
Sene • - No: 1425 -

a vru a Yine ra 
...................................................................................................................................................................... 

M. Bitlerin Sinirleri.Bozulmuş .. Kadmıa:•m•z·~ 
- Guzelleşıyor Mu, Yoksa 

Vücutları .. 

Rayştag Meclisinin Toplantısında Bozuluyor Mu Acaba? 
Bile Nutuk Söyliyemiyecekmiş 

Bir Kısım 

Almanya 

Avrupa Gazetelerine 
Hakkında Veriştirip 

Londra, 13 
( Huıuı1 ) - ln
giliz r•ıeteleri 
ve bilbaua ln
giltere efkirau
mumiyeai Alman• 
yadaki hldise
l•ri takip buu· 
atında bllylk blr 
dikkat 1aıteri· 
}'or. Amele fır

Jcasının fikirlerini 
tletreden Deyli 
fierald gazetesi 
Alman Baıvekili 
M. Hitler hak· 
kında yepyeni 
bir haber verl· 
yor ki efkln u
mumi1• bu ha· 
~ . 
Iİeyeca•n~.._.. .. .._. 

tılamıtbr. Deyli 
Herald'ın neı

rettiii bir tel· 
ıraf a ıöre, M. 
Hitler vahim de

Vaıl7etl lılll dü· 
ulealyen Fon 
Papea refikulle 

beraber 

recede bir ıinir buhranından fena 
halde ııtırap içindedir. M. Hitler 
bu sebeple uzun mllddet iıtira· 
hata muhtaç bulunmaktadır. Ve 
bu istirahat esnasında resmi ••· 
tifesile uğraşamıyacak, kend-. 
başmuavini M. Rudolf Heı velet· 
let edecektir. M. Fon Papen el• 
Ycvm Baıvekil muavini olduğu 
halde Baıvekillik vekiletinin ken· 
dlıine verilmemesi siyasi dedik9-
dulara ıebep olmuıtur. Diğer ta
raftan M. Hitlerin, yakında top· 
lanacak olan Rayıtaı •ecliundc 
4e rahatsızlığı Jldbaden nutuk 
aöyliyemiJeceti laaber werillyor. 

Bundan bqka beynelmilel ıi· 

yasi meseleleri bal çareleri husu• 
ıunda Franl8 ile lngiltere ara
sında bit anlqma vllcut buJmaıı 
Almanya siyasilerini çok fazla 
mcsgul etmektedir. 

İngiliz gazetelarinden bazıları, 
bu vaziyet karşısında bugtınkil 
Alman liderlerinin buhuk mUH· 
vah V crsay muahedesinin esaslı 
şekilde değiştirilmesi husundaki 
kararlarını mu haf aza edip ctmi
yecek lerini de sormaktadır. 

lktl9at Naztrı Azledlldl 
Bertin 12 (A. A.) - Birkaç 

ay evvel ' Almanyanın ikbudi İt" 
lerinl idareye memur edilmit olu 
M. FiHp Kesler aı:ledilmiıtir. 

( De..amı 8 inci aayf ada ) 

Arabistandaki Gizli 
1'..uvvetlerin lçyüziı 

••• 
Bu heyecenh ••eri r•zan 
F. Bey &on Poat. okuwu· 
culerant yeni itefrlk•mız 
hakkında tenvir etmek 
için diyor ki ı 

" Oôreıı goz kılavuz iltemez. Ben gordulı:
leriruden bildiklerimden ba ka lıırşe~ 
Yaımadı~ ve bu gördüklerim, Jıerkı> in, ba· 
huaua ıu sırada bizim bilm mı 1 i m 
gelen hakikatlerdir. Harp .. 
•ozlerınin dinmedigi bir za· 
ınanda harbi hazırlayan, 
hatta yapan kuvvetlerin 
İçyuzlerini bilmek daima 
faydalıda. 

Gün Doğdu: 
Duruyorlar .............................................................. 

Ölüm Cezası 
Bir Katil Hakkında Mah
keme Kararında 1ırar Etti 

Bartan, ( Huausi ) - Bundan 
d&rt ay kadar evvel ~fra1tbolu· 
nun Bostanb6ktl köyllnden lımail 
isminde biriıi, tarla bajıılamadı, 
diye kaynatasını 37 yerinden 
bıçakla yaralayıp öldüfmUf; altı 
ay evvel de Bartın ağır cezR 
mabkemeaince idama mahkum 
edilmifti. Fakat bu kuar usule 
ait bazı noktalardan temyizce 
bozulduj'u için, geçen paıar günü 
muhakeme tekrar g&rUlmUı ve 
katil hakkında yine idam kararı 

werilmif& -· 
Üç Kiti O. Konyada Astldı 

Konya, 12 ( A. A.) - ı932 .. 
•ece eYleriae pmelc: auretile 
paraaına tamaan Y abya kııı 
Havva ve t9Ylathjl Ayhana feci 
bir aurette 6ld8ren Sultaniyeli 
Abdtırrahman otlu Mahmut ve 
Akuraylı Yuauf oj'lu Hasan 
haklarında Konya ağır ceza 
mahkemesince verilen ölüm ce
zaaı bu sabah COmhuriyet mey· 
danında infaz edilmiı, katiller 
asılmıtbr. 

Telefon 
Yine 

Ücretleri 
inecek 

Telefon ücretleri tarife komiı· 
y.oou düa toplanmlfhr. Dünkü 
top1anbcla lcretlercle yeniden 
ykde bet tensitlt yapdmaa 
kararlafbnlmıfb'· Yeni tarife 
aiuıtoı bapndan itibaren muteber 
olacak, alta ay devam edecektir. 
Şimdi bir senelik mUkileme için 
'irk et (26) lira ( 13) klf ruı almak· 
tadır. Bu miktar yllzde beı niı
betinde tenıil edilecektir. 

Cenubi Amerikada 
Muharebeler 

Santiago d6 Şill, 12 (A A) -
Paraguaylıların Bolivya kuvvetleri 
ile bUyllk Şako cephesine 8 
temmuzda yaptıkları taarruzlardan 
birinde iki ordunun zayiah 11,000 
kişidir. Pareguayhlar, söylendiğine 
göre galip vaziyettedirler. 

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

...... Bir 
lstanbul bugün çok canla 
bir spor ıüntl geçirecektir. 

T•failltlnı ıatten 8 inci 
.. ,.. .... ,.... okurun11a. 

- --~ 

Türk Kadınının Vasati Vücut Ölçüleri 
Amerikalılarınkine Uyuyor 

- -----
Biçki Yurdu Reisinin 10,000 Türk Kadını Üze
rindeki Tetkiklerine Nazaran 20 Senede Bel
ler Kahnlatmakta, Bedenler Kısalmaktadır 

Memleketimiıde ilk tesis edl· 
len biçki müe11eaeal (Biçki Yur• 
du ) dur. Bu müHaeH TUrkiyenin 
her tarafına ( 21 ) aenedenberl 
yllzlerce, binlerce biçki mlitehas-
1111 Tllrk hanımları yetiıtirmiıtir. 
Biçki yurdunun hıymetli reiıı 
lımail Hakkı Bey ayni zamanda 
1 O Hnedenberl Ttlrk tarihinin 
menıelerl hakkındaki tetklklerlle 
tamamı,, gayet merakh we ml\
dekkik bir zattir. Meseli lbrahim 
peygamberin Tllrk neslinden gel· 
diğini ilk defa iddia eden ken· 
diıidir. lddia1ının mllıbet delille
ri de çoktur • 

Dedik 1al lımail Hakkı Be) 
2 l ıenedenberl · Biçki yurdunun 
b141mda bulunmaktadır. 

.. .,.. ..... Wr 
biçki mlltebua11dır. Mtle11uMi
nin batında 21 senedenberi biçki 

(Duamı 9 uncu ••1fada ) 

20 ••••lii 111inH•••İ,.tl• 61r Aa,ıı 
t•tlcilr v• ••k•••.. ,.,,,.,. •rld 

Y•rcl• R•İ•İ ı ••• u H•klcı ... 
~-=--"-='-==-ı:::x:ıcc.----------=-=d::ıc=-==:-

iki Cinayet 
Düzcede İki Kişi, Muşta Da Bir 

Adam Öldürüldü 
Dtbce, (Huıuıi)- Geçenlerde Akçaıehlrin Tahirt köytlnde btlylk 

bir aile kavgaıı olmuf, mUthf.t bir arbededen ıonra iki kiti 6lm61, 
Uç kişi yaralanmııtır. Kavgaya sebep iki komıu kızının mlhıaka .. 11· 

dır, Köyden Mehmedin kızı ile Haaanm kızı birlbirlerile atııtıktan 
( Dnamı 9 uncu aayfada » 

1 Niçin Görlinürler 7 

GUnUn birinde tuvalet efYHl utan maianlar kapaua, acaba ae 
olur? 

- S.llwta Wr tek kad&a slwılİ• do.tu• t 
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( Ha·lkın ._Sesi] I 
Dostlukta 
Samimilik 
Şarttır I 

Türk· Yunan doıtluğunun ebe· 
diliğiue inanmayacak bir Türk 
yoklur. Fakat ıon zamanlarda 
Yunanistands bazı karıoık mak-
11atlı kimseler Türk - Yunan 
dostluğuna dil u:ıatmıya baş• 
lamışlar. Halkın bu hadise 
karşısıoda~i mütalcale.rını bu· 
raya naklediyoruz. 

Şevket Bey (Remzi Pa~a zado 
Kadıköy Mısırhoglu Hayru)lahefendi 
90knk ft) - Bi.ıim siyasetimiz açılc, 
•cvgimiz ıamimidir. Bi.ıe dostluk 
ellerini uıatanlardan da b8yle bek
leriz. Yunan iktumt nazırının gazete· 
ıinde "Türkler İııtanbulu yağma edi
yor., batlıkh bir yazı çıkmış. Bu ma· 
nah bnılıktan Yunan efk&rıumuml

yeeinde bizim aleyhimizde propa· 
aanda yapılmak btenmiştir. Bu 
yazıda (1453) yılında Fatih fstanbulu 
aaptettiği zaman Türklerin tehrl yağ
ma ettikleri gösteriliyormuş. 

(481) sene evvelki bir tarihe döne· 
nk bu yazıyı yazmanın manasını bir 
tfirlü anlayamadım. Biz de bu yazıya 
kartı; "Efendiler; Türkler lstanbulu 
yağma etmediler. Harap olmaktan 
kurtardılar. İıt• Ayasofya ve diğer 
l:ılltiln Bi:ıaııı mabetleri ayakta duru· 
yor. Fatih nefis eaerlerln bir taşına 
bile dokunmadı. latanbulu yağma 
edenler barbar hiri•tiyanlardır ... Gibi 
cevaplar mı nrelim? FanaJık yepmak 
pek kolaydır. ft iyi geçinmektedir. 
Dostluk re•mi ağı:ı.larda kalmamalı, 
kalplere inmelidir. 

* Nurullah Bey ( Oağaloğlu Kapalı 
fınn 72 ) - Yunan gazetelerinde ara
mızdaki doıtluğ'u ıölıelendirecek bazı 

1azılar çılnyormuf. Geçenlerde Yunan 
hilk6meti Türkler aleyhinde bealelen• 
mit ıarkıları menettitini okurken 
d09tlutumuz.un samimiyetini görmnı 

Te .evlnmittim. Aradan bir hafta bile 
1reçmeden Türkleri J•tmacıhkla ltti
ham ede• yazılar neıredilmif. Hem de 
hiç Ulz.um yokken.. Biz Yunaniatan- l 
dan böyle haberler detil do5Uuk ıoa
lerl bekleriL 

* Naci B. (Çemberlitao Millet Hanı)-
Biz Yunanistanla yaptıtımız miaakın 
eamimilitine inanırız. Bi:ı •lyaaette 
n do•tlukta iki yilzl6liltn sevmeyiz. 
Oldutumuz gibi ıörilnmek rejimiml
ml:ıia ııandır. YO:ıe sıülüp arkadan 
kuyu kaımak biz.im lılmi:ı değildir. 

Siyasi birçok mOıterek bağlarla 

l>atlandığımız Yunani•tanın da mut• 
llj'inl takdir ederiz.. Fakat her nedense 
arada bazı ordubozanlık yapanlar 
tilremlye baıladı. Onların ısıran •ea• 
lerl ta biz.im kulaklarımıza kadar 
aeliyor. Çok iyi ıeflerln idaresindeki 
clost Yunanlıtanın bu baykuı ıeslerinl 
R1turacaAından eminiz.. 

Yeni Ecnebi Profesörler 
Hukuk F akilltesl ceza hukuku 

kürsüsü için Barlin Üniversitesi 
profesörlerinden M. Baver ge
tirilecektir. Profesörle muhabe
reye girişilmiştir. Edebiyat fakül
tesinde Cermen ve Aglo - Sakson 
edebiyatları için iki ecnebi pro
fesör getirilecektir. 

• E 

BabasınınEvindenKovulmuş, 
Sonra Da Hırsızlık Yapmış! 

Muzaffer isminde on alb yaşlarında bir genç, 
dün hırsıı.lık suçundan Asliye ikinci Ceza mahke
mesinde muhakeme edildi. Muzaffer Efendi mev• 
kuftu. Polis, iki ay evvel Kadirgada Ktitipsinan 
caddesinde metruk bir kamyonun içinde gece yansı 
bir genç görmüş, yakalamış. Bu genç, üç gün ev· 
vel babası kendisini evden kovduğu için burada 
yatmıya mecbur olduğunu söylemiş, polis te ken· 
disini serbest bırakmıştır. 

400 llra tazminat verecek 
Dlln bundan bqka yine ikind cezada Eyllpte 

bir fabrika uıtabaşııı olan Seyfetbn efendinin 
metresi olduğu iddia edHen Yaşar Hanımı sorguya 
çekti. Bu hanım, Seyfettin. efendinin kansına dayak 
atmak ve hakaret etmek suçlarile mazoundu. Mafı. 
keme Yaşar Hanımı bir ay hapse ve 400 lira taz· 
minata mahkum etti. 

)f Yenicamide bir hırsızlık yapan Sürep ismin-
de bir suçlu dün Sultanahmet BirinciSulh Mahke
mesinde 4 ay hapse mahkum olmuıtur. Biraz sonra o civarda bakkal Şevket Efendinin 

dükkanının açık olduğunun farkına varılmış Şevket 
Efendi evinden çağrılmış. Dükkanına gelince 32 
lira ile birçok konserva ve lütlln paketlerinin 
çalındığı tesbit edilmiştir. Poliı erte i günü Muzaf
fer Efendiyi bir motosikletle Kilyostan dönerken 
yakalamış \'e motosikletin dolabında çalman konser· 
velerden iki kutu bulmuştur. 

