mek-

n ~ A h L"l• tehi 1200 No. lı ~ükrıye Y an, u e-
buı g z eşrafında.o İzzet Bey torunu 
Erol Bey ve H ııımlar. 

Birer albUm al caklan 
İzmir Knr,..ıyn~a SoJ ıkkuyu cadde i 

55 No. da Necdet Cevdet, l tnnbul Üs· 
küdar D.zdnriye Şntırsoknk No. 13 te 
Dediıı, Çanııkknlo Debeklıevler sırneın• 
da No. 15 to Müzeyyen, 1 ronbul 10 
uncu mektep 4 üncü sınıftnn Perau, 
Edırne vılUyd muhosebesınde muamele 
memuru oğlu lhi ııu , İstanbul Galata .. 
saray lisf' mde ıı ıııf 4 te 1028 1. Ad· 
nan, Ank Lra Çocuksarayı cnddesiade 

Ziraat banka!ı enndık muavini Hakkı 
Bey oğlu Ferit, Edirne erkek lisesinde 
oO Ceınnl, l tanbul Şehremini Ereğli 
mıılı ilesi hlusum ııokak No. J4 de Ne
biye, lstanbul Oafota Lülelihendck eo· 
kak No. 31 de Muiz. Balli Bey ve 
Ha.nımhır. 

Bir r koluonya afaaıklan 
lstanbul Nurosmoniyde Gazi inan• 

pnşa sokak No. 12 do Feyyaz. Çeogel
köy talimhanede N o. ~ de Mncido Hn
Jıt, Ha köyde J{eçecip rj mahııllesiude 
koptan C 181 Beyin hanesinde Orhan 
Atilii, Fatih Altay mahallesi hlfü.•r.zin 
sokak No. 11 de Ahmet Cemal, lstnn
hul kız ortam ·ktebi Uılebe inden 219 
Medih H ıııın ve Be~ler. 

Birer bUyU suluboya ala
caklar: 

lımir Nabi oknğında No. 2 de 
Fethiye, Kadı

köy Mi kımilli 
eokak No. 74 te 
Melıcure, Maçka 
Naiınnnlı apıırtı

mııoındıı llılmi 
Avni, Sıvas in

hieıırlar muııme

lnt şubesi umiri 
Nusrullalı Dey 
oğlu Vedat, ls .. 
tembul kıı orta.• Gı: çen bilmeccmi• 
mektebi talebe.. zin büyük hediyesi 
sinden 3 Nihal futbol topunu ka· 
Hanım ve Dey• zanan Darüşşafnkıı-
ler. dan Cemıl Ef. 

Birer mUrekkepli kalem la• 
cak ar: 

Ortakoy 39 uncu llkmektep talebe
sinden 66 Kuni)e, Ka ımpaşe. Yakup.. 
ağa sokak N o. S te Ömer linrndi, 
Beşiktaş Yıldız Ertugrul kı lneı 8 Mu. 
A. 8. T D. 2 BL. tc, lııtanbul An· 
knrn. caddesinde No. 119 da Üftade, 
Pangnltı hamam cadJeıi No. 15 te 

,. S.,fa l 1 

iklly~ j Bu Haftaki Bilmecemiz 
Polonyalı Bir Za
bit• Fedakarlığı 

Polonya ibtilA!ine dair yaı.ılan 
tarihte, bir zabitin orduyu kur
tarmak içh yaptığı büyük bir 
fedaknr:ığı kaydetmektedir. 

Bir giin bu zabit yanındaki 
fırka ile beraber bir nehriıı kc
narınıı geldiler. Fakat asktrlerin 
şehrin karşısına geçmesi, oradaki 
iperleri hazırlamalan liumdı. 

Zabit neferlerin sonuncusu geçin· 
ceye kadar nehrin kenarında 
bekledi, son nefer de geçtikten 
onra, kendisi de suya atılmak 

üzere hazırlanıyordu ki, karşıdan 
bir Ru fırkasının bu taraflara 
doğru geldiğini gördü. Eğer lc:en
di i nehre ablır, karşı tarafa 
geçerse, Ruslar muhakkak arka
sından gelecek, kendini de, as
kerleri de mahvedeceklerdi. Ye .. 
rinden oynamadı, durdu, Ruslarm 
gelmesini bekledi. 

Rusiar yak:aşınca zabiti yaka· 
ladılar, isticvap ettiler. Askerlerin 
bu nehri geçip geçemiyeceklerini 
ordular. Zabit: 

- Bilmiyorum, dedi. 
- Nehir derin midir? 
- Bilmiyorum. 

Ruslar, nehrin geçilip geçilmi• 
yecegmı anlamak ıçm, zabite 
suya girmesini ve nehri geçmesini 
emrettiler. Zahit bir an düşündü. 
RusJnrı nehrin geçilemiyeceğine 

inandırmak IAzımdı. Aksi takdirde 
Rus ordusu karşı sabile geçecek 
Polonyalıları mahvedeceklerdi. 
Polonyalıların uzaklaşması için 
vakit kazanmak lazımdı. Zabit 
suya girdi, giiya basmıya çalışır 
gibi yaptı ve ıuyun içersine batb, 
suyun üzerinde kalan omuzlan 
da yavaş yavaı suya battı, niba· 
yet gözden kayboldu. Suyu yürli .. 
yerek geçmesi mümkün iken, 
bunu yapmadı, ıuyun içine batb 
ve boğuldu. 

Ruslar, nehrin derin olduğuna 
geçilmiyeceğine inandılar. Haki
kati keşfettikleri zaman artık geç 
kalmışlardı. Polonya ordusu artık 
yetişilemİ) ecek kadar uzaklaı· 
mıştı. .............................................................. 
İnci letan b•ıl Vefa erkek liseııi 573 
HnlGk Sıtkı Efendi vo Hanımlar. 

eırer muht1ra defteri alil• 
coklar: 

l tanbul kız lisesinde 83 Semiha, 
Devrek lsmetpnşa mahallesinde Mus· 
tnfapaşa sokak Ahmet Efendi oğlu 
Sıılahattio, E:ıkişehir mahkcmei temyiz 
birinoi hukukta M. Naim Dey oğlu 
Şinasi, lstnnbul Nışantne kız ortamek
tep 818 Sema.hat, Konya posta ve 
telgraf ınakinisti llüseyin Bey vasıla· 
siyle Cclô.lettin, Salihli Namıkkcmal 
llkınektcp 4 üncü sıuıftan 61 Mustafa 
l tanbul snıı'at mektebi 51 Hediye 
Avni, Kütahya Küçük çarQJ tahsil 
~ubeai aralığında No. JO da M. tiya, 
lstnLul Kadırga 3 üncü İlkmektep 5 inci 
ıııuırtnn 285 Mehmet Yılmaz Bey ve 
Hıınımlnr. 

eırer 1 stlk top alacaklar: 
letanbul muhtelit Dejcie.n mektep 

4 üncü sınıftan Hırvai Şahbazyan, ıs. 
tembul Gelcnbevi Ortnmektep 461 Fuat 
Tııyynr, 1 Uınhul Kadıköy onuncu lık· 
mektep SJ2 Mehmet, İstanbul Samatyn 
caddesi No. 13 te Muzaffer, late.nhul 
Davutpıı~n Ortamektep 808 ErcUment 
CeliU Deyler. 

(ArkHI YU) 

Burada uzun zamandan beri 
boı bırakılmış bir çiftlik reımi 
görüyorıuııuz. Yalnız çiftliğin boş 
avlııında öteye beriye ıerseri 
gibi koıuşan bir tavukla ördek 
var. Bunlardan baıka kimse mey• 

Oyun 
Arkadaşınızı Nasıl 
Aldatabilirsiniz ? 

•4 / 

,. !ft./' ı~ ~ ı~,,~l· . '-...!::.:' • 
·" \ 

,·~~~. 41 
Kibrit Hiyleal 

Reamin yukanaaada prdüğtt
nUz gibi masanın lizerine iki 
kibrit çöpU koyunuz. Arkadaşı· 
nıza ıorunuz: 

Üstte duran kibrite dokunma• 
dan bunu, alttaki kibritin ta ucuna 
kadar götilrebilir misiniz? 

Kibrite dokunmadan bunu 
nihayete götllrmek imklnıız gibi 
g6rUnür. Şüphesiz arkadaılannız 
götüremiyeceklerini IÖylerler. 

lıin hilesi buradad•r. Aıağı· 
daki resimde görüldüğü üzere 
ıabadet parmağınızı elinde kibri· 
tin ucuna koyunuz, yavsı yavaı 
alttaki kibriti aarsarak parmağı· 
nızıyUrütllnliı.. Bu ıarsınb üstteki 
kibritide uca kadar götürür. 
Arkadaşınızda bu basit oyuna 
şaşırıp kalır. 

dan da görünmüyor. Fakat çiftlik 
göründüğll gibi boı değildir. içe
risinde çiftçi, bir at, bir de horoz 
var. Bunları bulabilir miıiniz? Bu 
bilmeceyi doğru halledenler• 
muhtelif hediyeler verilecektir: 

Karikatür 
Yağmurlu Gün için 

Biriktirmiştim 1 

Anne - Oğlum, kumbarıuı 
bom boş ••• içindekileri ne yaptın? 