Komünlstlerln Suçlular1 
DUn ağır ceza mahkemesinde komünistlikten 

suçlu doktor Hikmet, eczacı Vasıf ve doktor Şefik 
Hüsnü Beyin biraderi Salibi Beylerle (12) arkadae· 
)arının muhakemelerine devam edildi, bazı şahitlerin 
çağrılması için muhakeme başka güne bırakıldı. 
NUmayış Maznunlarının Muhakemesi 

Mahkeme Muzaffer Efendinin suçunu sabit 
bularak bir sene hapse mahkum etti, fakat yaşı 
kllçük olduğu için altı aya indirdi, sabıkası da 
bulunmadığı için cezasını tecil etti. 

Razgrat hadisesi mfinaaebetile Şiılideki Bulgar 
mezarlığına çelenk koymak ıuretile nümayıı yap
maktan maznun olarak mahkemeye verilen genç-
lerin muhakemesine diln ikinci Cezada devam ediı.. 
di, iddianamenin serdi için muhakeme talik edildi. 

Afyon İnhisarında 
Bu Ay Sonunda Afyon 

Alımına Başlanacak 
Uyuşturucu maddeler inhisar 

idaresinin afyon alımına temmuz 
sonunda başlaması kati şekilde 
takarrur etmiştir. 

Gelen haberlere göre Avıu· 
padakl satış faaliyeti bir haylı 

artmış, mevcut stok azalmağa 
başlamııtır. 

Yeni alınacak mahsul için 
inhisar idaresi gmiş mikyasta 
hazırlıklara başlamıştır. Bu iş 
için lzmirde büyük bir depo 
hazırlanmaktadır. Verilen malfı· 
mata cöre, umum müdür Ali 
Sami Bey bu itleri tetkik etmek 
üzere bugtlnlerde lzmire aidecek
tfr. 

Sinemalar 
Açılırken 

Yirmi beş gündür kapalı bu· 

lunan sinemalar bugünden itiba
ren açılmaktadır. Sinemacılarla 

belediye araımda bir INri ıekli 

bulunmuıtur. 

Vali Bey dün sinemalar mes
elesine dair gazetecilere şunları 

ıöylemiştir : 
u_ İstanbul sinemacıları, latan· 

bulluların en esaslı şefkat yurt· 
ları olan Darülacezeye vermekle 

mükellef oldukları müterakim 
vergi ve eidatı tamamile vermiş 

olduklarmdan kapatılmalarına da 
bittabi lrnnuni lüzum kalmamışbr.,, 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Karpuz yükü ile lzmirden gel· 
mekte olan Nimetihuda ismindeki 
150 tonluk uıotörUn hava borusu 
patlayarak yangın çıkmış iae de 
derhal söndürUlmtiş, bu esnada 
makinist Abdullah Efedinin elleri 
yanmıştır. 

lf Şoför lsmailin idaresindeki 
2498 numaralı otomobil KöprU 
üstünde küfeci Yusufa çarparal 
ağır aurette yaralamifbr. 

lf- Üniversite bahçesinde fÜp
heli bir vaziyette yatmakta olan 
Ahmet iaminde bir sabıkalının 
üzerinde bir kama bulunarak 
yakalanmıştır. 

lf- Cibali lskeleainde Mehmet 
Emin Efen dinin kayığından odun 
taşımakta olan Hamdi ve Muıtafa 
isminde iki kafadar kayıkta bulu
nan Mehmet Emin Efendinin ce
binden 25 lirayı çalarken yaka
lanmıştır. 

Stok Maddeler 
TUrkofiı merkezinden ali-

kadar:ara bir tezkere gönderile
rek, ihracat maddelerimizin mev· 
<.'Ut stok miktarları sorulmuştur. 

Buna ait cetveller hazırlanmak· 
tadır. 

Ağaçlanma işi 
Darliliicezeye ait 140 dönüm 

arazinin ağaçlanması ve burasmın 
bir koru hnline getirilmesi takar· 
rUr etmiştir. Burada aceze isti
rahat edecektir. 

Yine Ölçüler 
Ölçü Müfettişleri Sık Sık 

T eftiıler Yapacaklar 
Bazı mıntakalarda yeni ölçll

ler nizamnamesinin iyi tatbik 
edilmediği görlllmUı, iktisat 
vekaleti tarafıodan bu husuıta 
mıntaka ölçüler ve ayar baş 
müfettişliklerine yeni bir emir 
gönderilmiıtir. 

Ölçüler baı mUfettitleri, bun
dan sonra sık sık kendi mınta• 
kalorını teftiş edecekler ve akaa· 
yon noktalar etrafında tetbir 
alacaklardır. Bundan batka lkti· 
sat vekaletine muntazaman rapor 
gönderilerek tatbikatta rastlanan 
güçlükler bildirilecektir. 

Maarife 
Bir Müracaat 

Evvelce liselerde muallim iken 
son teşkilatta Üniveraiteye doçent 
olarak alınan birkaç muallim 
Maarif vekiletine müracaat ede
rek haklannm kaybolduğunu id
dia etmişlerdir. Bu mnallimler 
kıdemli olduğundan evvelce lise· 
lerde 40-45 lira aıli maaı alırken, 
şimdi Üniversitede 35 lira asli 
maaş almaktadırlar. Halbuki 
barem kanunu da kideme göre 
maaı verilmesini taıvip ettiği 
halde bu doçentler bilAkis kay
bettiklerini ileri silrmektedirler. 

Ekmek Fiatı 
Ekmeğin önllmfizdeki hafta 

10 para tenzil edilmesi mümkün 
görülmektedir. Yeni narh pazar· 
tesi günU teshit edilecektir. 

Güniin 

Bir Tehdit Daf 
sının Neticesi·· O t 

Diln AıUye ÜçüncU Ceza ~ 
meainde bir tehdit daYaatn• ·-;.,,,,,a ha 
Dancı Beyot1wacla otUl'aD ~ b. 
ıazete muharrirlerinden M. · J' 1 

man'ın n11anlı11 Almaa tebea•~ mi 
Matmazel Anaadır. Suslu ela ~ •c:ı 
Alman tebeaaındaa M. Alek.,,. to 
iamlnde biriıidir. ııe 

Matmaıelin iddla1&oa göre la 
Ale'ksandr Matmazele Berlindell .J ka 
Budapeıteden üç mektup gönde,r 

teı kandiaini ölümle tehdit etmiıtir.ıJ. 
mi Dün mahkemede ıahitler dill- 1' 

k,,.,... ni M. AnJlelman, bir gün M. Ale I 
Matmaı.elle beraber oturduğu ,1 
gelerek öldürmek için tabnnC 

çektiğini aayledi. ' 
Bundan •onra da M. Aleksaıı .Jl 

Budapeıteden gönderdiği rnektil~ 
nn tercümesi okundu. Bu uıekllf 

larda, kendisinin çok batta oldu~ 
'l'C parasız. da kaldığı için yaşadı-~ 
eski zevkli hayata dönemiyecekl~ 
hattA fstanbula kadar bile gel' nı 

parası olmadığını ı6ylüyordu. ~ 
cilde mahkeme, bu auç.a ait o~ 
bir delil bulunmadığından suçllll" 
beraetine karar verdi. 

Bir Buğday Sllo11u -~ 
Zile, 12 (A. A.) - Ziraat VekfJ 

burada 4 il& 6 bin ton buğday al• 
bir silo yaptırmaya karar verrıılf ~ 
relen m6hendiıler istaayon c·v.,,,.. 
.Uonun yerini tHbit etmiılerdir. 

20 MahkOm Getlrlldl 
Adana hapishaneainde rahat ~ lı 

mayan 20 mahkum diin trenle .......... 
miz.e getirilerek umumi bapiah•-' 
konulmuflardır. 

Afyonda Zelzele 
Devam Ediyor , 

Afyon, 12 (A.A.) - HaziranıO J 
dokuzunda •uku bulan tiddetli ·"' 
seleyi bugüne kadar ufak tefek 'j 
sınhlar takip etmiftlr. Dün ,..._ 41 
aaat 22,27 de ıekiz. Hniye •~ 
oldukça ıiddetli bir zelzele daha Ol' 1 
lae de yeni bir hasar yoktur. 

Ecnebi Profesörlerin Z•-
Taleplerl Reddedildi 

Üniversitede ecnebi profe örl,I 
maaılarına zam yaptlması için tt~ 
büaatta bulunmak bere Anka~ 
riden kadın baatalıklan profe~ 
Llpman ıehrimi:ıe dönmüıtllr. Ec:Jt' 
profeaörlerin bu talebi reddedilmiet' 

Deri • Llstlk 
Deri - liatik me•eluini tet'J 

eden komisyon dün Ticıret Odaaıol 
tekrar loplanmııtır. JJ 

Bu içtimadan ıonra tehrimiıd 
liatlk fabrikalanndan b.aılan gezUJI 

z;h;;·es:;~;;;;~·J 
Vaziyet 

Zahire borsuının maU vaıiyetf~ 
düzeltilmesi için ahnncnk tetb~ 
etrafında oda meclisıne bir t•"" 
p~m~~ J 

Ticaret Odası, bu borsanın, ı:,
nz.iyeti düzgün olan hnyvan bor -1 
ile birleıtirilmeaini vafık bul,_ 
tur 

Son Posta' nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Digor 

Haaan B. rnzeteıini oku
Jaralc: .. Bir aenç kır. aevditl 
..aikaab71 aorla kaçırmlf in 

H. B. - Aman polia 
efendi, beni lütfen evime 
kadar rötGr6r mUıllnllr. •• 

- Peki 1ötilre7lm amma 
ae ur takip filin mı edili· 
,.mu.1 

H. B. - Onun ıibi bir 
fey dostum, demin ıurada 
kadının blriıl fena fena bak
tı, bu yaıtan ıonra kadıa 

•ırbnda dat, bayar dolatmı
J& hiç Diyetim yola ~ 

Hasan B. - Artık 6lüga. 
elen korkmuyorum ulaiml 

•.• En aıajı yüz elli HDe 

daha 7apyabilirim. 

- Bu kehanet te ncredtll 
Hasan Bey? 

H. 8. - Rontkenle vüctJ
dumu IDMJ'M• ettlr41ot, ı-r 
ntabil hiçbir ter yokırı~:. l:' bplu Zaro At• f 1 

.L 
tle tüll bir lqanmıtılll"' 



Başkaları 
Ne 
Digor? 

-ergu 
--

-
ostlarımız Niçin Susuyor ? 

Yazanı Yunus N"adi 
Anl:ışılıyor ki Yunaniıtanda 

hala Ti.irk dUşmanhğı yapmakta 
bir nevi zevk duyan .. muhakkak 
nıikt arları pek mahdut • bazı kim
ıeler vardır: Matbuatta, palamen· 
todd, mahkemelerde, az çok mti
Devver geçinen her muhitte. Sağ
laın fikirlere tabi olacak yerde 
kara ve kaba hislere eair kalmağı 
tercih eden bu zatlara diyeceği
n~iz fazla bir şey yoktur. Kimse· 
nın kcılbine tahakküm etmeği ve 
tunun bunun ağzına gem vurmağa 
habrımızdan &eçiremeyiz. Fakat 
Yunanistanda Türk - Yunan doıt· 
luğuna kıymet veren, fikirleri gibi 
hisleri de selim - elbette miktarca 
hUyUk ekıeriyette - hakiki doıt
larınıız da vardır. Yunanistanda 
bilir bilmez bir takım adamlar ale
nea Türk düımanbğı yaptakları za
rnan bu husumetin ilk akıülamell 
bu dosth~ırn: ?dan gelmeliydi diye 
dlııiiniiyoruz. Türk - Yunan doıt· 
luğu gerek yllksek inıanlık ma
nası, gerek iki tarafın da men· 
faatlerine azami tetabuku ve biz· 
nıeti itibarlle lüzum hasıl olunca 
hlüdafaa külfetine değecek bir 
kıymeti haizdir kanaatinde bulu· 
nuyoruz da onun için . ., 

* leıtı Bozuk Fikir Cereyanları 
Y uzan: Sadri 1 :tem 

''On bet yaıında bir tabir: 
Rasyonalizasyon .. 

Bu kelimenin ana vatani 
Amerikadır. Büyilk sanayi hayatı· 
nın icatlarından biridir. Atağı 
}·ukan manası: bir İf yapmak için 
kullanılan maddenin her parçasını 
kllanmak, hiç bir parça•ını ziyan 
etmemektir. 

Yepyeni bir yapı yeri elan 
Türkiye hudutlarına şöyle bir 
levha asmak lazımdır: 

Rasyonaliyasyona dikkat! 
Yalnız yol yaparken, temel 

atarken değil, milli enerjiyi sar
f ederken de raıyonalizasyeaa 
dikkat edeceğiz. 

Y apacağımıı okadar çok it 
\'ar ki, bunu az emekle, çok 
~erimli bir bale koymaya mec
buruz. » 

~ehrimizde 
Bir Cinayet 

Fatihte oturan Mithat lıminde 
bir genç, bir meseleden dolayı 
•rası açılan Kemal ismindeki bir 
arkadatmı, Beyazıtta kama ile 
•ol böğründen ağır surelta ya· 
raf amışbr. Kemal Ha1taneye 
kaldırılmış, hadiseden sonra ka
çan Mithat sabaha karıı yaka
lannuşhr. 

Hangi Gümrük Memurla
rına ikramiye Verilecek? 

Gümrük memurlarından ikra· 
ıniye almıya hak kazananların 
isimleri teıbit edilmektedir. Ya· 
kında ikramiyelerin datıtalmaaına 
baılanacaktır. 

· Hiç Yüzünden 
Bir Cinayet işlendi, Bir 
· Köylü Öldü 

Düzce (Hususi) - Bundan bir 
lnüddet evvel, arkadaşları ishak 
Çavuş ve Selimle köye giden 
kasap köylü Hüseyin oğlu Kazım, 
Yolda bulduğu bir çuval yünlt 
iötürmek istemiş, o sırada oradan 
geçınekte olan çoban izzetle bu 
}'Üı.den çıkan kavga neticesinde 
her ikiıJi de biribirlerini bıçalcla 
)'aralamışlardır. KAzım aldığı 
Yaralardan ölmtış. izzet hastaneye 1 

lcaldınlmı h 

SOM l ~..-TA 

Resimli Makale il Kederli Zamanlarımız il 

we.h ... Keder perisi rln 
•tıJlun dlklldl 

İçimizi kemiren keder ve utırap mikroplarını öldür
mek için birçok mücadele çareleri vardır. İyilik yapmak 
ve yoksullara yardım etm6k te bu vHıtalardan biridir. 
Hele bugünkü lktı.adi ııkıntı devrinde içtimai yardım 

itlerile yakından alikadar olmak, gamdan ve kederden 
kurtulmak huauıunda daha müeasirdir. İti az, parası çok 
olup hayrı •even in1anlar için bu vaaıta, bilha11a tavai
yeye liyıkhr. 

tSoN · TELGRAF HABERLERİ 

Trakya Hidisesinin Tahki
kat Raporu Neşredilecek 
Aakara, 13 (Huauef) - Dahi

Jiye Vekili ŞUkrll Kaya Bey döa 
ıabah ıehrimize döndü. Akıam 
Vekiller Heyetinin toplantısında 
Vekil bey Trakya teftitleri hak· 
kında izahat verdi. 