Çocuk - Anne. ben bu para• 
)arı yağmurlu glln için biriktir
miyormiydim? Dün yağmur yaidı. 

Alinin Cevabı 
Köylln imamı, küçnk 

mektebe giderken ı&rdil. 
- Oo.. Ali leDİD mektebe 

sıittiğine çok memnun oldam. 
Bugün mektepte ne ağrencceklln 
bakayım? 

Ali ciddiyetle cevap verdi: 
K11 gezintisine ne gllnU gid ... 

ceğimizi ağreneceğim. 

Bu, Ne Resmidir? 
işte ıize çok 

hoş bir eğlence : 
Baba kaplnm .. 

bağa bir resim 
çizdi. Yanındaki 
ikiz kurbağalat' 
bunu hayretle 
seyrediyorlar. Bu 
çizdiği resmin 
ne olduğunu 
merak ediyor 
musunuz? Öyle 
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numaradan baş
lıyarak seksen 
numaraya kadar 

adet sırasile çi· 
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Bitirdiğioız za
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resmin ne oldu· 
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12 Sayfa 

M. Hitler Ki: Diyor 

Almanyayı Bir Faciadan 
Kurtardım! 

( Baştarafı 1 inci ı;ayfada ) 

getirerek Almanyayı bir dahili 
harp faciasından kurtarmaktı . ., 

Başvekil, Almanyada çıkacak 
dahili bir harbin bUtUn avrupada 
çok mühim olabilecek akisler 
uyandıracağı meselesi üzerinde 
ısrar ederek demektedir ki : 

.. _ Almanyayı dahili harpten 
kurtarmak için sür'atle, kat'i bir 
kararla ve metanetle hareket 
\fazımdı. Yalnız, şunu temenni 
ederim ki; hareketim hakkında 

şiddetli hükümler vermek istiyen· 
ler, delillerini, vakıalar tamamen 
ortaya çıkana ve bütün tariht 
hakikat kendini gösterene kadar 
saklamak dirayetini göstersinler. 

Memleketi binİerce ve binler· 
ce mHumun kurban olacağı da· 
hi~t bir harbe slirüklemektenıe, 
sadece mevki hırsı ve ıahsi ihti· 
raslarla hareket eden birkaç ha· 
inin hayahnı feda etmiyl ben, 
Yazifem olarak telakki eltim. ,, 

Bundan sonra M. Hitler, şun· 
ları söylemiıtir: 

'
1 

- Almanya Hükumetinde 
değişmiş bir şey yoktur. Hük6· 
met ne sağa, ne de sola tevec· 
cüh edecektir. Bugüne kadar ta• 
kip etmiş olduğu hatta, dosdoğru 
takip edecektir.,, 

Propaganda Naz1rı Atef 
PUskUrUyor 

Berlin, 1 1 (A.A.) - M. Göb
hels dlin akşam radyoda söyledi· 
ği nutkuna, Alman milletine hitap 
ederken aym zamanda ecnebi 
milletlere de hitap ettiğini bildir· 
mekle başlamıştır. 

Hatip (gazetecilik tarihinde 
emsali olmıyan yalan ve iftlralar)ı 
reddederek demiştir ki: 

" - 30 Haziran, dahilde hiç 
bir sarsıntı tevlit etmekıizin geç• 
miştir. Bütün millet reiıln 

mesut kararanı kabul etmiıtlr. M. 
Hitlere karşı olan aşk ve rejim 
her zamankinden ziyade kuvvet
lenmiştir. Ciddi birkaç ecnebi 
müstesna olmak üzere, beynelmi· 
lel matbuatm geri kalan kumı,son 
Almanya hadiseleri hakkında 

fesatkarane bir tahrik hezeyanına 
ve iftiralara düşmüşlerdir.» 

Nazır . ecnebi matbuatını ve 
bilhassa nerettiği bir makalede 
11isyanın Amerika haydutlarının 

usullerile bastırıldığını,, söyleyen 
Taymıs gazetesini tenkit etmiş ve 
bütün dünyada efkarı umumiyenin 
bir usul dahilinde ve kasten 
zehirlenmesini tasvip edip etme· 
diğini sormuştur. 

Nazır, Alman milleti namına, 
hiddet ve infial ile protestoda 
bulunmuı ve hükumetin, millet· 
lerin biribirile namuskarane mU· 
naıebatm~ imkansız bir hale 
getirecek bir hava ihdas eden 
ecnebi muhabirleri hakkında iı· 
tikbalde mfisamaha ile muamele 
yapmıyacağını ilave eylemiştir. 

Son Tevkifler Nasll Olmuf ? 
Karlsruhe, 11 (A.A.) - Dev· 

!etin gizli zabıta teşkilib, laviçre 
komüniıtleri merkezi bürosunun 
mllzaheretile yeni birtakım gayri 
kanuni komüniıt höcreleri teıkil 
edilmekte olduğunu ve bu faali· 
yete en ziyade Singen, Radufzel 
ve Konstonz ıehirlerinde tesadüf 
edilmekte olduğunu istihbar etti· 
ğinden bütün zabıta ve jandarma 
kevvetleri, himaye kıtaatının mil· 
zaheretile bu Uç şehirde ve diğer 
bazı kasabalarda ayni zamanda 
taharriyatta bulunmuşlar, bu ta• 
harriyat eınasında ellerinde ls
viçreden gelmiş olan ve memnu 
birtakım komlinist risaleleri bul· 
dukları yetmiı kişiyi tevkif etmiş· 
lerdir. 

Alman Ordusu 
Berlin, 11 (A.A.) - Milli Mü· 

dafaa Nazın Fon Blombergin ver• 
diği bir karar üzerine, bu sene 
Alman orduıu sonbahar manev• 
rası yapmıyacaktır. Bu karar, 
kuraklık yüzünden manevraların 
orman yangınına sebep olması 

ihtimli üzerine alınmıştır. 
Yeni Bir Emir 

Berlin, 11 (A.A.) - M. Hit· 
lerin Baımuavini M. Heı, muhte• 
lif iktıaadl teıekküller arasında 
mücadeleden çekinilmesini em· 
retmiıtir. 

Kadın Birliğinde Bir Amerikalı Mis 

Amerikada Nevyork Kadın 
Cemiyeti Umumi Kitibl Mia 
Sarak Bayn şehrimiıe gelmiştir. 
Dün Kadın Birliğinde ıerefine 
bir çay ziyafeti verilmiş, ziyafet-

lst. 1 inci iflas memurlu§un
dan: :\HifliıJ Voli Zade Mustafa Faik 
efond ı) e ait iflus muamelatı }'enilene
ce..{md<'n evvPlce masaya kaydü kabul 
olun ııı alacaklılnrııı ellerindeki evrak 
ve ' e ıkcılarla ve vekil olanların vekii
lelnamelcriui hamilen 17 temmuz 934 
.alt giııı ii eant 11 de huzurumuzda 
Japılu ·ıık toplantıda hazır bulunmaları 

~blı.g vtt ilan olunur. (40) 

1 
ten sonra Amerikalı Miı bir 
konferana vererek kadınların 

1 

dUnya sulbune yaptıkları hizmet· 
ten bahsetmiıtir. Resimde ( X ) 
işaretli Mis Layndir. 

lstanbul birinci ifll• memur· 
ıuaundan: Müflis Karnlg Arslanyan 
efendiye ait iflas muamelesi yenilene· 
ceğinden alacaklıların yetlerJndeki eT• 
rak ve vesaiki ve vekillerin de veka
letnamelerini hamilen 17 temmuz 934 
salı giıoü saat 13 buoukta huzurumuz
da yapılaoak toplanmada hazır bulun-
maları t•bliğ olunur. (.ı2t 

SON POSTA Temmuı 12 
= 

--!-ı-M-ür-ac-aa~tle-r ___,...,., ,Ermeni vatandaşlar Bir 
1 1 Yardım Derneği Kurdular 

Ereğli 
Deniz işçilerinin ) 
Birkaç Suali 

Ereğliden şu mektubu aldık: 
339 · senesinde kanunu mah· 

susla teıekkül eden Amele 
Birligi Taavün sandıklarında mil• 
keffel bir muhasip ve bir vez· 
nedardan başka memur bulun• 
maması talimatname ahkamından 
iken bu cihet ihmal edilmiı ve 
teıekkill makıadının haricine çıkı· 
larak (200) ili ( 300) lira maaıla 
birçok mUstahdiminll bir ticaret 
müeHesesi haline getirilmittir. 
Ereğli kömUr havzasında otuz bin 
iıçinln mukadderatını ellerinde 
tutanlar aylık kazançları (15) ili 
(20) lirayı ltecavüz etmeyen fakir 
işçilerden kesllen paralarla tera· 
kUm eden mebaliti karşıhkıız 
madencilere ikrazat yapmakta• 
dırlar. 