Vekiller heyeti de Trakya 
hadisesinin mahiyeti hakkındaki 
malumatın ve hUkUmelçe alınan 
tedbirlerin neıredilmesine karar 

Saat Kiraları 

1 
•ermittir. 1 

Anadolu Ajanımıa bildirdi· 
ğine göre bu neıriyat yarm ya· 
pılacakhr. 

* Ankaradan ~ verilen haberlere 
göre, Tekirdağ ve Kırklareli 
Valilerinin Vekalet emrine alın· 
dıkları ıayiatı doğru değildir. 

Yahudi vak'ası dolayısile yal· 
~~~~~-----~-

Türk - Bulgar 

naz KırklareU emniyet memuruna 
iıten eJ çektirilmiş, jandarma ku· 
mandam da baıka yere nakledll· 
miıtir. 

Kırklarellnde yanlışlakla yara· 
lanan jandarma onbaıtsı tedavi 
edilmekte olduğu hastanede ve· 
fat etmittir. Jandarmayı yaralı
yan anlaıılmıı ve hakkında taki· 
bata baılanmııtır. 

• Hususi idareler 

Sözü il 

T ag gareleri 
Düşürecek Kuvvet 

1 

Tahakkuk Ederse... 1 
A.E-

Hulya bu ya, silahları bırakma 
konferanıınm en hararetli bir 
celsesinde, bir adam kUrillye 
çıksa: 

" - 1:.fendiler, nafile telif edi
yu.rsunuz: Her birinizin malik ol· 
mak ıst'!diği ağır ve hafif topla
rın, ağır ve hafif tanklann, ağır 
ve hafif gemilerin, irili uf akla 
tayyarelerin miktarım tayin et· 
mekle boğaz boğaza gelmiye 
lüzum yoktur. 

11Ben öyle bir elektrik kuvveti 
keıf ettim ki ne tarafa çevrilirse 
o tarafta önüne çıkacak bütün 
mermileri patlatmıya kadirdir. Bu 
mermiler neyin içindedir, zıhlınm 
mı, suyun içine gömülecektir. 
Tayyarede midir? Dllşüp parça· 
!anacaktır, tankta mıdır, hurda· 
haş olup gidecektir. 

"Bu kahredici ketfi bu dakiw 
kadan itibaren ayrı ayrı her bi
rinize vereceğim. Şu halde yapa
cağınız ıey hemen patlayıcı si• 
lihlarınu:ı bırakmak, ordularmızı 

ıükün bekçisi haline getirmek ve 
bu suretle maıraflarımz eksilince 
vergileri yara yarıya indirerek 
milletlerinizi refaha kavuıtur· 
maktar.,, 

Evet hulya bu ya, tahayyül 
ediyorum ki, Silahları Bırakma 
Konf eranıımn en hararetli bir 
celseıinde bir adam kUraüye çıktı 
ve bunları söyledi. 

Acaba ne olur? 

* Tayyareleri dUşUrecek kuvvet· 
te bir elektrik şuaı keıfettiğini 
söyleyen Amerikalı doktor Nikola 
Tesla 78 inci yaşına ayak bas· 
hğı gün eğer bir niun Jitife1I 
yapmak istemedi iıe benim bo 
hulyamı tahakkuk sat.asma isai 
edecek yeni bir yola ayak bu· 
mıştar. Şu halde : 

- Acaba ne olur 1 Sualini 
bu defa biraz daha ciddlyetı. 
kendi kendimize sorabiliriz. Fa
kat merak etmeyiniz. Cevabmı 
bulmak gUç değildir. 

Her murahhasın kafasında 

Şimdiye Kadar Alınan Pa- Komşuluğu 
ralar Geri Mi Verilecek ? Sofya, 12 - Bulgar Beıvekllt 

Birikmiş Maaıların Tediye
ıine Yakında Baılanacak 

bir şimıek çakacağmdan şllphe 
etmemek lizım. ilk dUıünceaf 
muhakkak şu olacakbr: 

- Bu elektrjk f uaanın teıirinl 
imha edecek bir çare bulamaz 
mıyız? Ankaradan ahn~n ~ir habe.r~e Yorgiyer. Siyasi bir nutuk- söy· 

elektrik ve bavag~zı Şırketl~rmm lemiı, harici siyasete de tem&1 
Şimdiye kadar li abonelerınden d k d . t• kı' . 

k. J N e ere emış ır · 
aldıkları saat ıra arı, a· 1 1 1 . • 
f V kil f tarafından abone· "- Komıu arımız a o an sıyası 
ıa e e ı b • . . ü U 1 . 

Jere iade ettirilecektir. münase etleramızı zg n eıtıre· 
Vekalet saatlerin kiralanması ceğiz. " 

değil, abonelere satalma11 eı&1ını M. Y orgıyef, BuJgaristanın, 
muvafık bulmuştur. Cenup komıuıu Türkiye ile da-

Me V enizelos ima dost geçinmek siya•etini 

Y ugoıla v Ayan Meclisinde 
Şiddetle Ten kit Edildi 

Belgrat gazetelerinin ve~diği 
tafsilite göre. Yugoılav ~yan 
mecliıind• Türk -Yugoslav mısakı 
görlltülürken azad.an M. ~rul, es
ki Yunan Baıvekih M. Venızeloıun 
Balkan miıakma karşı aldığı 

eıas olarak kabul qttiğini de 
ilive etmiıtir. 

Vekiller Heyeti Esnaf 
Bankası İıini Görüıtü -

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Vekiller Heyetinin dünkü toplan• 
tııında lıtanbul Esnaf Bankaıı 
hakkmda yapılan tetkikatın ne· 

Maliye Müsteşarı Faik Beyin 
beyanatına göre, Vekalet, bu:mst 
idareler memur ve müstahdim· 
lerinin birikmiı ayhklarının tuta· 
rını sormuştur. Bu birikmlt pa· 
ralarm yakmda verilmesine baş
lanacakhr. 

Liseler İçin 
Tahsilin 12 Seneye Çıka

rılması Görüşüldü 
Ankara, 13 (Hususi) - Maarif 

Vekaletinde vekil beyin riya· 
setinde toplanan bir t komisyon 
lise tahsilinin 12 1eneye çıkarıl· 
masa itini görUımüttUr. Kat'i ka· 
rar yakında verilecektir. 

Yunan Kabinesinde 

Ve bu defa topa tüfeğ~ ver
diğimiz para laboratuvarlara ta· 
harriyat icrasına gidecek, niha· 
yet çare bulunmadı mı iş kol 
kuvvetine dayanacağı için bütün 
gayret süngü mübarezesini talime 
dayanacaktır. 

Gazeteler Amerikalı dokotr 
Nikola Tesla'mn keşfini iri harf'· 
lerle birinci sayfalarına geçirrDİf" 
ler, hakhdırlar. Mevzu değiıiyor. 
Fakat bence bundan istifadfl ede· 
cek olan balk değildir. Fen adam.
Jarma ) ine gUn doi·du diyehiliı·it. 

Bir Otomobil 
Faciası 

1 Bir Kiıi ÔldO, 4 Kiıf 
Yaralandı 

aykırı vaziyeti ıiddetla tenkit 
etmiı, ihtiyar diplomah "maziye 
karıtmıı bir devlet adamı,, ola
rak tavsif etmittir. 

..... ™ 

ticeleri ve memlekete ithalleri 
yasak edilecek olan mecmua ve 
gazeteler bakkmda da ıörütl\l· 
mllftllr. Muğla. 12 (A.A.) - DUa gece - _,__-=_c____ ıaat 21 de Mutlaya bir eaat 

""'"\ uıaklıktaki Cankerten mevkllnde 
bir otomobil, direkılyonunun lfle• 
mernesi yüıünd~n uçuruma yuvar· 
lımmış, bir kişi ölmU11 dört kifı de 
ağar ve hafif yaralanmıı:arrttf. 
Meseleyi adliye ele almııtır. 

Tan gazeteainde okuduğumuza 
göre Yunan kabinesinde Baıvekll 
ile Harbiye Naıırı M. Kondilis'in 
arası açılmıftır. 

/STER /NAN !STER iNAN1~A! 
Adanada çıkao "Yeni Adana" gazetesinde hayretle 

okuduk: il 
Meuin (Huıusi) - Hlkimiyeti Milliye bayramı gün 

her tarafta olduğu gibi burada da TOrk Maarif Cemi· 
yeti tarafından rozetler dağıbldı. Rozet ..dağıtan çocuk· 
ı r Belediye bahçeai önünde bir misyoner bozması 
p:pua tesadnf ederek papaz efendiye de bir rozet 

/NA# 

takmak istemişler. Fakl\t bundan hiddete gelen papu 
roıeti aldığı gibi yere fırlatnHf ve çocuklara · 

- 8en ecnebiyim. Git ıizinkilcrft bat vur. Pua ve. 
remem demitlir. 

Arhk memleketimizdeki papıu n mitt)'Onerlerin bizi 
ne kadar •evdiklerine: 

18TBR 

Bir Boğulma Faciaıı 
Düzce {Husust) -· Kaıamızın 

Çıty mahallesinden bet yaılarmda 
Halit oğlu Kadir, ördekleri gU
derken çaya dUtmliı ve boiul
muştur, 



- t 
1 /zmir Mektubu l - ____________________ .....,_ 
t 

lzmir Valisi 
Ve Köylüler 

lzmir ( Hususi ) - Size bu 
mektubumda bir halk adamından 
bahsedeceğim. inkılabın iıtediği, 
hazırladığı ve yapbğı bu adam, 
halkın göreneğini, iateklerini Ye 
temayOllerini hissederek ve bile
rek balkın arasından sıyrıldı; on
dan sonra da kendisini halkın 
hizmetine terketti. 

lzmir Valiıi Kizım Paşadan 
bahsediyorum. Paşanın halk ara
mndaki, Tnrk köylllsii arasındaki 
tesirini anlamak için İzmir vilA· 
7eti içindeki k<Sylerden herhangi 
birinde birkaç dakikanızı harca
mak kifi gelir. 

Köy yollarmda Yörük (Pqa· 
nm otomobili) görtındilğll zaman 
•ay çocuk.lan, köy kızlan ve köy 
adamları derhal pqanın etrafını 
ahyorlar. Paşa, yoluna dökülen 
ba kiy inaanlannın hepsini de 
laimlerile, dert.lerile, acı ve ae
Yiaçlerile tanıyor. K6ylll Huan 
Ajanın yeni dotan çocuğunun 
11bhatini 10ruyor, on iki yapnda 
bir çcıttğHınıfı geçip ge~medi
ğini soruyo, bir baıka kıza ni
pnlı11nın ne zaman askerden d&
aecejini 10ruyor. 

lzmirin otomobil yollle dirt 
Aat ileriaiadeld bir köyde bir 
lauta var... Paıa bu hastayi ta
myor. Alqam ifini ikmal ettikten 
IODra derhal otomobiline atlıyor, 
beraberine aldıjı doktorla hutayı 
aiyarete ıidiyor ve ihtiyaçlarını 
teabit ediyor. 

Pqa, inkıllbı yqatacak olan 
fertlerin her birine ayn ayn 
kıpMtler veriyor. Bir ferdin 11h
hatinin bitin bir cemiJeti çok ya
lm.daa allkadar ettijiai blli1or 
"bvnyor. 

• Papma, muell klJWe laaJlo. 
ı..ıeak bir iti var. Vali çok 
aelddir. Her lfia maktan Yerile
cek bir emir, imzalanacak bir 
tahriratla halledilecejine inanmak 
istemiyor. Kaye ıicllyor. Kayllyl 
bir araya topluyor. 

Eneli tatb tatlı bir gBrlıme 
bafhyor. Paıa kBylllntln plıal ihti
yaçlarile, sevinçlerile alAkadar 
olarak onların kalbini kazanıyor. 
Sonra kBylln yakimnda da mdUz 
bir arsayı ifaret ediyor : 

- Buraya bir mektep 1ap
mak iıteyorum. 

Diyor.. Kayll pafaDID çok 
umiml bir ifadeye bGrllnen 161· 
terini can kulaifle dialeyor ve 
emir tebelluğ etmek iatiyor: 

- Hiuemize ne dDpne ya
parız. 

Diyorlar. Vaziyet hu tekle 
d6ldlld0kten 10nra pqa kay 
muhtanna çajanyor ve İf tabimi 
ppiyor: 

- Sizler ormandan odun ke-
1ecekıiniz.. Ötekiler kireç yapa
caklar... Şu llçllncll grup mektep 
binasına lizım olan taflan ima· 
cak.. Bir bqka FUP inşaatta 
çalışacak, 6tekiler de lilzumu 
halinde arkadaılarana yardım ede
cekler. 

lşler daha bitmedi. Kadınlar 
mektebi temizleyecekler.. Kireç, 
badanaya el sftrmeyenin çocuğunu 
mektepte okutmam ha !. Ben de 
aize mühendis, mimar ve ustabaıı 
göndereceğim. Nami, razı mısınız? 

Razı olmamak milmklln mli?. 
işte bu suretle yirmi bin liralık 
mektep, mühendis, mimar ve 
ustabap masrafile Anadolu kö
yünde yükseli}or. 

lzmirde çok sevilen paf8 için 
J•pılmıyacak it. halledilmiyecek 

Alanya Plijlarında Hayat 
Belediye Şehir Dahilinde İyi 

iki De Park 
Su Çeşmeleri 
Yapbrıyoı 

Yaphrdı, 

Alanya (Husul) - Şehrin 
hangi tarafından baksanız g&zll
nllze pirane bir pellik g6r0nür. 
V aktile Selçuk hüktlmdarlannın 
debdebe ile yqayıp birçok kale 
ve kulelerle sliıledikleri bu kasa• 
banın tabii birçok gOzellikleri 
vardır. Buraya gelen bir yabancı 
Alanyanın manzarasına bayılır. 
Eaaaen geniı ve temiz bir plijın 
kenannda beyaz boyalı evlerle 
ve portakal, muz babçelerile dılü 
olan kasabanın iakeleıinde bir de 
tarihi kule vardır: Kızıl Kule. 
Bu kule Selçuklann bir taheae• 
riclir. 

Yaz mevaiminin gelmeaile her 
tarafta deniz banyoları, pilij 
Alemleri bqlallllfbr. Buradaki 
tabii pillj Ye manzara atızelliğl 
hiçbir bUljcla yoktur. Akdenizin 

Zeytin Va Kavun Karpuz 
Gemlik (Huıual) - 20 dakika 

devam eden bir dolu yağmuru 
tarlalarda zarar Japmııbr. Bu 
1eae kaVUD karpuz bol, zeytin 
taneleri daha iri Ye daha etli ola
caktır. 

mesele - jôld.ir.1)-;b;' iJiai. ;ar 
memleketin çok bariz olu ylk

aek menfaatine taalluk eden bir 
iti "yapaca;ım,, , demiyor. Ya~ 
bldan 10ma Ankaraya haber 
veriyor. 

Vali pqanın ıimdi bOytık bir 
arzusu ve tetkiki var •.• Kıp kadar 
Katabya, Murat daği ve sair yayla 

)arda vakit ıeçiren Karatekeli, Hor 
zam ve Karakeçili gibi qiretlerin 
yanlarına yaz mevsiminde birer 
aeyyar muallim vermek iıteyor. 

Para ne gezer. Yaz tatili 
eınamnda muallimler eaaaen isti
rahate muhtaçbr. Bu qiretlerin 
beraberlerine terfik edilecek mu· 
allimler hem yaylalarda teptili
hava yapacaklar, hem qiret 
çoculdannı cehaletten kurtara
caklardır. 

,.~ Resimli 

Almsg•••• -•..ı ......... 
berrak Ye temiz ıulan ea bace 
kamları Nnki buraya ptirmiı te 

ba pilijı yaplDlf. Akf&DI llzeri kacLn 
erkek çoluk çocuk Ahile dök6-
liir. Elenmiı altın tozu ıibi 
ince olan bu kumsallık ıehirden 
itibaren saatlerce imtidat eder, 
11caktan buualan hayvanlarda 
1evkitabil ile banyo etmekten 
geri kalmazlar. 

BugUnlerde belediye faaliyete 
geçti. Eakiden bir park vardı. 
ikinci parkın tesviyeitUrabiyeai 
bitti, etraf duvar ve parmaklık· 
ları tamamlandı. Şimdi de içeri
ainin nobanlan yapabyor. Burada 
eakidenberi Adet edildiği Gzere 
kiylllnlln mahnı birtakım madra· 
bazlar Atar, •ada köylü alda· 
narda. Bu Adetin kaldanlması için 
belediye bir pazar yeri ( Hal ) 

Diyarıbekirde 
41 Bin Mektum Nüfua 

Kaydedildi 
Diyanbeldr ( Huauai ) - Son 

Af Kanunu tlzerine Diyanbekirde 
merkez ve bq kaıua dahil 
oldaiu halde kuk bir bin ntıfuau
mektume kaydedilmiftir. Bir 
taraftan da kayıt muamelesine 
devam edilmektedir. Siirtten 
naklen Diyanbekir Nnfus Müdi
riyetine tayin olunan lueddln B. 
nllfua iflerinde köylWerimiz ile 
fazlac'll alikadar olmakta ve 
btıyllk ınbuletler göstermektedir. 
Kalp Kazam Nlifua Kltibi Tevfik 
Efendi Diyanbekire, Lice Ntıfuı 
KAtibi HUsnll Efendi Kalpa ve 
Uce Nnfuı KAtipliğine de Lise 
mezunlanndan Rept Efendi tayin 
olunarak Yazifelerine baflam11· 
lardar. 

Oiyanbekirde Kazanç iVergisi 
Diyanbekir (Husali) - Yeni 

kanun mucibince tahakkuk etti
rilmiJe bqlayaD kazan~ verıılainln 
bir hazirandan itibaren tahsiline 
baflamlmqbr. Vergi hakkında 

Memleket 

J•pbnyor. planda bitmek llze. 
redir. Belediyenin ba Haekl J8P"' 
bjı lfleria ea mllıhimml flrbe 
Nlih 1111daa pqada çefllMI• yap
tırmapdır. Zira hurada Lifoz suyu 
namile ilkele civarında bir kayamn 
dibinden oebean eden gayet 
ıoğuk bir memba suyu vardır. 
Çok aoğuk olduiu için yazın 
ıtıcaklarda berkeı bu sudan içer• 
DÜf. Bundan sekiz sene evvel 
1apılan tahlilde bu myan mikya• 
11 ma dereceai 32 olarak tesbit 
edilmiftir. Verilen tahlil raporunda 
• içmeye değil, battl umuruber 
tiyede istimale aalih değildir. 
Yarım Mat teahia n galeyandan 
ıonra aiılllllrıe umurubeytiyede 
kullanılabilir., denilmektedir. Be
lediye bu fena ıuclan balla kur
tarmaıtu. 

Trabzonda Ticaret Mektebi 
Trabzon ( Husual ) - Orta 

Tıcaret mektebinin bu aeaeki ba
kalorya lmtihanmda f11 netice 
almmlfbr: 

Birinci llDıf kapannufbr, çln
kO hiçbir talebe kayıt için mira· 
caat etmemiftir. 

ikinci aımftan 2 kifi terfi 14 
kişi ipka diğerleri ikmal 

Oçnnctt mmfta hemen bunun 
aynidir. 

Dördüncl sınıf ki bakaloryaya 
tabidir. Hiç kimae g~emİftir. 

Gebze - Darıca Maçı Beraber
likle Neticelendi 

Gebıe ( Huıuıi ) - Gençler 
Birligi ile Danca Gençler Birlial 
futbol talomlan ba hafta içinde 
ilk defa kaqdqtdar. Oyun her 
iki haftaymda da çok beyecanh 
geçmiş ve b~raberlikle neticelen
mittir. Verilen bir karara göre bu 
iki kulilp elaenizlerini daima 
beraber yapacaklardır. 
-;~-~..;..-da--ytlzd--.-.-b-lelll-. 

kazanç tem;Jiz komisyonu tarafın
dan redcledilmı,tir. 

Heberleri 

ı _ lzmlrde Berberler cemiyeti bir ıQnoet dOpnil 1 bası Ue adam tqamakta •• 20 metre ,Okıeldikte ml•a· 
. . ıeoeJI muhafazaya muvaffak olmaktadır. 

tertip etmif .e tam 240 çocuk ıllnnet ettarmııtlr. 3 _ z..c1a Gu1 tlnGnGn hararetli tezaburatla tealt 
2 _ Cerhanda Rauf Sami iımiode bir TGrk .. nci ı edUdltinl yazautbk, reılm bu .. rulmde buır bulunan .. 

cambadık rapmaktacbr. Be ... , tel .......... ktü .,.. ..... Mr ...... ,a.tenMktedir. 

Bursa - lstan 
Yolunda 

Mudanya (HU1Ual) -
lık Bursa· latanbul yol 
Yalova tarikile seyahat 
Adeta moda haline ,.,,·ınnı... 

Nbah ve akpm &zerleri 
dan Y alovaya mantuamaD 
otoblls hareket etmekte ye 
yolcuyu birkaç saat 
Yalovaya alaşbrmaktadar. 

Mudanya - Buraa • 
hemen hemen faaliyet 
çekilmiş gibidir. Yolcular, 
saatlik kara yolculuğunuD 
tine katlandddarı takdirde 
lik, Pazarköy yolile Yalova 
melde, bu uzunca aeyal.
lerine kestiremiyenler de 
ya tarikini tercih etmekte 

Yalova yolculan için 
lkretleri birer ve Ma 
ıidecelder için yanmpr 
Yalnız, Mudanya tariklle 
Jer, Yapura OD bq kural 
lcret vermek mecburi:re • 

Bunaclau hareket edell 
mobil lmk bet dakika 
Mudanyada bulmuyor. 
her ne kadar yolca J 
yiae treni bekliyor ve mia 
•••el kalkmıyor. 

Bitin 1olcalar, bm 
mak için Madanyaam m ... 
flllDı bqtaabap bet cm 
da geziyor ve perakende 
lardan aevalelerinl clib:llJor. 
laDID o miiateaaa 
m.beten Mudanya çok 
adeta bir k1J .....,.. 
,or. 

latanbala sideeelc ala 
••• zati ..,a1anm 
için hare•ete ı~• IMıt oa 
olmaaa bu ıinnee bu 
zlDde bafka bir faaliyet 
m,euk. 

Barba ••para ylldlal '9 

cusuna taJDamlUllf. Herk 
cebinde. s.k mk saatlere 
Y•· Hiç beldemiJOrUL 
hareket ~manı olaa d 
kalan bir cl8dlk MIJs. 

Ve lçOncl dldlkte 
yola revan oluyor. Melde 
tatil mevsimi olduju için 
nun çoğunu mektep& 
erkek talebe tqkil ecliyer. 
berrak bir hava, çarpf tibi 
... ulrin bir deniz. 

bu aaat 10nra Armutluya 
ohmayer.. bilmeJell(er, 
birkaç bahkçı evial ..A ....... 

kadar da küçlk bir nahiye 
kezi İIDİf eliyor. Bilenler, 
tehir barua değil. ta ai 
içinde diye izahat veriyor. 

1o1ca inip bindikten .,.... 
deYUa ediliyor - tl Ş. 

Trabzoada Fındlk Vazl 
Trabzm ( Huaas1 ) -

bmıllD ilan~ maddelaiadelt 
fındık mahsulO bu HDe 

seneye nazaran daha iyi 
kanaati evvelce pyi olm 
ıon yaplan tahminlerde 
Hileden u olacağı kanaati 
kelbetmiştir. Geçen HDe 

canlı bafia1an alivre müb 
bu 1ene canaız ve ağustos 
40 karuftan muamele gör 
clir. Fiatlar istikrar peyda 
memektedir. 

Taışanh Nalbantları 
Taqanlı ( Hususi ) -

madaki btıtihı nalbantlar 
Baytar Mtld&rliljl tar 
teldi edilmiftir. 

c 
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il Tem•• SON tOitA 

Siga•et Alemi BABiCI 
M. Annelik Ve 

Ha-
Hitler 

Alnıanganın 
r ici Siyaseti 

lngilterenin 
Beş Senelik 

Alman başvekili M. Hitler, son LJ Dl ;ı.. 
Alınan hiidiseieri karşısında ilk .c7QVQ r lQlll 
•oıunü söyledi. Sanı.Joruz ki bunu Yeni Tayyare filoları için 
dünl«l "Son Posta,,da sİE de okudu-

nuz. l'vlilyonlar Harcanacak 
• 1. Hitler, dahili vaziyete ait •Öz- Londra, 12 (A.A.)- Deyll Telgraf 
·~ len i b tirdikten onra barid siyaae- gazeteıinin yazdıtına gfüe, Baıvekll 
,,, te de geçiyor ve diyor ki: Muavini M. Baldvia tarafından diitll· 

" Son kargaıalaklar Alnıanyırnın nülen bava programında İngiltere 
bugunkü rejimini ve bilhassa harici }ıııva kuvvetlerinin en kuvvetli ecnebi 
•İ etini de§iftfrmiyecektir. Almanya hava kuvvetlerile müsavi oluncaya 
dün istiyoraa bu gün de ve yarın kndnr kuvvetlendirilmesi dütiinül• 
da ayni istekler için haykıracaktır.,, mektedir. 

içimizdekini açığa vurmak lazım Bu İ§ için bet senelik bir plan 
relir e bix bu sözleri, biraz olsun tasavvur edilnıiıtir. Pllaın tatbiki 
ters ınanada alıyoruz ve diyoruz ki: esnasında lngüiz hava kuvvetlerine 

• Almanya. bu atıne kadar 48 • 50 filotilla daha ilave edilecektir, 
ı~ratla gfittüğ'Q harici siyaset pren- Bununla beraber, beynelmilel aiyut . 
••plerfnj deti§lirme.k niyetindedır.,, vaziyette değitiklik oldutu takdirde. 

Bu iddiamızı fU •uretle ispata hava kuvvetlerinin artma.sında da 
çala4abiliriz: değ·işiklikler olabilir. Programın ilk 

Ahnaoyada Hltler rejimine karıı, ıenf!ye alt kısmı için 4 - 5 milyo11 
>in., Hitlerciler tarafından yapılmak İngiliz lirası sarfedilecektlr. 
bteaJle ihtllalJn ea kuvvetli aebebi, Bu gazeteye 11öre, bahriye neza-
Aloıanyaııın harici aiyuettekl muvaf- reli, hava kuvvetlerinde 1ngiltere, 
fakiyetaizliğidir. Çilnkü o, Avrupa Amerika ve Japonya arasmda, deniz 
ınıntaka ı içinde yalnız kalnııf bir kuvvetlerindeki nisbetta olduğu gibi, 
Vnziyettedir. S-5-3- nisbetinin tesisini arzu etrnek-

Oıı nla beraber hareket eder gö- tedir. Bahriye · nezareti, daha ziyade 
rUa,n ltalyamn bile heaaph hareket AmHikan ve Japon hava kuvvetle-
ettıti rözönündedir. rinin tcnzihni istemektedir. 

BiitQn komıularmın hudutlarını Amerlkaya Gellnce .• 
•on sistem iıtihklmlarla takviye Vaıington, 12 (A.A.) - Kongre 
• ek lüzumunu duymaları be bir tırafından :reisicümhurun talebi üze .. 
bcdahettir. Bu vaziyette Almanyayı rlne teokll edilen tayyare komiayouu, 
haluı:ı, dlierleri11l hakh buluyor de· azalarından birini, tatkikat yapmak 
kilfı. Fakat ne çare ki hakikat bu üzere Avrupaya gönderecektir. 

rnerkezdedlr ve Almanya kısmi bir Musoıı·nı· - Dolfu·· s 
tecttrilt halindedir. 

Şimdi neticey. weleJJm: M. Hitler 
Franaız diplomatlanmn, Fraaaayı ha- Görüşmesi 
rici alyaıette kunetleudirmek için 
girif61deri ve kumen de muvaffak Viyana, 12 ( A.A ) - Siyasi 
olduktan teıebbilalerden ibret almıt mehafil. M. Musolini He Avusturya 
rörilntlyor. Başvekili M. Dolfüı arasında mu-

1,te, Alman bqnkilinin, ortada sammem mülikatan temmuz niha-
hiçblr mOnaHbet yokken bugünkü yetinde ltaıyamn RiçİJOlle tehri--
.ı,.....thıı• .__. ••e•lf ... latl tett. de vukubulacağını tahmin etmek-

Avustury ada Gürültü 
......................... ·-···················· 

Her Tarafta 
Tevkifler 

Bombalar Patlıyor, 
Devam Ediyor 

Hiç durmak bilmigen Aouslurgtı ilılilaline ait bir gBrıinü, 
Viyana1 12 (A. A.) - Grah. divanı- Viyana, ıf ( A. A. ) - Viyaoanın 

harbi, bir Nazi tahrikçiaini mUebbet 20 inci belediye daireıtnde bir bomba 
kürete mahküm etnıiıtir. Suç ortak- patlamıftır. Zararlar bDyOktür. Bir 