Ereğli deniz İfçilerinin tedavi· 
lerl için liı:ımgelen iliç paraları 
öteden beri ayda (150) (200) lirayı 
tecavUz etmez iken bu defa 
Ereğlide füzuli olarak bir dispan· 
ıer kUıat ve bir senede ancak 
bir hasta Uç gün tedavi olunmak 
suretile senede on iki bin Ura 
masraf yapılmışlar. Evvelce sene· 
de iki bin lira masrafla ayni it 
görülüyordu. Tarihi teessüsUnden 
bu ane değin hiçbir teftiş ve mura
kabe görmeyen bu müessesedeki 
binlerce liranın hal ve akibetini 
işçiler anlamak isterler. Hesap 
sormak, hak aramak cesareti gös· 
terilemediği içindir ki bu yolda 
hareket zarureti hasıl olmuştur. 
Havza kömUrlerinin ecnebi kö
mürlere rekabeti için deniz işçile· 
rinin aylık nakil ve tahmil ücret· 
)erinden beher tonda on kurut 
tenzil edilirken bu memurların 
ayda 200, 300 lira almaları garip 
görülmez mi? Deniz işçileri bu 
harekete, kazandıkları paraları 
almamak, yarı aç ve yarı tok ça· 
lıımak ıuretile cevap vermişler· 
dir. Alakadar makamatın nazarı 
dikkati celbetmenizi rica ederim 
efendim. 

Ereğli kömür havzası deniz İşçil e
rinden 264 numaralı Osrnnıı 

Son Poıta: Bu mektubu, biz, iddia 
olunan bir vaziyeti aydınlatmak ve 
allkadar makamlara iblağ etmek için 
yaııyoruı.Yapılncnk tahkikat, bu iddia
yı tevsik ederse, vaziyet bittabi dü
zeltilecek, deA-ilse, müddei hakkında 
icap eden muamele yapılaca ktır. 

, •• __.. .. ' ••• • •• _,,. ... ........ ... 1 1 ••••• 

lstanbul 6 ncı icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı rnıılıcuz ve 
bu kere paraya çevrilmesi mukarrer 3 
çifte balık kayığı 14-7·934: tarihine uıü
sadif Cumartesi günü saat 10dnu12 yo 
kadar Rumelihisar iskele oıvarı ilk llf,:ık 
arttırma suretile satılacağından taliple· 
rin yevmü mezkılrda mahallinde bulu
nacak memuruna müracaatları ilnn 
olunur. (39) 

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

Da,. gapılart toploıetıia h•l•nanlar 
Şehrimizdeki Ermeni vatan• 

daılarımız tarafından teıkil edilen 
tayyareye yardım derneği men
ıupları dt1n kendi aralarında bir 

içtima yapmıılar, bu içtimada 
tayyare cemiyeti idare heyetinden 
bazıları da hazır bulunmuılardır. 
Dun içtimada bulunan Ermeni 
vatandaşlarımız ıunlardır: 

Aram Keaeryan, Keğork 
Malbaı, Serkia Kınaclyan, Vahan 
Dlkiciyan, Misak Agartmaciyan, 
Aris fnciciyan, Levon Ziver, 

Tevkif 
Edildiler 

Balatta Kalıpçı sokağında 
oturan Yakup Beyin garip bir 
şekilde 24 IO lirasını dolandırmak· 
tan suçlu Yani ve Hasan Ef. lerle 
sandalcı Kadir ve Osman Ağalar 
dlin yedinci müstantiklikçe 
isticvap edilmişlerdir. Bunlardan 
Kadir ve Osman Ağala· 

rın hadisede alakaları görüleme· 
diği için şahit olarak dinlenmiş· 
ler ve serbest bırakılmışlardır. 

Mimar Kavafyan, Garblı Arz.uyan 
Efendiler. 

Çok hayırla bir it için tetek
kUI eden tayyareye yardım der
neiJ yakında tekrar toplanarak 
reis ve reis vekili intihap ede
cektir. 

Öz vatanda birliği ve tUkü 
kardeıliğini ifade eden bu teşeb
büs Ermeni vataadatlarımızıa 

cidden iftihar edebilecekleri bilyllk 
bir ittir. 

Bu hayırlı iıe önayak olanlan 
tebrik ederiz. 

Dün Hava 
Nasıl Geçti 

Rasathanenin tebliğine göre, 
dün sıfır derecei hararet ve deniz 
seviyesine indirilmi~ barometre 
sabah saat 7 de 759, 14 te 759 
milimetre, Derecei hararet saat 
7 de 20, 14 te 24, azami 25, 
asgri 17 idi. Rüzgar poyrazdan 
esmiştir. Azami sür'ati saniyede 
6 metredir. 

"Y an°i. ve Hasan Ef. l~r hakkında 
tevkif kararı verilmiıtir. 

Matbaa 
Maarif 

Sahiplerine 
Vekaletinden: 

1 - 2 t /6/934 tarihli ve 2527 numaralı basma yaza ve resimleri 
derleme kanunu mucibince TUrkiyede 217 / l 934 tarihinden itibaren 
her türlü baskı usullerile baııhp neşredilen basma yazı ve resim· 
lerin beş nüshasının basanlar tarafından Maarif Vekaleti emrine 
verilmesi mecburidir. 
2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır : 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil 
tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), her 
çeşit resimler, san'at kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, plan• 
lar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, danı 
notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen rapor· 
Jnr, her çeşit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar. 
3 - Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beı gün 
içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde teslim 
edilecektir: 
a) Ankara' da Maarif Vekaletinde Derleme memurluğuna. 
b) lstanbul'da Ebussuut caddesi cıvarında 48 numaralı ilk mektepte 

Derleme Müdürlüğün~ 
c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine. 
d) Kazalarda Maarif memurluklarına. 

4 - Forma forma, eliz ciiz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair 
basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıkbkça verilm~ 
ıi mecburidir. 
5 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde 
vermeyenler elli liradan aşağı olmamak Uzere hafif para cezaıile 
cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen verme· 
sine de hükmolunur. (3810) 

Zafiyeti umumıye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatıoda büvUk 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

... 



İTTİBAT ve 
- Her hakkı mahfuz dur - Nasıl Doldu? .. 

Dördi:ncü Kısım No. 149 
~:~~~~~~:. Ziya ş,. k·;;·~ ···································-·-········ 

Nasıl Yaı•dı ? .• 

12 - 7 - 934 Nasıl Ôltli?. 

• 
Kimil Paşa istifasını Yazmış Talit 
Ve Enver Beylere Teslim Etmişti .. 

- Buna emin olabilirsiniz, 
Paşa Hazretleri olan ıeyler, arzu 
haricinde olmuştur. Eğer bunun 
temadiıini arzu buyurmuyorsanız, 

İıtifanamenizi derhal yazınız. 
- Pekali.. Atideki mes'uli

yeli size raci olmak üzere itte 
yazıy orum. 

Kamil Paıa bu sözleri mlite• 
akip masanın üstündeki klğatlık· 
tan - köşesinde sadaret maka
mının rt:smi damgası bulunan • 
bir kağıt almıf, fU kısa iıtifana· 
meyi bizzat yazarak Ta1't ve 
Enver beylere uzatmıttı: 

- 1.stifaname -
Huzuru humııyunu cenabı hila

fetpenahive 
Hiz~eti aadaretteo affimi iı· 

tirham eylerim. Emrtıferqıan, Pa· 
diıahı celilllt1an efendimiz haz· 
retlerinindir. 

10 Kanunusani 1828 
Sadrazam 

Kamil 

Yalcgp C•mil 6egi11 COflcun/u,_,.• 
1c,,,.11.,. ol•n %01H1llı Nizım p,.,. 

gezf'rken, tesadtıf ettij'i arkadq
larına bu ıözlari ıöy liyor; netice-

* de de: 
Talit Te Enver Beyler, Klmil - Nazım Paıa bedavaya tit· 

Paıayı bu suretle iatifa ettirmek· tikten ıonra, Maliye Nazırile Da· 
le meıgul olurlarken Y akup Ce- biliye Nazırım yatatmak buda-
mil Bey elinde revolver olduğu labktır. ~ 
halde odadan odaya geziyor; Diyordu... Fakat tali, Maliye 
bqladığı kanlı faciayı ihmal et• Nazırı Abdurrahman Beyle, Da· 
mek iatiyordu . .f Nazım Pat• ile biliye Nazın Reıit Beye yardım 
cemiyet araaındaki bürudet, to- etmişti. Bu iki zab arayan Yakup 
kathyan ziyafetinden aonra bir Cemil Bey, .Ofera salonunun ka· 
itillf ile neticelenmiıti. Hal böy· pısım açıp içeri göz gezdirdiği 

)ice• Mi.- p.. - .. ~tlfiiA. ...... • --
ıuursuzluğa kurban olup a-itmitti. bulunan Maliye Nazarını sBreme-
Program haricinde olarak Nizım mitti. Reıit Beye gelince; o da 
Paıa bu akibete uğradıkran son· kolayca bu!Otamiyacak bir· yere 
ra, cemiyetin açık ve sarih iki gizlenmişti. Tam bu sırada Y alrup 
dllşmaoı olan Maliye nazırı A\,. Cemil Beye: 
dUrrahman Beyle Dahiliye nazırı - Seni acele Enver Bey iatiyor. 
Reşit Beyi J qatmak, pek aafde- Diye haber gelmifti. 

kapm anende Enver Beyle, ... 
clık birer mahafız ıf bi onun 
aağında ve 10lunda duran Mnm
taz ve Hilmi Beylere iltihak 
etmitti. Arkadqlarmm ihbarı 
tızerine, bu zabn diier blr takım 
mOfrit hareketlere _Jiriımeıine 
mani olmak iıteyen EnYer Bey. 