!arından üçü, 10 ile 15 sene arasında bahçede 2 bomba daha patlamııtır. 
tahavvül eden ce:ı:alara çarpılmıılardır. B d . d 

1 
b' h ·d 

P 12 ( A A ) P 1. Al rono a, Jan arma ar ır a ır a 
uı, , . - o ı•. rnan- . d . b 

yadan gelmiş olan 25 dinamit fişetl Nazı propagan aaına aıt eyanname· 
ile 7 metre fitil bulmuıtur. ler bulmuşlardır. 

Amerika 
Dehşet 

Korku Ve Grev Hadiseleri 
Verici Bir Vaziyete Girdi 

San-Fransisko, 12 (A:ft:.)~' U~~~ıi .. k~~i~;~~~~u·~ tavauut teldifinf kabul 
grev ilam tehdidi üzerine halk, her etrnitlerdir. 
lhtlmale kaııı ihtiyatlı bvhınarak San-FraHiıko gemi mllcehhe.ıleri 
erzak tedarik etmektedir. de hu teklifi kabul etmiılerdir. 

Portland'da 80 sendika mümeasill, 
Liman ıendikaSl rciıl, ayni teklifin 

uınumi grev için bir plin müzakere kabul edilip edilnıemeai hakkanda 
etmiıler, dijer tehirlerin nakliyat 
ltçileri de tesanüt için ırcv yapacak
larını, tehdit makamında biJdirmlı
lerdir. 

Saa-FraaO.ko, LoHnjelee ve 

itçilerin derhal reylerine müracaat 
edilecetini bildirıniıtir. 

Hakkını 
Kaybeden Kadın 

Aldığım mektuplardan birinde 
bir aile faciası biltün fecaaflle 
gözüme çarptı, alakadarlarının 
isimlerini bittabi yazmayacağım. 
Fakat hadiseyi kısmen anlatabi· 
lirim: 

•
1 Sekiz seneden beri evli idim, 

bir de çocuğum vardı, rneı'ut bir 
hayat yaşıyordum. Fakat refikam 
son zamanlarda tatındığımız evde 
bir adamla tamıtı1 sevişti, beni 
ve çocuğunu bırakat·ak kaçıp 

gitti. Kendisini tutturmayı dütUn· 
düm. Fakat adamın eviude değil .. 
dir, adamın anneslı !.... ~virıdedir. 
Muvaffak olamadım. Karımı el'an 
ıevıyorum, ne dersiniz, ne ya
payım?,, 

urlamaaı~ Almuyaıwı bu •lyHetln· tedir. 

den. biraz olıun fedakirlık yapmak İki devlet reisinin bu mlllikatı ........ _ ........................ -··-··-·----.. ·-··· .. ··--.......................................... .. 
lüm unu hlııetmit b 1undutuna Amerika CUmhur Reisi Bir Maden Faciası 

Portlaad patronları, Rei•idlmhur ta
rafından yeni tetkil edilen ihtilaflar 

Portlad (Amerika) 12 - Poliııı, bir 
ma....-•ı. trenini dunlurmalr i•tlyea 
l'reYCJler üzerine ateı etmiıtir. Blrl•I 
ağır olmak ÜEere dört yarala vardır. 

Yavrum, zevceniz sizden bık
mıı ve lbaşkasıni sevmiı olabilir, 
ne yapalım, dünyada hiı buhran· 
larının ve yanhılıklarının önüne 
geçmek kabil değildir. Bazan 
hadiseyi mazur görmeye çalışmak 
için sebepler de araştırılabilir. 

Fakat bir kadın bu hatayı anne 
vaziyetinde iken yaptı mı; çocu
ğunu bırakarak kaçıp gitti mi? 
Affedilemez. O, annelik hakkını 
!kaybettikten baıka kadınlık aıfa
tını da kaybetmiştir. Kendisile 
iadei münasebeti tav•iye etmem. 
Resmen ayrılmak ve ıevgint 
de unutmak ml\raccahtır. Maa .. 
mafih bu söylediğim umumi kaf.. 
dedir. istisnalarını da gördüm. 
Meseli takriben 25 ıene evvel 
oturduğum mahallede komıum 
böyle bir feliket geçirdi, bir mnd .. 
det kadını kendi haline bırakb 
ve sefalete d09tokten sonra nadim 
ve biçare bir \•aziyette döndü, 
kocasının affını iıtihıal etti. El'an 
birlikte yaıamaktadırlar ve ço
cuklarıda şimdi (30) yaşında bir 
delikanlıdır. HAdieeden tamamen 

d. Ud:... ıiyasi bir mahiyeti haiz bulun-
.. d Brlstobal (Amerika) 12 - Cüm- Euen, 12 ( A. A. ) - Bir maden Öyı ... "annld"ı7oru• 1

-
1 bu lddtanin mamakla beraber, bu eana • ı ı ·k· ld k d 3 d ı 

"' • .. ıu hur reis M. Ruzve t n ra ıp o utu azaeı netlceıııin e ma enci 8 mftt-
fillf ispat unıurları yakanda kindial beynelmile) ıiyaıi meselelerla Hu.ton kruvazörü Panama kanalını tür. Dortmund civarında da iki ma-
ıöıterec~ktlr. Amma ne tekilde? ıöıden geçirilmeai mUmlcUdnr. ~irmif, M. Runelt i'ec• Panamada denci Glmiltt\ir. H fMTRYZS: 

Orr.sını tahmin flmdl1ik •ümkün Romany• Batveklllnln kala111br. Buran Havay adalarına Fransa istikraz yapıyor ---
detildlr. _ .._ ·~--- Parls Gör. Utmelerl •ldecektir . Almanua - Lehistan ·=- • · Pari•, 12 ( A. A.) - Maliye nexa- 1 

Bir Portekiz Harp Gemlal Varıova, 12 ( A. A. ) - Almanya 
Zepllnde Bomba Mı? Pari•, 12 ( A. A. > - Romanya Llıbon, 12 ( A.A. ) - " Peraee ,, retındekl birkaç topl•nhdan sonra üç ile Lebiıtan ara11ndakl :ucaret rnOna-

&.rUa. H ( A. A. ) - Gıaf :ıeplln BaıvekHi Hariciye Naııruaı ziyaret ı'sfmli denizaltı l'emlsi, yüıdilrül- milyar franklık bir istikraz yapılma- aebetlerlnln geniıletJlmesl için mllz.. balonunda bir bomba bulundutu etmif, görUtm• bir buçuk .. at 
milftür. 11na karar verilmiıtir. kerelere baılanmıttır. h1tkkı~kt ıayialar tekı~ .. dlliyor. •Ürmüttfir~ • ..-.:-.-:::-.-------;..;_--'----'~=~;.;;.:...---...---..-::c=•~=:-=~~~ ....... ~~-!!!"'!t"'!~~~~,,_,~-·=~='"-:~----=-=......,------.-:-""a--...-..--

....__...:,.......,......,====----;;;..;;o...;....=.;....;.-..ı==== JS- 7 • 934 Oğlunu gel beraber kandıralım, Sadece "senden aynlmıya karar kalacak değilim, gidiyorum, de-
"Son Posta,, nın Milli v• Edebi Tefrikası: 49 

diyemem tabii. vermiı~m, bir tecıUbeolsun diye dim. 

Durdu. Yüzüme baktı. Aklına gece gelmedim... Otelde kaldım. Önllme durdu: 
yeni bir kumulık gelmiıti galiba. B~nl affet, çocukluğuma veri ., - Nereye? Nereye gidiyor· 
Oyuncu maskesini taktı. İıi tat- dersin. Muhakkak ki kanar. za.. sun, kocana mı? Ne diyeceksin 
Jılıkla idareye kalkıştı : ten seni sağ salim bulmanın se- ona? Diye kekeliyerek kapının 

- Yavrum Nibalciğim, ııe vincinden gözU başka bir şey önüne dıkildi. 
görmez. 

halde olduğumu goruyorsun. Bu Yutkundu ve sustu. Yüzü sapsarı idi. 
t b.• ı"ne senı"n namına Yoksa - Çekil, dedim. Hi.- korkma. a ıı Y · Bir an için aklımdan 13 sene :r 
başbaşa kalmamıza imkan olsa, sonraki şeyi, 0 dakikada yapmak, Kocama seni anlatmaya, ayağına 
elLette ki benim için bu eşsiz bu soytarının gırtlağına atılmak kapanıp kadınlığımı affeftirmiye 
bir cennet hayatı sayılır. Amma geldi. gidecek değilim. Yazık olur. Bari 
düşün bir kere ... Seninle bir yere Halbuki gözlerimi bile yUzfine onlar olsun, nasıl lbir çirkefe 
kaçamayız. Bunun için hele bu kaldırmadan, onun varlığını değil, yuvarlandığımı bilmesinler. Varsın 
zamanda, bir sürii muameleler kendimi daha çok öldilrmek, ce- beni öldü sansınlar. İçin rahat 
ister ki biz bunu yaphramayıı. zayı, iıkenceyi ona deij'il, evini ol•un korkma. Çekil geçeyim, 
Çünkü senin hüviyetini gizlemeye evlidını bırakan blltUn bu yaldı- dokunma bana, dedim. 

mecburuz. Burada kalnııya gelin- za süse kapılan, beyinılze vermek Bunu ıuratma tHkürUrceaine 
isteiile, bu alçak inaam daha aöyledlm. O çekildi. Ben de 

ce ona da imkan yok. Cahitle çok söyletmek i~in : ieçtim. Yürüdüm. Merdivenler 
beraber oturuyorum. biliyorsun... - Sonra? .. Sonra? .. Dedim. indim, kapılar ittim ve çıktım. 
Seni tanıyor .•. Bir kere o hissetti Bu sualime başka bir mana O çabnın altında, kadmhğımı, 
mi, bütün latanbul da duydu, iı verdi. Kamyorum sandı : bütün temiz güzel hislerimi, gön-
tamam demektir. Şu halde yapı· - Sonra da ... Sen ve ben... IUmü, her ıeyimi bırakıp çıktım 

k ı Evine ç 1 w Yine dün geceki rüyamıza... Nesrin. 
lacak, ne • ıyor. 0 u.aıına Elini belime uzatıyordu. Faz-
çocuğuna dönmek. Bundan daha ~asına -dayanamadım. Rüya, hulya, Oraya giı·erken, kocaıı, evi 
hayırlı bir çareıi yoktur, bu itin tiir, esir, musiki, daha da bilmem barkı, terefi olan bir kadın, bir 
Nihal. Kocan seni çok sever. ne. yok Kafi idi. Bu il kırdılar- ana idim. Bozuk bir kafanın bir-
Bi:zim Sliheyli lstanbolda olsaydı, dan iğreniyordum artık. kaç saatlik bir zafı ile rüyada 
meaeJe voktu, iş kolaylatırdı. Am· Kolunu ittim, yerimden fırla- yürür gibi oraya girmiştim. Şimdi 

J d .. 1 · k' f t · de o kapıdan, ne koca11, ne ma mademki onu katmanın da im- ım ve goz erım m, ne re , ıı· 
d d d yanla dolu : evi, ne ıerefi, ne evlidı olan bir 

kiaı yok, fU hal e gi er, a ama _ Sus ı... Artık sus! Diye insan, hattı ismi bile kUtUkten 
buden bahutmeden, güzel güzel bağırdım. Dünyada senden iğrenç silinecek bir ölü halinde çıkı· 
yalvara yakarır.san... Hattı olam aenden alçak. senden rezil bir yordum. 
!biteni söylemiy• bile lüzum yok. innu olaaıaz. Korkma, baııoa 

Mflbrure Sami 

ÇÖL GİBİ 
Y 1 b . . de ge· ı mi? Ablan da mı beraber? Ayas· a naz • uoun 1.çın ? Ali h 

ceyi nerde geçirmiş olduğu· tafanosa ha? Ne zama~. 8 

nu söylemek icap ediyor. Eğer bu sıtklamış. Olur şey degıl. Tam 
nıenhus kaza olmasaydı ne diye· kazadan evvelki trenle ha? Ya 
ccktik biz? Sadinin karısında, evet duydum ... Haberim var .. Ne 
l\1tızehherde kaldığını değil mi? diyelim... Doğru. Allaha ısmar-
Süheylaııın iyi ahbabı olduğu için tadık,, dedi, telefonu vururca1ına 
ben de tanıyorum. Ne yapıp edip. yerine kapadı. 
klldını da bu yalana ortak ede- - Bu çare de auya düş~ü. 
tektik A ni ıeyl neden ıimdi de Onlar ıece 1atı•na dlln ııze 
l'•pm . y? Ne mani var? Kocan gitmitler. Saat 3 treninde imişler. 

ıyoruz • · d" 
8-i yeniden 18; bulmanın verdiği G.eceleyın merak et~e.110 .•Y• 
ae.h .. _ı t · · f -ıa kurcala• Rıf ata tell'raf ta çekmııler ... Şım-"&~e za en 1f1 a:ı.1 _ ~ ? 
nıa d di di ne olacagız? Ne yapacawıı 

tG_ e 1 · . . d fazla ken- Yanaklanodan, diılerini gıcır-
oz erırnın on an • • d 

dinıe, kendi benliğime kartı duy- dattığı belh J ~U h k 
1 duğu tiksintiyi örtmek istejUe - Kuzu~ d a .aıd. mad,. aoob.n 

1ce f yi evlerın e geçır ım ıye ı· Panışını görmeden lele onun gece . b' k' b' h-
\)•tuıa •tt• leceğin hıç ır ımıen, ır a 

gı 1
• • k mu di e sordu. Şadi Beylere telefon edıyordu. babın yo y vi d b k 

v k k Kaynanamın • o en •f a "-arşısma Mllzehherin er c - d ·eli be 
~•rdeşi çıkh: kimH yok. Oaa a 11 P:rdimn 

- Ne dedin? Ya her ikiıi de ıeceyl fllln adamla feçt · 

bihaberdir. 
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: 1 Dünya H8dlseleri I: 
Dünyanın 
En Aydınlık 
Salonu 

Pariste hakiki plAjlara gıpta 

Pariste bir 1 verecek sun'i bir 
.. . yüzme ve eğlence 

gece al•ml yeri yapıldı ve bu 

eğlence yerinde geçen hafta bir
çok müsabakalar ile dolu bir 
gece eğlenceıi tertip edildi. 

Bu eğlencelerde kullanılan 

lambaların sayısı tamam (270,000) 
dir. Bunun için de (340,000) metre 
uz.unluğunda elektrik kablosu kul
lanılmıştır. Salonda bu lambala
rm haricinde 1400 projektör 
vardı. Bu projektörler 1500 bey
gir kuvveti kullanıyordu. Halkı , 
an kısmından ayıran parmaklık
ların uzunluğu 23 kilometreydi. 
Seyirciler için 35 telefon merkezi 
hazırlanmı9tı. Eğlencelere 220 
komiser nezaret ediyordu. 

lf. 

Geçen sene, Avrupanın en 
mamur, en sakin ve sulh

-M_ü_ş-te_r_e_k-. perver memleketi 
ıayılan laviçredo 

__ lı_a_ıt_a_l_ık _ _. küçUk bir komü-

nist hidiıeıi çıktı, geçenlerde iae 
lsviçrenin bUtlin meziyetlerine 
aahip bilinen Felemcnkte de ayni 
ıekitdc bir vak'a oldu. Franıız 
ıazetelerinden (Le Jour) bu iki 
vakayı yekdiğerine takrip ettik· 
ten ıonra bir netice çıkarıyor. 

Söylediği tudur: 
"Cenevre Kantonunun kızıllara 

ıcçmesi ve Amsterdam ıokakla· 
rında ak akma1ı fena allmetler· 
dendir. Buna bakarak lıviçrenin 
Ye F elem engin Bolşevikleımek 
arifesinde bulunduklarını söylemek 
utemiyoruz, bu iki iki bidiıeyi 
Avrupanın müıterek hastalığının 

derecesini gösterecek mahiyette 
buluyoruz. Hükumet adamlan 
yaptıkları ıeyahatlcrde ve mUza• 
kerelerde 11 dUıman " ın bu mOı· 
knlUnU gözden Irak tutmamak 
mecburiyetindedirler. 

* Birkaç aenedebori, Sahrayı 
Kebirde bazı kabileler 

Af rikada tarafından Hir 
edilmiı olan bir 

At1r~palı ıspanyol zabiti 
•sırl•r eaarette kaçmaya 

muvaffak olmuf, ve lıpanyanın 
lfni müıtemlikeıine nlimen vaaıl 
olmuıtur. 

iki ıene evvel lspanyamn 
Azana kabinesi ve hassa tan ha va 
itleri nazırı, sahrada bulunan 
Avrupalı esirler hakkında malfı· 
mat alınmasını kumandan Marti
nez Esteve'e teklif ehniıtir. Ku
mandan Martinez, yerli ahalinin 
yardımile blltlin Cez.ayir sahra· 
•ım gczmiı ve Nigerin civarına 
kadar vasıl olmuştur. BUtUn 
vaziyeti bihakkin anladıktan 11on· 
ra, hUkfımete bir takım maru
zatta bulunmuıtur. 

Şehirde lapanyah eıirlerin 
mevcudiyeti muhakkaktır. Bunla
nn ekserisi Afrika'da, Fransız 

ıahrasında, yerli kabileler tara· 
fından muhafaza altında bulun
durulmaktadır ve bir çoğu lıpan• 
yol zabitleri ve askerletidir. 1921 
ve 1924 senelerinde, herkesçe 
malum olan harpte, Abdülkeri
min kıtaatı tarafından esir alın· 
mışlardır. 

Marlinez'in raporuna göre, 
Umumi harpte, Touareg kabile
leri tarafından ele geçirilmiı olan 
ltalyan ve Alman eıirleri de var· 
dır. Bu eıirlerin para mukabilin
de kurtanlmasımn kabil o)acajı 
Martineı tarafında1a iaddia eClil-
••ktedir. • • 

SON POSTA 

Taribi Misababe 
-

Yağma Basanın 
Koca Eme 
nın Pal 
kılması ~ 
Olmuş 

tu 

Abdullah, kendi 
omcası ojlunu 
•n f •ci sureti• öl
tlürtmÜf olan Ye· 
zidin elini öptü 

Hakimiyetlerini kaybetmit mil
letlerin, batıp gitmiş devletlerin 
tari~lerinde göze çarpan en bUyUk 
kusur iırafhr. Bu gibi milletler 
ve devletler mutlaka miiariftirler, 
kazançlarını yele ve ıele vermlı
lerdir. Kaziye şarkta da böyledir, 
garpta da. Fakat lalim tarihi 
iıraf yüzünden uçuruma yuvar
lanmıı devletleri hlkiye etmekte 
daha cömerttir. ÇUnkU o tarihe 
giren devlet müeısiıleri ve adam· 
lan, müesseselerini ve kendilerini 
yaşatmak için dört tarafa para 
dağıtmayı en esaalı idare umdeai 
olarak kabul ctmitlerdi. Halbuki 
balkın muhabbetini para ile ka· 
zanmıya çahımak idare edenlerin 
idare olunanlara rUtvet vermeai 
dernektir. Rüşvetle hayra varmak 
ise tabiatile mümkünsüzdlir. 

Hükum~t hazineainden halka 
rüıvet dağıtmak uıulünU islim 
tarihinde ihdas eden Muaviyedlr. 
Bu adam, Peygamber aileıinden 

olan Alevilerin ve1aironin koodi
ıine r·akip olmalarından, gUrUltü 
ve ıuıltı çikarmalarından kork
tuğu için "maaş" namı altında 

rüşvet dağıtmak yolunu tutmuıtu. 
Meseli onun Şamda kuvvet bu· 
lup aaltanat ıürmiye baıladığı 
güne kadar Peygamberin torun· 
lan Hasanla Hüseyine devlet ha· 
zinesinden beşer bin dirhem 
maaı veriliyordu. Muaviye, on· 
latın tahsisatmı bir kalemde bi
rer milyon dirheme çıkardı. 

Muaviye, dahi denecek kadar 
zeki bir adamdı. Hazneyi tamtakır 
bırakacak derecelerde israfa ait· 
menin sonunu elbette görüyordu. 
Fakat o, ahlakın para ile kolayca 
ifsat olunacağını ve ahlikı bozuk 
kütlelere iae adamakılh tahakküm 
olunacağım biliyordu. Ayni za· 
manda paranın gevşeklik ve 
devlet işlerine karıı ek1eriya 
kayıtsızlık uyandırdığmı da blll· 
yordu. Bu sebeple yUkıek taba-

' kayı, hatta bütün halkı bol 
paraya boğup ıefahat içinde aar· ' 
hoş yaşatmak iıtiyordu. 

Bu politikanın çok sıülüıı\ 
ve iğrenç aahneleri vardır. 

Mesela Muaviyenin oğlu Y ezlt, 
meşhur Kerbeli hadiseıini yara· 
tıp ta Emeviler aaltanabnda 
karar bulduktan ıonra babaıı 
gibi dört tarafa para daiıtmıya 
baılamııtı. Peygamber aileainden 
ve yezidin öldürttUiü "HUaeyin 
bin Ali,, nin amcaaı oğullarından 
Abdulah da yaima edilmekte 
olan bliyilk ve tatlı börekten bir 
pay ahliar heri" Ş;lma ı•ldi, 

viler Sal 
dır l(ül 

na Sebep 

Yezidin huzuruna çıktı. Hükiim
dar, ailece dütman olduğu bu 
adamın kendisini ziyarete gelme
sindeki maksadın pata olduğunu 
sezdiğinden ona ıordu: 

- Babam ıana ne veriyordu? 
- Bin bin dirhem! (Eıki de· 

virlerde milyon mukabili olarak 
bu tabir kullanılırdı.) 

- Biz bu maaşı iki kat ya
pıyoruz! 

Abdullah, kendi amcası oğlu
nu en feci ıurette öldürtmüş olan 
Yezidin elini öptli: 

- Beni, dedi, mahcup ettin. 
Anam, babam sana feda olsun. 

Ve illveye lüzum gördi.i: 
- Bu sözü senden başkaaına 

ıöyJemiı değilim, söylemem de. 
Yezit, bu büyük müdahene 

liıerine gülümsedi: 
- Öyleyse, dedi, bizde kim• 

aeye yapmadığımızı una yapa
lım, maatmızı bir miıli daha 
çogaltahm. 

Bu ıuretle Abdullahın hazi
neden alacağı para, dört milyon 
dirheme iblağ edilmiş oluyordu. 
Yezit, bilha11a çöl halkını ken-

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

Deniz Kostümleri 
Birkaç gün evvel Pariıte ya• 

pılan deniz banyo ılbiaeleri mil· 
aabakaıında bu hanım kıı birinci 
mUlcifati lüzanau,fır. 

Böreği 
.f"A tanatı
~dür Yı-

dine bağlamak lıtedi. Çünkü 
onlar, verdikleri ıözde dururlar 
ve sözleri uğruna icap ederse 
ölmeği de bilirlerdi. Halbuki ıe
hir halkı, ekseriya parasını ye
dikleri adamı zayif görünce nan
körlUk ediyorlardı, dUımanlarla 
birleıiyorlardı. Bu aebeple çöl
lerde adamlar dolaştırırdı, bede
vilerin toptan veya teker teker 
1&rayına gelip aylık iıtemeleri 

için propaganda yaptırırdı . 

Bir çöl kızı, bu propaıanda· 
lara kapıldı. Kumlar içinde ve 
kızgın güneş altında bir avuç atıl 
içip yarı aç, yarı çıplak yaıamak 
tan kurtulmak heveaine kapıldJ, 
kocasını zorlamaya koyuldu : 

- illi Şama aideceksin, di
yordu, kendine aylık bağlatacak· 
ıın. Develerin de artık lüzumu 
yok. Onları da birlikte götür, 
aat. Bana ıiyilecek ıeyler getir. 

Bedevi, karııınm ihramına da· 
yanamadı: yer yüıllnde maltı mlUk 
namına aahlp olduğu llç deveyi 
önUne kattı, Şama dotru yollandı. 
Onları aatacak, paraılle karııına 
ipekli kumaı alacak ve Y ez.idin 
Hrayına ıidip oradan da kendine 
aylık bağlatacaktı. Bu hulya ile 
develeri ılirUp giderken kır ha
vuzlarından birine raıtgeldi, hay
•anlırı ıulamık istedi. Fakat on
lardan biri nedense Urktü, havuz 
bqından ııçradı, geriye doğru 
kopuya baıJadı. ÖbUr iki deve 
de arkadaılarına uyduklarından 
Bedevi iıter iıtemez onların ar
dına dUştU ve hayvanlar durma
dan, dinlenmeden yürüyerek kendi 
yurtlarına, çadırlarının önüne ka
dar geldikleri cihetle zavallı çöl 
çocutu da ter içinde karısının 
önline dikilmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Develerin aatılacağını, kendi
ıine kumaılar getirileceğini 
umup bu hulya ile bir iki gU· 
nönti ıUılemiı olan kadm koca• 
ıının alı al, moru mor bir vazi
yette karıııına çıktığını, devele· 
.rinde neı'eli neı'ell böğürerek 
çadır etrafında dan1& giriıtilcle· 
rinl görünce ıaıırdı ve ıordu: 

- Neye döndün herif, yokıa 
~ama ıltmekten korktun mu? 

O, mahzun mahzun cevap 
verdi: 

- Ben korkmadım, develer 
tırktU. Demek ki aaraym kokuau 
laayvaDları lalle . ıeri çeviriyor. 
IMılin bundtla il>rıt al•••ız. •e 

Kari Melclup/"'1 
-..~---

Tebdil EdilmiY' 
Esl(i 
Evrakı Nakdig1 

Eski evrakınakdiyenin eli~ 
riyet evrakınakdiyesi ile t•.-1 
esnasında köylUler tebdil J 
melesinden vakit ve zarO J 
haberdar olamamıılardır. ~ 
yüzden ellerinde mühim rnlk ~ 
eski para kalmıştır. Yalnız. ~w 
pazarında böyle elde ~ 
binlerce liralık evrakınak' 
vardır. Acaba yeni bir kaO 
bu paralann cumhuriyet pa~ 
ile tebdlll mUmkUn olamaz Jlll' 

Adapazarı: T• 

T aşköprU Mezbahası 

K&11abamızın ırmak kenarJ 
yapılan mezbahanın altmdao ., 

zaman su geçmediği için k~ 
hayvanların kanı ve pisliği ~ 
kerek civar mahalleyi rahf'I 
etmektedir. Mezbahanın pek f 
kımndan ırmak geçmesine ra~ 
ıu yolları fennt bir ıekilde f 
pılmamıı olduğundan mezbab-' 
etrafı daimi bir bataklık 

ıivriıinek yatağı halindedir. Uf' 
bir tadllitla kanallar dai111l 

alabllecık vaziyete getirile~ 
Esasen tabakhane iılmli bu ,.. 

hallenin civar ıokaklarında ti 
ken ıular da, ıivrlılnek ıürfeJel 
yatak olmaktadır. Kaaa~ 
11hbati için bu bataklıklar ~ 
tulmalı ve mezbahaya lizı111r 
cek fonn'i tertibat yapılmabclıtj 

c: CIV.::rih ~ 
Yozgat liı11inden Sıtkı FA.~ e: 

Daha vazıh bir mektupla (JI 
versitedeki mlltehasııılara ııa!! 
caat ederek fikrinizi izah eti' 
efendim. 

* Alpulluda rakı bayii Mehmet s' 
Ef.ye: 

MUddeiumumilii• mUracJ 
hakkınızı arayınız efendim. 

* 
Tokat hapiıhaneaiode Ruştü :ıtf. 
Bir lıtida ile Adliye Veıı' 

tine müracaat ediniz efendiııı-

* Silinide Naalic muluı.cırlarıl 
Plazunlu Hü11yin Hayrettin 1 'f .y• 

Dahiliye Veklletine bir iı~ 
ile müracaat ederek haklı 
arayınız efendim. 

. , 
-- • • • • .... . t , ... , • , ..,.._ • • ... • • 1 .. / 

yurdumuza bağlanıp kaloı• 
lizıml 

Bu gültinç aahneye ra~ 
Şamda yağma Ha1&nın b3 ıl, 
teraneıi deyam edip gidiyO•~ıJ 
Bu iıraf, bir aralık öyle bir 'J: 
aldı ki bizzat hükümdarlar d f 
nl\r oldu. Me1ell Mervan ~ 
Abdülmelik, bu ajır vaziy• 
ıu ıuretle tikiyet ediyordu: 

.. Mea'ut adam kimdir ~ 
bana ıoraalar vereceğim '' I 
ıudur: Yiyecek bir dilim ekll' ~ 
kendine uygun karısı ol•11 / 

1&rayla biç allkHı bulunt011 
adam l ., I 

Y ajma Haaamn böreii salı", 
nihayet baıka bir aahne y•11JI 