( Arkuı nr) runane bir hareket teıkil ede- Yakup Cemil Bey, aadaret 
-===~=~~~~~~=====-=-=~:::::========~ cekti ... 

AbdUrrahman Bey, mütema· 
diyen lttihatçalarm maliye ai· 
yaaetini tenkit ediyor; it
tihat ve terakki ricalini, per
va11zca çekiıtiriyordu. Hatta 
dnn bile, cneşveret mecliainde ve 
Padiıahın huzurunda aynı sözleri 
tekrar etmiş; cemiyetin en muh· 
terem aabsiyetl~rini yerin dibine 
geçirmiıti... Dahiliye Nazın Reıit 
Beye gelince; o da iktidar mev
kiine geldikten .onra mütemadi-
yen ittihatçıların kuyuaunu kaz• 
mlf.. Hatta onlan ağır bir diriimle 
idam aehpasma yollamak ıçın, 
etek dolulan paralar vererek sahte 
letkilltlar yaptırmiya uğraımıştı. 

Gizlerini kan bilrllmüt olan 
Yakup Cemil Bey, od•dan odaya 

...................... --.............. . ....... 
Soa Posta 

il.AN FiA TLARI 

ı _ Gazetenin eıas goz11il• 

6ir sütunun iki "'''"' 6ir 
( aanlim} ıagılır. 

z- Sogjaıuıa aör• 6ir Mnll• 
•İn ilin /i•lı ıanloriır: 

ıayfa sayfa 1 sa~ fa j aayf a l.>ığer 
1 2 3 4 - S )"erler 

400 aso 200 100 eo 
Krş. Krş. Krş Krş. 1 Krş. 

3-'Bir ıanlimde Hıali 
•(8) lcelime oartlır. 

4 - ince .,. lc•lı11 ıazılcr 
tutacalclan ••r• .... 
.,.,,,,,,. öl~illir. 

RALEiGH 
Bisikletleri 

Beynelmilel biaiklet Aleminde büyllk inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fabrihasının, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, .~etanetl.1 ye 
fennin en son terakkiyatımn tatbikile yapılmış yegane bısıkletlerıdır. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

&eh, deposu: Sirkeci • latanbul • Liman Han No. 3S 

İstanbulun Kuşçular Borsasında 

100, 500 Liraya 
Fluryalar 

Satılan 
•• -------I B•1tarafı 1 inci a yfada ) 

ğmn: hareketlerde bulunur, biç 
anlamadığınız ıstJJahJarJa büsbn
tDn baıka bir lisan konutur. 
Anl•tllmıyan latıl•hlar 
~u i~i kahveden Ali ağanın 

Y enacamı avluıuna bakan kahveai 
e? mak~~l Flurya kotlarının tq
hır yerıdır. Burada tiryaki kut 
~eraklıları örtüJti kafesler içinde
kı Fluryalarını biribirlerine di 1le
tirler. Burası ade a kuş boraası
mn (arz) yeridir. Orada kuıuna 
güvenen caka yap ır. İkinci kahve 
ise (aatlf) } eridir. 

Sık sık f6yle garip muhavere
ler itilirsiniz: 

- Geçen gün aaat tutmaca
ıına filin beyin kuıu ( 150) sayı 
atmııf. 

- Falan beyin kuıu 60 ma
kara abyorf. Ben böyle uzun kut 
g3rmedim. Lftlfl makarasından 
aonra derse yabp ince kurbağa 
makara1tile bülbnJ tubbesi yayıyor!. 

- Yok camm.. o arada bir 
•~ktirme, yahut, (panyata) yapıyor! 

Abrat Bır kutl 
- Ne diyorıun yahu?. Halia 

muhliı dağ babaaıdır.f 
Hiçbir ıey anlamadıtımza 

fDphe olmayan bu liaan kutdllidir. 
KUfdilinin halis muhliıini aaıl 
orada dinlemeli l 

- (Hafiz Süreyya), yahut 
(Cafcaf Ali) ıeçen g6n bir d~n 
ya pb 1 •• diye ititirseniz hafız efen
dinin bir vaız verdiğini zannet· 
mayiniı. Bunlar meıhur, namh 
lrufların isimleridir. 

••t1rtıcı &•hneler 
Bonanın bir meıhur HaW 

aia11 vardır ki bu kut merala 
tiryakiliğinin barikulide bir ntı
munesidir. Sizinle konuıurken 
.birdealıir• ·<c elial et.r.ıtaki kal... 
terd6a 'bııflle. uabr, dinler, Jll8 
kili fibl keailir, silzlerinden yq-
lar botanımya baılar. 

Ne oldu diye t•fll'Jrsınız. 
HalJI Aia elile bir kafes 161-

terir, ağlaya atlaya, tutuk tutak, 
nibayetaiz bir heyecan içinde: 

- Şu makaraya, fU 6ttlte 
balan! •• Hiç böyle kut olur mu 
yarabbi! ••• 

Diye kendinden ıeçmiı bir 
halde aayıklamıya baılar. 

MakbOI ÖIU9ler 
Kuı aıkı, tiryaki kuı marakh· 

ları gllzel bir kut 6ttıf8 karpun· 
da adeta (cezbe) ye geçiyorlar. 
Kuf merakile itini gGctınn, ka· 
zancını terkedenler çoktur. Siz 
bir Filurya kutunun veya bir Cer
men Kanaryaaımn 6tllt0ntl baait 
birıey zannederainiz. Halbuki me
seli Flurya merakhlannca Blllbtll 
ve Kanarya bir dağ babaaı Flurya 
yananda bef para etmez. Yalnız 
bir Flurya kuıunun (makara aalı
vermek) tabir edilen makaralı 
&tnıtınnn 9-10 ttırlfiıli Yar: 

Lüln makarası, uzun makara, 
kurbaia makarau, canalya, ıek· 
tirme, panyata, ebabil, tutu, 
b&lbtil makaralan... Bunlann 
en makbuJtl 1111 makaraaı• 
dır. Bir Flurya kuıu nefeı keı• 
meden bir aolukta: 

- LululuJu - LülUlOlü ..• Öterse 
çok makbtlldiir. 

Bu makara ile öten bir dai
babaıı Fluryaya o vakit paha bi· 
çilmez. Sahibine (100-200-500) 
lira teklif ederler, vermez. Çllnk& 
biyle bir kuıu evinin aefiı aerla
Jikli babçeainde doyuncaya kadar 
dinlemek aef aaı (SOO) liradan 
(500) defa kıymetlidir! .. 

Bir lhtl••• lal 
Kuı mütehassısları kendi ara· 

larmda kutlann ötüılerine biribir
lerine bir nev'i huıuıi nota ile 
aynen anlatıyorlar. Bu nota kut 
8tliflerinin her tilrlli nağmesine 
konulmu.ı bir takım ( makua, 
liı•n, t~e, derıe J&tmak) ılbi 

ıahlah!ardan mürekkep. Bu llb
lahları az çok öğrenince bir ko
tun ne gibi nağmelerle öttOğiDI 
bütün inceliklerile aynen anlıya• 

J bilirsiniz. 
Flurya kutları IStüşlerinde çok 

nazlıdır. Ötüm zamanları mayıstan 
agustoı ( 15) e kadardır. Ondu 
so ıra zavalh kuıcağıı dilinin 
beliaını çeker: 

Ti gelecek kut geçimine 
kadar karanlak bir aandığa ka
patılır r 

Bu karanlak aandık içinde 
zindana ablmıı bir kahraman ıibl 
o bir lokmalık kutun dünya yl
züne birinci sınıf bir şant&z 
olarak çıktığı görOIDr f 

lstanbulda, Avrupa ve Ameri
kadaki hayvanat mürebbileri gibi 
kut yetiıtiren kuı mürebbileri 
vardır. Mecidin kUfçubaıısımn 
torunu ve ecdattan kuş mftte-
hasaısa olan lamaU Beyle Flurya
cılaran piri Basri baba bu meıhm 
Ustatlardır. lamail Beyin Eyüpteld 
evinde gayet kıymetli bir kutba· 
nesi ve Y enicamide bir de kuı 
müeaseıesi vardır. Sık ıık Ziraat 
Müdiriyetleri Avrupadan gelen 
ziraat profeaörlerinl bu lımaU 
Beye 16ndermektedlrler. 

Bizde Y •tlten Ku•l•r 
Bizim memleketimhde dünya

nın en gllzel kuılan yetiıir Ye 
11k sık Avrupaya da ihraç edilir. 