Bu, EmevJler saltanatmın P' 
ktUdUr yılulma11dır. 



13 1 emmuı 

1 Ziraat Bilgisi (*) 
1 

Keten 
Ziraati 

-1-
Bakırköyünde Litroı köylUsU 

namına muallim HUsnU Beye: 
- Memleketimizde her ıene 

(6500 - 7000) helrtar arasında bir 
&ahaya ekilen keten iklim ve top· 
rakl rımıza çok iyi g len kıymetli 
bir nebattır. Keten, gerek lifinden 
köylümüzün giydiği ve kullandığı 
birçok eşyanın yapılması ve gerek 
tan inden çıkarılan yağ aataoı 
itibarile köylüye iyi kazanç temin 
ed r. 

Keten elyafı mensucatta ne 
kadar kıymetli ise bezir yağı da 
[ keteu tohumu )agı ) boyacılıkta 
o derece kıymetlidir. Bu sebep· 
l rdcn dolayı ketenin istikbal ve 
revacı hem dahilde hem de ha· 
riçte daima emniyettedir. 

Keten rutubetli ve serin yer
leri ıever. Çok ağır topraklardan 
hoılanmadığı gibi pek te hafif yer
lerden hoşlanmaz Maamafih hoı
lanmadığı topraklarda dahi mUt· 
külpesent değildir. Yalnız ekilc· 
ceği tarlanın gayet iyi hazırlan· 
mıı olması lazımdır. Ekıeriya 
ekinden sonra ekilir. Bu takdirde 
anizin pek erken bozulma11ı ve 
tarlanın birkaç defa sürülerek 
7abani otlardan ve keseklerden 
temizlenmesi icap eder. Eğer ke· 
tenin liflerinden istifade edile· 
cekH bu t mizllğe bir kat daha 
itina etmelidir. Yokıa alınacak 
keten hem az henı kaba olur. 
Maamafih temiz hazırlanmıyan 
tarlaların tohum haaılatı da az ve 
yaj"ıız oiur. Keten tarlayı yoran 
nebatattandır. Topraktan fazla 
aıda ahr. Onun için kendisinden 
evvel eldlmit olan ekinin gObre· 

lenmlı olması lazımdır. Kış ketc
ııinin kendi tarlasını doğrudan 
doğruya gtibr lemeye vakit olma· 
dığından gayet iyi çllrUmU bir 
Ellbre lıt r. Yaz keteni için 1011· 

baharda aUrüliip atılacak gübre 
ilkbahara kadar kemale gelebilir. 

Keten iki mevıimde ekilir: Eğer 
ıonbahar yağmurları erkenden 
yağaraa ( adar olursa) yani Ağus
to içinde düşer de tarlaıı hazır
lanmıı bulunursa Eylülde ekilir. 
Daha ieçe kalan k~ten ziraatl 
iyi netice vermez. Her halde 
hububattan evvel keteni ekmeli
dir. Tohumu için ekilecek kete· 
nin tarlada seyrek olmaıı, bilakis 
lif için yetiştirilecekse tohumun 
aık düşmesi doğrudur. Materakki 
memleketlerde makine ile ekilir
ee de bizde sa vurma ıuretile eki
lir. Bir dönüm tohumluk zeriya
ta on kilo liflik zeriyatta yirmi 
kilo tohum açılır. Keten tohumu 
parlak 'e kaypak olduğundan 
elden kolaylıkla kaçarak munta· 
zam •açıma mani olur. Bunun 
için rüzgaraız bir havada dikkat• 
Je açarak tohumun bir kararda 
dl\şmesine gayret etmelidir. To
hum atıldıktan sonra ya hafif bir 
pullukla iki üç parmak örtülür. 
Veyahut demir bir. tırmık çekile
rek arka ından bir merdane gez
dirilir. Ketenler az bir zaman 
ıonra çimlenir ve boylamrlar. 

İkinci ekim mevsimi ilkbahar· 
dadır. Fakat bu mevsimde ekile
cek keten yalnız tohum maksadi
le ekilebilir. Yaz keteninin lif· 
leri işe yaramaz. Bittabi tarla ı 
daha onbahardan hazır
lanmış olacağından martta tohu· 
munu saçarak üzerinden bir 
tırmık çekilir. Maamafih niaan 
bidayetiri<f e de ince bir pullukla 
•kilebilir. Bu ıırada ekilecek kr 

SON POSTA 

-ı-- Bilmecenıiz +---'-Dilnyada Olup Bitenler 
-

Dünyanın En Büyük Plijı Ne vy o r k tadır Geçen Bilmece
mizi Doğru 

Bir Mevsim içinde ( 3,200,000) Kişinin Kum Ve Güneı Banyosu Yaphğı Yer 

Frengi Mikrobunun Denizden Çıktlğını İddia Eden Doktor 

Nevyork, Temmuz 934-
Amflrikada banyo mevsimi geldi, 

demek tamam (30.000.000) Ame
rikalı denize 1'irdi, demektir. 
Bunlar btltün bir yaz, boı kaldık
ça plaja koşacaklar, kum ve ıü· 
neı altında derilerini esmerleşti· 
recekler, kıt için ııhhat ve kuv· 
vet ihtiyatı toplayacaklardır. 

Bununla beraber denize kartı 
gösterilen bu umumi rağbete ba· 
karak, yiizme hevesini eskiden 
kalma bir por zannetmeyiniz. 
Yenidir. Tarihi yarım anı bile 
bulmaz. 

En Son Spor 

Yüzmenin bugün mazhar ol
duğu muvaffakiyeti geciktirmiş 
olan imillerın say111 liçtür : 

Biriaıciıi : Bünyevidir. 
lkinciıi : Tcşrihidir. 
ÜçlincUsU: Fcnnidir. 

Anlatayım : Geçen asrın ba-
mda kadınların giymekte olduk

ları deniı elbi esi ıılanınca ağır
lığı beş allı kiloyu buluyordu. 
Fada olarak kadm vllcudUnUn 
denizde ıslak bir elbiseye sarıla
rak bütün hatları ile tere11üm 
etmeıi ahlaka mugayir görOldOğO 
cihetle kullandıkları elbiselerin 
eteklerine daire ıeklinde teller 
takılıyordu. Bu tekilde de yüz· 
meleri imkAn haricine geliyordu. 

Halbuki buiÜn kadının aiydiğl 
ma} onun ıkleti 250 gramdır. 

Deni2. zevkinin taammümUne 
mani olan ikinci ebep teşrih1dir, 
demiştim, hakikatta bu tabirin 
bir az tadil edilme i lizım sıe· 
leceğini görUyorum. 

Banyo, ta Romahlar zamanın
danberi malumdu, sevilirdi, iste
nilirdi. Fakat bu zevk orta H• 

rın onlarına doğru öldii. Bunun 
miisebbibi (Kri tof Kolomp) tır. 

Zira (Kri tof Kolomb) un a,.. 

······························································ 
tenin tıpkı kıf keteni gibi yağ
murlarla ıkı bir münaıebeti var
dır. Havalar kurak giderse ekil
mez. Görülüyor ki keten tohumu 
bu ıuretle hem ilk ekim mevsiminin 
baiında hem son ekim mevsimi
nin başında bulunuyor demektir. 

Gelecek yazımda bu bahse 
devam edeceğim. 

* 
Gelıboluda S h mal, \ ı ed 

liro Lıitffıllalı Be) lere: 

Mektuplarınızı aldım. 

vereceğim efendim. 

mu al-

Cevap 

Çiftçi 

~·) 7.lrul lıuauııındald nıUtliUllerlahl 
-..rumn; S.n PHt,111:".ıun (çil r•> •İ 
~dut u.-.Ş ... .-,r.c~ 

kadaıları (Hayli) adalardanın 
(frengi)nln tohumu aayılan Spiro• 
cheta palloda isminde esrarengiz 
bir mikrop getirmiılerdi. Yeni 
hastalık Avrupayı bir orman 
yangını gibi battanbaıa ıilip 
ıüpürdü. O zamanın doktorları 
bu derdi fennen izahtan Aciz ka
lınca, haıtalığın deniz banyola· 
rmdan çıktığım ileri sürdüler, ve 
binlerce ıenedenberi sevilen de
niz birdenbire bırakıldı. Vakıa 
hastalık bilahare azaldı, fakat 
deniz korkusu devam etti. 

Deniz aporunun taammümüne 
mani olan UçllncU aebep fennidir, 
demiıtlm. Dofrudur, ve bence 
ıebeplerin en kuvvetlisi budur. 

Filhakika aanmızın başına ka
dar hiç kimse yüzmeyi bilmiyor· 
du. Bir alimin yaptığı tetkikata 
nazaran dünyada mevcut canlı 
mahluklar ara1ında yUzmeyi fıt· 
reten bilmelerine rağmen blliha
re unutanlar sadece, inaanlarla 
maymunlardır. İmanlar neyse 
şöyle böyle Birenmlılerdir. May-

nunJara İH öğretmek te kabil 
olmaımıtır. 

Yüzmeyi Avrupalılara ilk ola· 
ı ak öğretmiye çalııan Trudgen 
i minde bir lngilizdir. Mumaileyh 
1 ollarm ayaklar ile aynı zamanda 
ıuya vurulması teklinde, çırpıo· 
mıya benzer bir usul keşfetmişti, 
fakat yorucu idi. Soııraları Tim Ca· 
vH isminde bir Avustralyalı çıktı, 
ayakların hareketine ihtiyaç ol
madan yüzUlebilec ceğini ıöyledi. 
iddiaya giri ti. Ve ayaklarını 
bağlatarak yüzdü. Syd Davis iı
minde rneşhur bir ylizücüyü 50 
yarda mesafede geçti. Bilihar 
ayaklarını çözdUrerek tecrübeyi 
tekrar etti, mağlup olunca bUUln 
ayak hareketlerinin fayda değil, 
zarar verdiği neticesini çıkardı. 
MaamAfih ıonralRrı SoJomon ada
larından ıel(n ba~ı }'yahlarlı 

' 

konuıurken, orada yerlilerin kol
larla mUtevazln tekilde ayaklarını 
da kullandıklannı öj'rendJ, tec• 
rUbeler yaptı, lnıilizlerin Cra 1 
dedikleri ıekli icat ttl. Tarihi 
l 902 dfr. O zamandanberi yUz
menin ne derece terakki ettltlni 
8j'renmelc isteraenlz ıu rakama 
bakınız: 

1878 senesinde 100 yarda 
yUzme rekoru 1 dakika J6 aaniye 
3/4 saliaedir. Hllbuki 1927 d~ 
Johny Veiı e'ye me feyi 
yalnız. 51 aa.niyede almıtbr. 

Amerlk•nın deniz 
" Llndberg ,, ı 

Bugün iddia edlldijin ıöre 
kadın sıkletinin azlığı e azala· 
rmın hafifliği ve cildinin kayıcı
hğı dolayisile, hele 0 e ki ağır 
elbiıelerinden kurtulunca erkekten 
daha iyi yüzmektedir. Bunların 
arasında da rekor aahlbi olan 
Miı Ederle iıminde bir genç 
kızdır. Bu kız ,. ıekiz hareketli 
Crawal,, denilen, uıulUn mucididir 
kendlıine deniz (Lindberg) i lika: 
bı verilmlıtır. ihtimal habrlarsımz: 
1926 senesinde 14 aaat 53 dakika 
yüzerek Manı denizini geçmiş 
olan kız da, bu kızdır. 

Amerlkada Deniz 
Hamamlar1 

Bu,Un Amerikada (8000) yüz
me havuzu vardır. Bunların~ nııfı 
açık ~ava~a, nısfı da kapalı 
yerlerdır. Bır havuza bir mevıim 
içinde girenlerin ıayııı(46,000)dir. 
Duhuliye ücreti, en rahat olan
ları için bizim paramızla 12 ku
ruıtur. 

ilk zamanlarda yani ı 901 
eneainde tesi edildik! ri zaman 

bu havu:!a~ . sıhhi. değillerdi, 
•u:> u degışhrdmezdı, temizlen-
mezdi, hakikaten bir ha talık 
aşılama va ıtası eklinde görli· 
IUrlerdi. Fakat omaları fen 
kimya ve elektrik işin ıçm~ 
girdi, bugün kapalı havuzlar
da bil• u her dakika değiıir, 
temizlenir, filitreden geçer .beher 
yllz.iicUye isabet eden miktarı 27 
ayak murabbaıdı. O dereced 
ki fen \'e ıhhat nokta mdan 
bunların açık deniz plajlarından 
farkları yoktur. 

Asıl plajlara gelince, bunların 
da B} ıları (16,000) dir. içi rinde 
en biiyüğü Nevyork şehrindedir, 
adı Johnes Beacb dir. 14 mil on 
dol&ta •ull 1'>lmuıt.ur. .Bl\ ptajin 

Halledenler 
Birer kUçUk aulu boya et•· 

caklar: 
Çanakkale Beledi) ilU ma 1 balı .. 

çe ınde kahveci Muatafa, l tmıbuJ Kum· 
kapı Varvar.}&D mekt hı t lehe ind n 
R Jıntuhi Sirakyan, latanbul B zci)t!ID 

mektebi tal besinden Natık <.:ulük) ao, 
Bahketir Neoatibey J.u Hım m t bı 
tal b aind n 8 Ali Bıkm t, 1 tanbul 
B ~oğlu 21 inoi llkmektep l !l re, f ık 
Necdet Be.} ve Hanımlar. 

Birer kurşun kalem alacaklar: 
lııtanbul Laleli Çalımı,; a rng ınabnl

it1i Şark sokak No. 22 de Aı>tullab, 
lıtanbul Şioli Mecidiye ko) 4::! inci mf'k• 
tepten Osman Zeki, 1 tanbul Sultan h· 
met 2 inci llkmektep 160 mm, l tan bul 
Beylerbe)i 27 inoi llkmektep G Muı.ırl
fer, lıtanbul Ticaret mektı bı tal l • 
ıinden 102 İrfan Deyi r. 

Birer boya kalemi alacaklar: 
Anksra Muhaaebei huım İ) e muf t

tiıı Ethem Bey oğlu Sal lı ttıu, t taı -
bul Çemberlita kareı ındn J'uran apar 
tımını birinci at Oıman, Aydın demır
yolu tamirat müfıttiıi libF.('\ ııı Be) 
oğlu ıhmut, latanbul 1 )aru ı faka 
4 üocli 11nıftan 44 Recai, lzmır GözteıJ• 
tramvay oaddeııi No. 91 B R) ah Arditı 
Bey ve Hanımlar. 

Birer kart alacaklar: 
İzmir Goıtepe tramva) t add fll 891 