Kut deyip geçmeyiniz. lsmail 
Bey lzmirde yetifea ve (hünk~ 
denen gayet nadide ve nefis bit 
çift güvercini (120) lngilize lnıU. 
tereye aatmıttır. Yani bizim pa• 
ramızla ( 1000) liradan fazla 1 

Au.rya kUfUDUD bir damlacdr 
öt6fllnde ne harikulldelik var ki 
binlerce inıanı btıtiln ISmlirlerince 
meftun ediyor? Bu harikulidelik 
h ltlfla ....... deki •• 
aetten baıka tabiatia bir (nefu) 
(barikaaıdır da ••• 

Atlet ve Flurv• Kutu 
Bir Flurya kUfUDUD bir damla

cık ciieri, nefu kumemeceain .. 
en blylk ciierli atlete taı Çlka
nyorl 

Kut bor .... ma (70) yqUNlald 
kut mllrebbileriırin piri Basri baha 
bize bu izahab •erdikten aonr& 
tu hayret verici iddiada bulunuye>r: 

- Ben ( 50-55 ) HDe bu ifl• 
mqgu)Om. ~n m•ıhur hafızlar bir 
aolukta (80-90) dan fazla aayama• 
mıflar. Halbuki (25) ayıdan (300) 
battl (400) sayıya kadar bir ıo
lukta öten Fluryalu vardır. Geçea 
gGn sporcu bir meraklı arkadq 
aaat tuttu. Bir Fluryanın bir aolukta 
(38) saniye &ttUjtlnll teabit etti. 
Halbuki en ~netli nefesi olan 
bir atlet (100) ayı kadar bir .. J 
aayabiliyor. Ben ( .f0.40 ) ADt,., 
hatta ( 1,S ) dakika iten FJur,a 
yetiıtiririm. Benim yetiştirdljim 
kutlardan ( kanadı kınk ) nefea 
kesmeden, bir dakika (15) ıanlyt 
iterdi! Bu kuıu ıimendiferd• 
(Andon) lıminde bir zata sattım. 
Son ( Hafız Süreyya) iıminde bir 
kut yetiftirdim ki ( 15 ) aenedir 
böyle kuı ıeJmemiftir. Oata.t. 
( 40-50· 60 ) makara atardı. Iİlt 
dakika (20) saniJ• Aat tutmaClt"' 
ıına bir nefe.te 6terclil. Şimdi en 
çok kaba, auli, dmert kutlar 
lzmirden yetipyor. 

Bir lokma kuşun bu 
cidden bir harika! 

Kut mürebbileri kuşları ha
zan ıramafon pliiana ahnıaı_t 
bülbül ve kanarye dinletereli 
yetiıtiriyorlarsa da bir iki aene 
sonra kut bu taklidini tekrar 
kaybediyor. 

(Cermen) Kanaryaları için AY. 
rupalıların yaptığı tecrtibeler if. 
lis etmiıtir. Yine tirin TürklJ• 
dailarının engin tabiabnda ye~ 
ıen ıesli kutlan dtlnya rekoran• 
tutmakta .• 
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Tabiatiıı size bahşettiği hazinenin 
muhafazasını biliniz. 

O · · •l bir lerıe ımılık olmak kafi degildır. O teni lnisuii nııılıafıııa, ya~m 
ilPrl• ı·sile halelrlar olıuak tau vesair haricı tesirattan \'İkaye etmek liızımdır. 
ince ı 'ı ve terkıbindeki fenni enuırı ile )&lmz GİBBS giı:zellık pudras•, 
earır,, , esmer, kumral velhasıl hn tellf• elvP-rişlı olan ve geuçlıgınizin taravc• 
tiui ıı ılıafaza ve yaş ilerleıııesiııdı>n lıasıl olan avnrızı gideren yegıiııe pudrndır. 

u ı rns pudrası, şayttuı ha) ret bir sım~tte yuze aniyen yapı , ır ve uzun 
müdıl"t sabit kalır, Liltif ve mlanivtlz kokusu Ptrnf ıııız<la taze \'e sevimli 
hır h va yaratır. . ' ııad(•tin en lıirinci şartı, intilıap etınegi bilmE>ktir. Kulla
nacııgl'llz yegane pndra olaral, GlBBS pudrasmı intihap Pdiniz. <.. 'ıddcn 
meıııııun kalacaksınız. GlHBS pudra11, biitiin I'aris tık kadınlarıuııı pudra· 
sıdır ~ilin de pudramz olmalıdır. 

Reklam fiatı: Tet riıbe kutu u: 35, büyügü 90 kuruştur. 

rvtECCANİ NÜMUNELIKLER iSTEYiNiZ: 

Beyoglunda : 

istatıbulda : 

Karıman, Şark ecza deposu, Parally, La Verlte 
ecza deposu ( Elhamra Pasajında ) , Karako 
ve Bakar mağazaları. 

Bahçekapıda Zaman ecza deposu, Yenlpos· 
tane civarında parfUmörl Maks Faracl. 

------
1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
1 - Bursa Baş Müdüriyeti binasının her iki tarafında müceddeden 

2 

yapılacak ilivo ve intaat kapalı zarf usulile kırdırmağa 
konulmuştur. 

Kırduma şartnamesile evrakı fenniyesinin musaddak suretleri 
beş lira mukabilinde Cibalideki Leva:ıım Muhasibi Meı'ullii· 
ğUnden ve Bursa Baş Müdüriyetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 3117/934 tarihine müsadif Salı gDnll saat 15 te 

4 

5 

6 

Cibalideki Alım Satım Komisyonumuzda icra olunacaktır. 
Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarda tayin 
olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 
Kırdırma şartnamenin maddei ınahsusası mucibince fennl eh· 
liyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 
Her istekli bedelin °o yedi buçuğu olan (1114) liralık muvak
kat teminatı tayin olunan saatten evvel tealim etmelidir. 
Kırdırma· için tayin edilen saatte tutulması adet olan zabıt ka
ğıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez. (3692) 

* * 1 - Paıabahçe Fabrikası için şartnamesi mucibince "2500,, ton 
T uvanen maden kömUrU. Saat 15 te. 

2 - Nümune ve şartnamesi veçhile "6000,. band Sakaonya. 
Saat 16 da. 

Yukarda cinsi ve miktarı yazıla iki kalem malzeme 2517/934 
tarihine müsadif Çarşamba günü hizalarmda yazılı saatlerde pazar
lıkla alınacağından taliplerin °o 7,5 teminatlarile Cibalide Levazım 
ve l\~übayaat Şubesine müracaatları. "3693., 

Belediye Sular İdaresinden: 
Devam etmekte olan takviye ameliyata dolayıaile 1417/934 

Cumartesi ve 1817 /934 Çarşamba günleri Terkos sularmm az ve
rilmek mecburiyeti hasıl olduğu muhterem halka !lin olunur. "3815,, 
= 
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Acenteleri ı Knraköy Köprübat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdarıade 

Han Tel. 22740 ........ .... .... 
Trabzon Sür' at 

Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 

Temmux 

Perşembe 20 de Galaıa 
rıhtımından kalkacak. Gidlıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
niifte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. (3819) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 12 

Temmuz 
Perşembe 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. (3820) 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ANAFARTA vapuru 13 
Temmuz 

Cuma 11 de Sirkeci rıhb· 
mından kalkacak. Gidişte fz. 
mir, Antalya, Mersin'e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 

caktır. (3821) 

~--------------' Kachköy birinci sulh hukuk 
hiklmliğlnden: 

Aukarada Mühendiı hanında Rıdvan 
bey nezdinde eakin iken elyevm ika

. metguhı meçhul Behice hanıma: 
Kadıköytlnde Mıihiırdar caddosinde 

Boci llya cftıındi vekıli Salih Zeki bey 
tarafından aleyhinize mal bedelinden 
yiiz elli lirıı kırk beı;ı kuruş otuz para
nın maa faız ve masarifi muhakeme 
ve tazmiuat tahsili hakkında ikame ey· 
lediği dava üzerine namınıza imla ve 
berayı tebliğ gönderileu davetnamenin 
ikametgnhınızın meçlınliyetine binaen 
bilil tehlig iade kılınmış ve bittalep 
ilanen teblihat icraema karar verilmiş 
olduguudao muhukemo için tayin kılı
nan 8-fl-934 Cumartesi günü saat 10 da 
Kadıkoy birinci ıullı hukuk mahkeme· 
ıiııde bızzat veya tarafınızdan muead· 

, 
Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
'' 6,, Müfettış Namzeti almmak üzere 11/8/1934 Cumarteai gUnü 
saat 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında bir müaabaka 
imtiham aç.ılacaktır. Müsabakaya iıtirak edeceklerin "Mülkiye,. 
veya "Yüksek İktısat ve Ticeret,, mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve )İrmi yaşından aşağı, Otuz 
yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

iki senelik stajdan 
olanlar "175,, lira 

Müfettiş Namzetlerine 11 140,, lira maaş verilir. 
sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak 
maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. 
imtihan programını ve sair tartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankaaı Teftiı Heyeti Müdürlüğünden ve İstanbul ve 
lzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası T eftiı Heyeti MüdUrlüğUne nihayet 26n /934 Perıembe 
günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek ıuretilo 
müracaat etmiş bulunmalidırlar. "3776,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira Kuruı 
Hocapaşa : Dayebatun Süruri Hobyar mahallesi Ho

ca hanı derununda 10 eski yeni 10 nu· 
maralı kagir mahzenin 8/48 hissesi. 

12 58 

Mercan : Dayehatun mahallesinde Büyük yeni 608 40 
handa birinci katta 42 eald 42 yeni nu• 
maralı kagir oda. 

Mercan z Dayehatun mahallesinin Tarakçılar cadde- 158 40 
si 86 eski 66 yeni numaralı kagir oda· 
nın 115 hissesi. 

BllyUkada: Yalı mahallesinin Ayadimitri sokağında 216 00 
kain 36 numarala iki oda bir mutbab bir 
miktar avlu ve avluda barakayı mllftemil 
ahıap hane. 

BUyUkada : Cami mahallesinin eski Patrik yeni Gazi 93 94 
Avrenos sokağında 79 metre murabbaı 11 1,, 
numaralı arsanın msıf hisıeai. 

Yukarda evsafı yazılı emlik hizalarında gösterilen kıymetler 
üzerinden 1517/934 Pazar gUnU saat On dörtte peşin para ile mnı. 
kiyetleri sablacaktır. Taliplerin ylizde yedi buçuk pey akçelerile 
müracaatlan. 11M,, 113448,, 
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dak vekilletname ilo bir vekil gönder• 
mediğiniz surette hakkınızda gıyap ka· 
rarı ihihaz olunacağı tepliğ makamına 
kaim olmak üzere kekfiyet ilin 
olunur. (38) 

Adaları GUzellettlrme 
Cemiyeti 

tarafından bu yaz mevsimi 
için tertip edilen şenlikler 
12 Temm.uz Perıembe akşamı 

Yat ku/Bbü balıçeılnd• 

ADALAR REVüSU 
ile başhyor 

Bu revü Ekrem ve Cemal 
Reıit Beyler tarafından sureti 
mabsusada hazırlanmıştır. 

Ertuğrul Muhıin Beyin idareıi 
altında Şehir Tlyatroau 

( DARÜLBEDAYI) güzide 
artistleri tarafından temsil 

edilecektir. 

Temsilden sonra geç vakta 
kadar dansedilecektir. 

Sabah aaat üçte Rvdet için vapur 
vardır. 

-===~==:======:=::=====-==-=-~ -= 

istanbul Ziraat Bankasından: 

Davetiye olmak için C.migel 
namına Biigükad• Yat lali• 
inine "" TepelHııında Şelai' 
Tig•trosuna ( Dariilhedagl ) 

müracaat edilebilir. 

MUzayede ile Satıt 
Cuma günü sabah saat 10 da P~ 

galtı hamamı sırasında birinci Eşftf 
sokagında 17 numaralı Izer apartuıııv 
nının S numarasında mevcut müzeyyeıa 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinıi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. No. sı hammen kıymeti 
513 Yeşilköy Köyiçi Fırın ve ayazma Ahşap hane ve dükkan Tamamı 11-12·13 800 T. L. 
539 " ,, Kilise ,, ,, ,, 2211-22/2 600 ,, 
540 Bakırköy Cevizlik Telgrafhane Ahşap hane ,, (5) 800 ,, 
584 Boğaziçi Arnavutköy BüyUk ayazma ., 114 71 625 ,, 
588 ,, ,, Sucu bahçesi Arsa arşını 150 Tamamı (9) 200 ,, 
593 Samatya imrahor Hacı Manol Ahşap hane ve arsa 3/32 82-84 100 ,, 
594 " ,, Tulumba Ka,gir hane 115 (4) 1000 ,, 
598 Eyüp Hacı Hi.isrev lğrikapı Arsa Tamamı 6/63 100 ,, 
605 Büyükada Cami Güzeller Ahşap Uç hane ve bir dUkkin 255/1296 22/t-22/2-24-26 275 ,, 
600 ,, Karanfil Karanfil Arsa metresi 466 23/IOO 42 108 ,, 
609 ,, ,, Şahbal Ahıap han1a 83/128 10 400 ,, 
610 ,, Yah Mehmetçik Arsa metresi 36 542592/663552 19 165 ,, 
612 Boğaziçi Boyacıköy Maıılak Bağ dönümü 7 1 /4 4 eakl 88 ,, 
614 ,, Arnavutköy Yenimahalle Ahşap hane 112 90 300 ., 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda yaulı gayrimenkuller 
pazarlıkla satıp çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 14n /934 Cumartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye ittirak edeceklerin mezkür günde saat 
on dört buçuia kadar pey akçelerini )'•tırmaları lbımdır. Senel haliye 'Hrıisile Belediye reaimleri mütteriye aittir. ''3355,. 

eşyalar miizayede euretil~ . e~tılac~i? 
ilan olunur. Gayet güzel vıtrınli ve ~ 
kö~eli bufe, dreeua.r, otomatik kar' 
masa ve meşin kaplı G eandalya~ 
mürekkep akaju modern yemek od' 
takımı, kanepe, 2 koltuk, 4 snndalf" 
2 markıı, jardin)'er ı;e orta maeasıO" 
dan ibaret bir çift perde nefis ipekli 
uri salon takımı, meşin kaplı kanaP' 
ve 4 koltuktan murekkep yazıhane ti" 
kımı, aynalı dolap, lavabo, gece ın•" 
sası ibaret yatak oda takımı, büfe, ın•• 
sa, Tonet sandalyalar, aynalı dolap, AJ!J,. 
rikan lavabo, karyolalar, kadife kanaP" 
sigara ve o~ ıııı musalan, nlamandırf 
ve çini sobalnrı, bronz oksıde ele~ 
avizeleri, portmanto, etaJerler, pe~ 
ler, 18torlar, balausuar, gaz fırını, k~ 
rolar, vazolar, biblolar, veair ha1 
lüzumlu eşyalar, ' 'bartmann,, m~ 
nefie bir piyano u Anadolu ve a 
halıları ve kilimler. (1081) 
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Üçüncü Keşide Bugün İkmal Edildi .. ,--------------------------------· 

----'---------'-

Bugünkü Keşidede Kazanan Numara-
ları Aşağıki Sütunlarda Bulacaksınız ! 
On Ye 'inci Tertip f ;ıyyare Piyangoaun;; Üçüncü Keşidesi Bu Sabah Üniversite 
Konferans Salonunaa Bitirildi. Bu Keşidede Kazanan Numaralar Aşağıdadır 1 

1500 lira 4o lira 50 lira 
Kazananlar 

2210 
· 600 lira 
Kazananlar 

4068 2622 
16651 13500 
6160 212~5 

6613 
23667 

13202 20713 

200 Lira 
K~zananlar 

8634 6319 5389 24369 
9853 8582 
89'27 6087 

14597 l4i28 
7406 21 i53 

3422 
2485 

16915 

100 Lira 

2183 
3Ii2 

15835 

Kazananlar 
14808 16703 4067 21751 
19653 3952 11904 5588 

9682 988 l 12229 19611 
23819 9541 20939 3084 
10837 2231 23395 12888 

5873 21800 
2099 22546 10603 11853 

i77ll5 
16121 
18884 
6286 

21742 
23248 
18188 

17583 
4843 

21889 

19644 
13349 
22440 

1194 
8341 

21611 
18059 
13733 

465 

2d7.5 
22262 
21 ıo3 

3591 
17t\OO 
23~97 

it .. 14 
20'>.4 
8120 

14481 14870 

Mükafat 

8782 
13187 
3365 
6M21 

20139 
10 ~9 

3618 
18661 
1a1 ıo 

Yirmi bin liralık mükafat şu 
kırk numara arasında beter yüz 
lira olarak taksim edildi. 

24674 
16168 
15299 
10506 

2647 
18263 

s 
7055 

17544 
8080 

24992 24775 
21178 17066 
15583 20585 
10762 10475 
2671 3961 

18284 18657 
ı29 2087 

12612 13130 
12112 12615 
8872 9450 

Amorti 

24721 
22116 
20967 
14493 
4639 

18664 
7938 

13247 
12305 
9629 

Nihayetleri (58), (73) rakam
larile biten bütün numaralar yir
nıİfer lira amorti kazandılar. 

Elli Bin Lira 
Sirkecide Viyana otelinde ika

met eden tüccardan Akşehirli 
Mustafa Efendiye elli bin lira 
isabet etmiştir. 

--·-·-···· ····--------·-·-.. ····--·· w 
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Gtıa PERŞEMBE Hıar 

Sl 12 Temmuz 934 '8 - -Arab1 Rurnt 
29 Reb.nel IH3 29 • Haılraa • IW 

•••" l....,v ... ıı v.ı.ıı j!:!!. Vua• 
Gla.. 8 M 4 18 Akpa l" - 11 •& 
Otk 4 !t7 u 1t y.... 1 5f Jl 41 
t.t.. • S7 .. it ..... • 41 J • 

' 

Kazananlar 
12535 

495 
19407 
9205 

17759 
15589 
10533 
96)3 

22373 
7201 
8472 

17255 
297 

12414 
5064 

13600 
6378 
3171 

24811 
7682 

12408 
16479 
6968 

16781 
7843 

t64 
20395 
7207 

10879 
20<l50 
6899 

18831 
9716 

12045 
10388 
22052 
14610 

3611 
22311 
3272 

10015 
13:l24 
5255 

12819 
387 
3~57 

22·151 
P.88 

9388 
6487 

?.2305 
t4088 
21156 
8704 
9707 
7883 
9829 

17149 
24792 
I0975 
16417 
14927 
13953 
14220 
10915 
17264 
5411 
ı3544 
22675 
24548 
16786 
14966 
9312 
ı26 

18617 
14735 

23238 
23311 
z2728 · 
9879 

16131 
5683 
8274 

24948 
12593 
10746 
21528 
7310 
7099 

24519 
19161 
24431 
12171 
21640 
4630 
6ti08 

2.'}233 
11563 
20271 
14459 
10709 
14679 
2:t663 

7663 
15753 
8393 

1756 
3011 
49J8 
3374 
9732 

13989 
5498 
1159 
885 

6239 
13674 
16147 

2054 
18'.?95 
11530 
, ., 176 
l858 

1~74tJ 
3079 
53ı7 

14071 
5161 

18342 
19267 
11889 
7161 

10281 
19877 
2"1697 

7977 
13200 
13539 
19320 
3881 

20142 
11350 
13865 
19356 
4149 
3468 

19556 
17997 
20013 
13628 
8542 
8131 

14564 
6164 

19129 
7479 

19312 
10046 

7567 
1147 
2332 

1J396 
3~14 

16972 
27 

23828 
22731 
3373 

13357 
17238 
21232 
2609 
2036 

13931 
3102 
8753 

22 13 
20516 
4512 
5•25 • 17927 

10638 
23719 

6610 
4604 

18656 
3371 
6568 
587 

19947 
23335 
6528 

11340 
15957 

501 
3323 

13326 
20976 

1440 
14169 
23543 
8587 
7324 
1898 
2503 
503 

17691 
3593 

24817 
4175 

12384 
21069 
7331 

15' 12 
19827 
14607 
22871 
16401 
1391 
8018 
5231 

24352 
7472 

4169 
17279 
14879 
17590 

Kazananlar 
10498 2062S •2119 
4406 1738 11284 
1~425 9379 24410 
4585 11402 832 
3332 7447 12715 

18967 6195 14305 
21730 12784 21566 
16122 7438 2118 
5200 5885 1478 

18503 16172 16216 
22048 7224 20958 
18283 16358 46031 
15713 1418 24964 
24238 7524 13855 
10651 23371 8215 
5870 22244 24625 
5008 4284 1305 

24195 112 8777 
1606 24718 7812 

23668 10920 18499 
1 ı 848 23567 13776 
15733 16696 17260 
11956 14188 4891 
6367 17503 4330 

22..180 17965 11886 
2J400 2853 6973 
12741 7833 14406 
24437 8002 19016 
3953 11409 1654 

12946 8117 22284 
12558 14141 9599 
2164 18587 2500 

20475 17421 18017 
20697 5276 6649 
7747 20485 11577 
1008 21669 22194 
2256 11296 8935 

21305 4535 15133 
18716 15764 12061 

213l6 
13738 
6811 

10085 
21254 
9301 
6192 

11220 
4505 
8381 

24687 
1397 
845 

4783 
6284 

217D8 
12953 
7045 

15449 
1472 

23423 
1406 

13003 
2910 

15245 
9988 
5560 

15413 
9653 

12916 
16127 
2224 

20896 
1526~ 
9245 

12987 
9516 

11235 

24617 

7489 
20371 
15235 
15793 
16245 
2709 
300 

22217 
8049 

17314 
2187 

13145 
1005 

19104 
19876 
5679 
6840 
5633 
864 

109S5 
~ 

11390 
201 

10706 
1180 
2517 
1145 

16888 
16391 
15687 
15703 
6694 

21733 
7128 

16208 
4018 15771 ___________________ , ______ _ 

15102 
5171 ( TebllAler 

15237 ' 
) 

1498 LApsekl Sahll Sıhhlyeslnln 
13551 ilgası 
22564 

89 
6941 
1714 

15002 
23413 
2.36ı6 

Hudut Sahiller Sıhhat Umum 
MUdUrlUtUnden: Sıhhat •e İçti
mai Muavenet Vekaleti Celileainin 
emirname1ine tevfikan Lapseki Sahil 
Sıhhiye idaresi S Temmuz 1934 tari
hinden itibaren ilga edilmiıtir. 

2 

3528 ( T 1 b D 1 14480 11ıııı. __ _.o_p..._a_n_...,._;;,..;;;•;.:;v..;;;•;.;tl:.:•;:,r_-J 
19974 

1838 
12187 
3446 
3318 
9315 

23778 
23963 
10418 
23678 
24754 
9672 

21459 
15797 
23501 

7 
12293 

5838 
8339 

20790 
18312 

Avclları Davet 
lstanbul Avcılar CemlyeUn· 

den: lstanbul Avcılar Cemiyeti ae• 
nelik konıreai lS Temmuz 1934 pa
zar günü •••t 17 de fatanbul Halk
eYİ salonunda toplanacaktır. Cemi
yete kayıtlı bulun•un bulunmasın 
lıtanbulda bulunan bGtGn avcıların 
teırifJeri. 

Eski Mahkumun 
Yeni Cinayeti 
Samsun, ( Hususi ) - Evvelki 

gün burada bir cinayet olmuştur. 
Hapishaneden yeni çıkan sabıkah 
bir mahkGm, sevdiği kadını bı· 
çaklayarak öldürmüş ve kaÇllllfbr. 
Hidiaenin mahiyeti ıudur: 

374= 15150 _________ ... _ ................ ---............... . Bir katil fiilinden mahkfım olan 
Şerif isminde biri mahkümiyetlni 
bitirip çıktıktan sonra, doğru 
eski ıevgilisi Haticenin evine git· 
mit ye bundan sonra tekrar ken· 
disile yqamasını kadına aöylemit· 
tir. Kadın bu teklifi reddetmit ve 
aralannda tiddetli bir ağız kav• 
gası çıkmışlar. Kadının bu teklife 
yanaımadığım gören Şerif fena 
halde kızarak yeni sabo aldığı 
koltuk bıçajını çekmiı ve kadının 
karnına uplamıtbr. Kadın haıta· 
neye kaldırılırken ölmOı, Şerif 
kaçDUthr· Zabıta katili pddatle 
.,. .. lrtadar. - • 

MalOI Gazilerle ••hlt 
Yetlmlerlnln lkramlJelerl 
KadıklSr Askerlik fubesinden: 

1 - KadıkCSy askerlik tube•iade 
kayıth harp malGHl :sabit ve neferlerle 
ıehit yatlmlerlnln 934 HDHİ inhisar 
ikramiyesinin tevziatına 11 Temmuz 
934 tarihine teHdilf edea Çartamba 
,OnClnden itibaren baılanacakbr. 

2 - Teni gGnleri Cumarteai, 
Pazartesi Çarıamba filnlerldir. Tevziat 
geçen sene oldutu •lbi Kaymakam
hkta yapdacaktar. 

S - Tnaiatta naaat cüzdanı resmi 
.. nedinin bulunaaan Ha•hr. 

4-Tenl .......... Wr ... ..
_ .. , -·"eden 11ra aamar1111 alıaaealrhr. 

Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 
1 - Erganide maden sahasında yapılacak olan : 

a ) Bir izabehanenin demir iskeleti, 
b ) Bir kuvvei mubarrike santralı binasmın demir iskeleti ile 
c) Yine demirden lhamul d&rt adet mfttebanik vincin imali, 
teılimi ve yerlerinde kurulması toptan mOnakuaya konulmuşt~r. 

2 - Talipler evvelce bu gibi itleri bafUllUI olduklarına dair 
muteber evrak ibraz aderek. fenni prtnameler ile pllnlan 
Şirketin Bahçekapı' da Taı Handa klin ldarei Merkeziyeainden 
yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustosun yirminci Pazarteai rını ıaat 
on beşe kadar kabul edilecektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplannı muhtevi 
kapalı zarfı ve şartname ahkimınm kabulünü mutazammm 
imzah bir varaka ile şartname mucibince Şirkete teslimi 
lizımgelen plin ve projeleri, Türkiyede müesses ve muteber 
bir banka tarafından verılmiş muvakkat teminat mektubu ile 
birlikte diğer bir zarfa koyarak, 3 ncü maddede tayin olunan 
vakte kadar, Şirket Müdüriyeti Umumiyesine makbuz muka· 
bilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat teminat mektubunun 
aabk olduğu meblağ teklif fiatmın yOzde yedi buçuğuna 
müsavi olacaklar. ihalenin tekarrOrllnde teminat miktarı yilzde 
on beıe iblağ olunacaktır. 

5 - Tekliflerin fenni şartnameler ahkamına tamamen uygun 
olması meşruttur. 

6 - Talipler tarafından tanzimi icap eden mukavemet hesaplan 
Alman normlarma göre yapıhp teklifnamelerle birlikte Şirkete 
tevdi edilecektir. 

7 - Teklif mektuplan ile merbutahnın tetkikinden sonrıı Şirket 
bu sipariıi münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi 
tehir veya yapılan mfinakasayı feshetmekte muhtar olacaktır. 

8 - Fiatlar müteamil peşin tediye eaasma göre tayin ve teklif 
olunmalıdır. Talipler tediyenin vadeli kredi üzerine ifasını da 
ayrıca teklif edebilirler . 

9 - Daha fazla tafsilit almak isteyenler Şirketin Merkezi Idare
aine müracaat edebilirler. 

İktısat Vekaleti Maadin Umum -
Müdürlüğünden: 

lçel Vilayetinin Tarsus kazasının Saraç kByü civan~da kiin 
olup şimalen Saraç belen noktasından bed ile Saraç karyesi camii 
BOktumdan bilmurur Murat Sofu tepetri ara•oda mOnkesir bat, 
garbeo me:ıkür tepeden bed ile Andıvar ça) ile flyazhk çayının 
birleştiği noktaya vasıl olan müstakim hat, cenuben mezk(ir nokta· 
dan bed ile Moza gedik tepesile Çolfahk yanğı kayasından bilmu
rur Saraç deresile Karğıpınar ıuyunun birleştiği noktaya münkesir 
bat, ıarkan mezkiir noktadan bed ile hudut başlangıcı olan Saraç 
belen tepesine vaslolunan mliıtakim hat mahdut 190 hektar arazi 
dahilindeki Saraç Krom madeni namile maruf bulunan mekşuf 
Krom madeninin evvelki hudutlan dahilinde ifletilmeai mekşufeo 
ihale kıhnacakbr. Taliplerin ihale mukavele ve şartnamesine derce
dilecek olan hususi prtlarla teminat akçesi miktarım anlamak Qzere 
Ankarada lktısat Vekaleti Maadin Umum MUdürlüğil taharri ruh
satnameleri ve imtiyazlar mtldürllğüne müracaat eylemeleri ve 
tekliflerini kapa.la zarf içerisinde nihayet 20/9/934 tarihine müsadif 
Perşembe günü aaat on beşe kadar Ankarada lktıaat Vekaleti 
Maadin Umum MüdllrlUğtlne tevdi eylemeleri ilin olunur. "3432,, 

Memur Aranıyor 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız ve müessesatı Muhasebe servısleriade iatihdam edil· 
mek üzere imtihan ile memur alanacakhr. 
İmtihana iftirak için; lise mezunu bulunmak. askerlik hizmetini 
yapmıı olmak ve otuz bet yaşım mütecaviz bulunmamak ıartbr. 
Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaf asgari 80 liradan 
başlar. Ayni derecede muvaffak olanlar arasında Ali mektep 
mezunlarile Banka veaair ticari müeueaatta tecrtıbe görmüt 
olanlarla ecnebi lisanlarmdan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih 
ve bu evsafı haiz olanlara iktidarları nisbetinde maq tabıia 
edilecektir. 
imtihan 2917 /934 pazar glinii ıaat 14 te Ankara ve latanbulda 
ayni zanu~nda yapılacağından talip olanlann imtihan programım 
veaair ıartları anlamak ve isimlerini kayıt ettirmek llzere nihayet 
2217/934 akşamına kadar Ankara'da Umumi MUdürlüğlln Memu
rin Şubesine ve l1t:anbulda Galatadaki Bankamız Şubesine müra-
caatları ilin olunur. (3481) 

lstanbul asliye ikinci ticaret 1 lsL birinci lflls memurlu-
mahkemeslnden: Mahkemece ıa· ~undan: Münis Jakop Nefıısıye ait 
tılmııeına karar verilen ve el)'evm 

1 

ıfllls nıuamellta yenileaeceğindeo e•· 
Kuruçeşmede rıhbm antreposunda hu· velce maaayo müracaatla alacakları 
lunan 60 ton pik Jeuıiri IS-7-934 tari· kayıt ve kabul olunan alacaklılarm 

yetleriuJeki evrak ve veıikalarını ve 
hine mö1adıf paıar günü ııaat 16 da vekil olanların nkiletnamelenni ..... 
bulunduğu antrepoda aatılacagıudan milen 18 temmuz 9M oartamba güal 
talip olanların tayin edilen gün ve •&at 14 te huzarumuıla ,.apdacak top-
..- ..Um depoda mır t.uluma- laomada hasır htmımalan ilan 
lan ilin olaaar. flO'I,., ohaour. 

.. 
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Aman ... ne sıcak ... VAPURCULUK 
Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkan.anı bulamıyor

sunuz I Fakat komşularınız "Frigidaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul Acentalıtı 
Uman Han, T elefonı 22925 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe ıını 
.. at 1' da Galata nhtamından kal· 
kacak dotru lamlre ~deeektir. Bu 
npur HER PAZAR ılnll nat 1' da 
lıcnlrdea lıı:alkıp dotru l.tanbula 
ıelecektlr. 

Siz de sıcağa daha faz1a tehammüı ede
cek misiniz ? 

•---•Doktor 411---~ 

•• ,.,., Moto• Mamulilt HORHOR UN/ 

BOURLA BiRADERLER Vl Ş• 

Her gün akşama kadar haıtalannı 
Emin6nü Valide kıraathaneai yanı• 
da.ki muayenehanesinde tedavi eder. 

~--• Telefonı 2418 • (286) ---

SıbbatlDI Sevenlere 
MÜJDE 

Afyonkarahlsar Madensuyunun hazimaizliğet 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karıı ıifat 
hassalarından İstifade edenlerin adedi gtin geçtikçe 
artmaktadır. 

Al'YONllABABISAB llADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle 
mtişterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şişelik kasalarla da au verilmektedir. 

Umami sotıı geri : 

Yeni Postane civarında Ak .. rayltlar hanında 
Hillllahmer satı' maOazasıdır. Telefon : 20062 

Adalara TenzilAtlı Su 
İstanbul Liman Şirketinden: 
Adada· oturanlara hizmet olmak üzere adalara deniz vaaıtalarile 

verilecek suların metre mıkibı 12 Temmuz tarihinden itibaren 
iı'arı ahara kadar 84 kuruıtan 60 kuruıa tenzil edilmlıtir. Su 
istiyenlerin Galatada Yağkapanmda Su şubesine (Tel. 43299) 
müracaatları rica olunur. Umum MUdUrlUk 

~--------------.... (1065) 

Ölçü üzerine 
F ennı Kasık Bağları 
Mide, banak, böbrek 

diltküolüğüne 

reni 
Konalar 
1stiyenlere ölçü 

tarifesi göoderifü 
EmlnönU 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 ' 

ZAHARYA 
O.reopuloı 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

LOKANTA ve BAHÇE 
• 

NOVOTNI 
Beyoğlunua en pz:el yeri 

TAZE BiRA 
Kadehi 2 2 1/ 2 Kuruf 

En iyi yemekler 
HER AKŞAM MUZIK 

~ ... Belediye Sular İdaresinden : ~-. , ______ ,, 
Halen lıtinye koyunda bulunan İdareye ait bir Deniz MotörU O A KUTiEL 

teknesi satılıktır; Talip olanların fazla tafsilat almak için Levazım r. • 
Şefliğine müracaatları. "3783u Karaköy Topçular cıddeıi No. 33 

== 

--

AT i E., 
VANTiLATÖRLERi 

ve fevka1'de tediye ıartları ıayeeinde 

VEFIESiYE SERiNLiK 
(893) 

61-• Karaciier - Mide - Bağıraak - Tat. Kum hutalaklanna - ... ~ 

T U Z LA içmeleri ve 
OT Eli 

29 Hazirandan itibaren Köprilden 6,80 - 7,35 - 8,0S .. 9,SO - 11 .. 13t1S • 
15,10 - 16,45 te Haydarpafaya wJden vapurlaran trenleri içmelere giderler. 

------

Holantse 
Bank-Dni ~N.V • .. 

Sabtlc. Bahrtsefl• P•••m•nl 
aankast 
~- .. 
latanbul Şubeal 

~ 

Galata Karaköy Paıac-
' . Meydancık Aıaıemal Haa ... . 

Her türlü Bank• muameı .. 4 • 
ıer1. Kasaıar,.:can ....... 

UMUMi MDODAL.DK: AMSTEADAM 
Şubeleri a Amsterdam. Buenoa Airee • 

., 1lt _. • ...- A 
lstanbul, Alo de Janeiro. Santoe. Sao Pauıo. 

--
yalnız düşman değil, 
dost da ayağa bakar! Hanımefendiler: 

Zeiss T riotar 1 : 4 , 5 objektifi 
6 x 9 lık Rollfilm uzerinde 
6 x 6 buyükluğunde 12 resimi ile 
bugünün herkese en elverişli 

aynalı kamarasıdır. 

Fazla malümat için : 
C .Fröhlich mUossesesine, fstnnbuı. 
Sultan Hamam Kendros hnn No 6 18 

müracaat ediniz 1 

--···········--··-·· .............................. .... 
ao11 Poat• Metil•••• 

SÜMER BANK 
BIYllOZ Fabrikasının 

s m e 
un u 

Zevkinizi yüzde yüz 
tatmin edecektir. 

Ba levkalAde zarif ve gayet balll, 
ytlksek llkı kaadaraları girmeden 
kundura ısmarlamamanız. kendi 
menlaaUnlz ve ••klıtıaız icabıdır. 

--

• 

r --