de Yıldız Arditi, Ankara Balaban m -
halleıi Ç ome sokak o. 10 da Oelll, 
Ankara Mulıaııebei hu Ull) e mufcttiıı 
Ethem B y o lu Reıat, orlu emu
li) e mahalleıi No. 36 da eY at, l tau
bul 16 incı mektep taleb iud 11 n 
OeHH ttin, Adapazan Mal miıduru Ha· 
lil Bey oglu Recai, Bur luradı 
mahalleai Suğukçeımc kvı~ı ında o 
88 tc Emin Eferdi oğlu Kemal, Kay
Reri ukerlik ıubesi birincı mul 1.İm u
reitin Bey kızı Fatma, lzoıit hukfımet 
brııııında ! ro. 202 de Sedat J'min, lı
tanbul 1{11.dirga 3 üncu mektepten • .,. 
ket Zeki, akara Kadaıtro fen mt
wurıı t< mm Beyin kızı Bel ı , \ ıldı -
eli ) euıban Mal müdürh o• lu Llıtfı 
Polatlı Hamza Sırri oghı Emuı J ur : 
latan bul Be~ o lu r; inci llknı kt p ını 
4 te 194 ecdet, Kon) a ~arraf a ını 
Re) oglu Halil, Edirne lıs n) ıı~ e 
muallimi ~ev et Bey o lu ıd , Kadı· 
koy 1lkme p talebeainden 2 4 Yuıuf 
Ziya, Tekır ag Haoıilbey nıekt bı 399 

elçuk Hakkı, Buoa lata \ oıı caddetoı 
110 da ŞRhap, iıtanbul Vefa lıı 111 1024. 
Mehmet, I• dirne Mimarıınaıı cadd ı 
Değirro •u 11okakta 3 ~umnradn. Mün '· 
ver . oma f brikatör Alım t ( e\<I t Bt\ 
kerim ıi Müıteına, Isparta ( elelıiJ. 
mahalle ı 45 'o. da Sadı) ~aını, 1 
mır Samlı okak No. 4fi de Perıh 
• awııuu lnhiaarlar zira l amırl H 
Be) kııı Cavidan, Adrrn Reşatbt:} 
mahall ıinde 113 okak l de AbdUl-
kadH-, lstanbul 48 inoı İlkm ktep 16 
Kemal \dana 1 im) a r l 1ı ıu 13 ) 
r urd ~ i t mit, 1\onya 5 ıııoı fır a ı vı 
:um müduriı binbatı !'ahır Be\ oı;l 
Nılı t, Kay ri 6 ıncı kolor i nıbrı 
mududl Huhıei Bey kerimı> ı M lılıu, 
8ok Bunalı ade ) u uf Be) ııı lıtum ı 
Alfıeddio, lstaobul Bc)•n11t l amcınlı 

o 13 te l•'mm• Feyzi, Bur a )\ ra-
C) lı cıkmnzında No. 10 dn I•erıl 

Mehmet, lımir Mili t ha tnl uesı u 
kasında Daml •ık malınllPsİ ~o 2 d•• 
Z ııb ~ r, l tııııbul Be~ o hı \ ıklar d 
dosı ~o. 97 do Selma, hınır I\ ar, l) a a 
Dılu' er aok k o. 8 de 1 ırL:nn H 
) ındır mahkeme Başkütibı }.; ı l ehımı 
orhı a'fukat ._akir B ) l ı ' ı 

Zi) e, l\ou) a Akıfpaıa rıı ldt-1 iııd 11 1: 
Kadrı) e, ~ı• e ınıaat laır eı bırın 
ıuhedo ı-)ıtkı Be) kııı Hu ıııyt Kn ı 
uıonu dol uma vi Muharrem (.ela! Hı 
kızı l 'eliilet, f) on 'l npo meıııur ı \I ı 
tafA Be) m htumu Zı\ B~) 
Hanımlar. 

.. i5ööö''lc'~·bi~~·i···~~·;d;~:·i>~~~·;··ğü'; 
leri ziyaretçilerinin ayısı ( 100000 
geçer ve bir me\• imde (3,200,000)i 
bulur. 

lf 
Bu muazzam teıkilatn m. hk 

olan Amerikanın yazı ze\: ki \ • 
arzu ile karşıladığına, gl\ncşkıı, 
kumdan ve denizden ıhlıat aldı
ğına v en bllyllk eğl ncelerinden 
birini de burada temin etligın• 
hiç ıüphe etmeuiniz dagıl mi? 

)f Jf 
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Halbuki ihtiyar adam mütema• 
diyen yürüyordu. Demek maksadı 
bir gezinti değildi. Esaıen hiçbir 
dükkan camekanında tevakkuf 
etmemişti, hiçbir kahvenin tarasa
sına bakmıyor. Y.olculara bir kere 
bile nazarlarını çevirmiJordu. 
Hedefi ve gayesi malum bir gidişi 
\ nrdı. 

Sababtanbcri kapı, kapı dolaş
mış ve bir hayli yorulmat olan 
lvan Rnbakoviç nefes nefese onun 
arkasından yürüyordu. Nihayet 
Hallensee'ye geldiler. ileride Luna 
parkın ışıkları ve gökte havat 
fişeklerin yıldııları göriinUyordu. 

ihtiyar adam birdenbire geri
ye döndü ve ayni sUr'atli yllrll· 
yüşle ilerlemeye başladı. Rabako
viç ise geride kalarak ve kendi· 
ı·ni ona göstermemeye gayret 
ederek onu takibe devam etmişti. 

* Ona ilk rasgeldiği köşeye 
kadar geldiler. O, bu köıeyl de 
geçti. Kilisenin yükseldiği mey
danda üstünde bir ayının büyük 
bir bira kadehinden bira içtiğini 
iÖsteren levhalı bir birahanenin 
öntinde durdu. 

lvan Rabakoviçde ne kadar 
susamıştı •• Fakat hem kendisini 
göstermemek, hem de gündüz 
kazandığı ve bir hayhsmı harcet-
tiii parayı saklamak için biraha· 
neye girmedi. Kartı kaldınmda 
bir ağacın dallarile ıölgelenen 

bir yerinde tenkkuf etmiıti. 
Bir taraftan birahaneyi gözet .. 

llyor. diğer taraftan da kendi· 
k•ndine dfltUnDyordu: 

- Ben bu adamın halinde 
bir gayritabllllk göremedim. Her 
cam sıkılan namualu Berlin hem
ıerisi gibi Kurftlıatencl&mm'da bir 
ıezlnti yapb, ·sonra döndU bir 
birnhaneye girdi. 

Ya suıamıt ve yahut acıkmıt 
olacak. Bundan daha tabii ne 
olabilir. Doıtum Rabakovlç, •ier 
sen hakikaten katili ele geçirmek 
ve yirmi bin mark elde etmek 
iıteyorsan, bu gittiğin yolu ter
ket... Çünkl bu gidişle ıürliıllne 
bereket, altmış fU kadar milyonu 
mUtecaviz Alman vatandaşlanmn 
hepsini teker, teker takip etmek 
mecburiyetinde kalacaksın ••• Bunun 
ıonu da ya göğüs darlığı, yahut 
da kalp illetidir. 

Şunu herkes bilir.. her inıa· 
nan içinde yani benliğinde iki, 
hatta ikiden çok fazla muhtelif 
ıahaiyetler vardır. 

Hepimiz; bir feyl muhakeme 
ettiğimiz zaman tahteşşuurumuz• 
da uyukluyan bu varlıklar yavaı, 
yavaş uyanırlar ve kendikendimize 
yaptığımız mUbaheae veya mlina• 
kaıalarda söz alırlar. lıte lvan 
Rabakoviçin benliiinde de kimi 
makul, kimi hayalperver, kjmi 
maceraperest, kimi dürUıt, kimi 
c•ur, kimi korkak bir ıUrU hay
vancıklar yaşıyordu. 

Şimdi ıu kaldırımın üzerinde ...................... .- ... ··~·· 

- Yurttaş ! · ---
Unutma ki bankadaki tasarruf 

hesabın ka-ıancınan taaarrufatını 

bekliyor. 

Bugiln herhalde tasarruf hesa
bına p ra koy. 

M!lll !ktıaat •o Taurruf Cemiyeti 

Yazan 

Suat Suzan 

gözleri birahanenin taraçasına dik
miş olan f van Rabakoviç onlarla 
deruni bir muhavereye girişmişti. 

- Fakat o adaman avucunun 
içi kıpkırmızı idi. 

- Bu bir boya olamaz mı? 
Biz Hans ile görüşürken 

neden arkamızdan gelip söze ka
rııtı ?. 

Canım katil olsa katle ait 
bir bahse iştirak ~der miydi?. 

- Ederdi yal... 
- Bu gayri ihtiyari yapılm~ 

bir hareket olabilir. 
- Katil hakkında söz söyler

ken garip bir hayal ve rU'ya içer
sinde gibi bir hali vardı. 

- Tıpkı bir yarı deliye, bir 
meczuba benziyordu. 

- Eğer tabii bir adam olsa 
idi .• bu akıam gezinirken sağma 
ve soluna bakmaz miydi?. 

- Dostum Rabakoviç, eğer 
= 

Genç San'atkarlar 
Bu Sene San'at Mektep

lerinden Kırk Genç 
Mezun Oldu 

Bu sene muhtelif san'at mek
teplerinden yeniden bir kısım 
genç snn'atkirlar mezun oJrnuı-

1ardır. lzmir ve Aydın mmtaka· 
sındaki mekteplerj bitirenlerin 
adedi 40 tır. 

Genç san'atkarlar, fabrikalar
da tav7.İf edilmek üzere Sumer 
bank emrine verilmişlerdir. Bun
lardan bir kısmı Turhal ve Uşak 
şeker fabrikalarına yerlettiril
mitlerdir. 

Bakırköy bez fabrikaıile, 
Hereke fabrikaıma tayin edilen 
sekiz san'atkir ıehrimize ıelmiı· 
ferdir. Birkaç ailne kadar itlerine 
baılıyacaklardır. 

Zengin Bir 

13-7-934 

isen sokakta her sağ ve soluna 
bakmiyan adamı katil zanneder
sen bizim işimiz var... Vay bizim 
halimize. 

- Fakat katili ele geçirmek, 
işe bir taraftan girişmek lizım. 

- RabakO\ iç... Aziz Rabako
viç, bir kere düşün.. Muvaffakı

yet tam yirmi bin mark. 
- Yirmi bin markı alınca ••• 

Bir dlikkin açarım. Rus böreği 

satan bir dükkAn. 

- Hayır .. Hayır bir aparhman 
tutar, döşer, pansiyon yaparım. 

- Yok işte bu olmaz. Bu 
zamanda pansiyon kiracılarının 

nasıl tecliyat ycptıklarını sen pek 
Ali biliyorsun.. Hem pek yakın· 
dan .• Hahaha! Zavallı bizim ev sa
hibi lvan .. Zavalh ev sahibimiz hal.. 

- liepıinden iyisi Montekar· 

loya gitmek.. Yirmi bin markı 
yirmi milyon mark yapmak... Ru
lette... Bu şey bir dakikalık iştir. 

( Arkaaa var ) 
e 

Belçikada 
Yeni Bir Kabine Buhra

nından Bahsediliyor 
Brilksel, 12 (A.A.) - Hilkümelin 

i•tediA-f fevkallde salahiyetleri tetkik 
etmek üı:ere teıkll edilen komisyon, 
on reye karıı 13 reyle bu talebi bazı 
tadilatla kabul etmi,tir. 

Ezdlmle kanunun müddeti 30-11-
934 e kadar temdit edilmiştir. Kato
liklerle liberaller !ehte ve osyaH t
lerle frontlstler aleyhte rey v•rmİf• 
Jerdlr. 

Komiayon, hükumetin \'cral reji
minin eaaalarana devletin, tıyaletlerin 
ve .aahiyelerfn muha.ebealni defitti
remfy•cetlne karar vermiştir. Hilku
met bu detitiklikler hakkında bugün 
mOzakerede bulunacaktır. Eter mil
tevaHıt bir tarzıbal bulunamazsa 
y6Di bir kabine buhnnına intizar 
edllebUfr. 

Spor Günü 

- _ ... ._ 

$•lıri1niu 6•l•n ~uıod•r1 tıtlcı•ı 

lıtanbul bugün çok zengin ı hiaarile Kanhca araıında mevıi-
'r apor günll geçirec•ktir: mln ilk deaiı: mUıabakaları yapı• 

1 - Kadıköytlnde Fenerbabçe lacaktır. Bu ilk mllaabaka kUrek 
ı tadında saat beıte Belgrattaa mUıabakalarıdır. 
gelen ıpor klnbli Yugoılavya ve 5 - Edirne mubtolitll• DUfÜD 

Fenerbahçe talcımlan karşılaıa· Edimede bir maç yapacak olan 
caldar. . Galatasaray, Bqiktat ve Fener-

2 - Yine aynı· saatte Taksım b k 
d d G 1 .1 8 "kt ahço ta unları haricinde t•ıkll 

ıta ıo a 8 atasaray ı e etı Af f • 
d 'it apılacalctı olunan ıtanbul muhtelıtl e•velkl 

arasın a ıı maçı y r. . • 
3 _ Takaim •tadında bu akfam Edımıye hareket etmfıtir. 

maçtan evvel Balkan atletlerile 6 - lıtanbul Futbol Heyeti 
bizim ıampiyon atletler atletizm buıll•• kadar haklannda boykot 
mliıabakaları yapacaklardır. cezası verila bUttba sporcuların 

4 - Öğleden ıonra AnadolY. cezalarını affıtmlpJr. 

T 

r ...... ıı 
•o-~ tt -""'"""" 

M. Hitlerin Sinirleri 
Bozulmuş 

Rayştag Meclisinin Toplantısında 
Bile Nutuk Söyliyemiyecekmiş . 
( Bathırafa 1 inci sayfada ) 

Berlin, 12 (A. A.) - Birkaç 
aydanberi Alman ikhsadiyatım 
idare etmekte olan M. Filip Kes· 
lerin azli, oldukça ehemmiyetli 
addedilmektedir. 

Resmi tebliğler. Alman iktisa· 
diyatı meselelerinin pek yakında 
kat't surette halledileceğini ve 
şimdiki halde Kont Fon Dergol
çun muvakkatan ıktısadi işler 

mlldllrlüğüne tayin edilmiş oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Şunu da ilave etmek icap 
eder ki bu makamın vazife sela
blyetlerl hiçbir zaman sarih bir 
surette tayin edilmlı değildir. 

Fon Pepenin Vaziyeti 
Bertin, l 2 ( A. A. ) - Havas 

ajansından: Başvekil muavini M. 
Fon Papenin vaziyeti bili tenev
vtir etmemiştir. S6ylendiğine göre, 
son hadiselerden pek ziyade mü
teessir bulunmakta ve samımı 
ahbaplarlle olan görüşmelerinde, 
daimn İ3 arkadaşı Fon Bosenin 
idamından ve dostu Edgard 
Yungun ölümUnden bahsetmekte-

dir. Arhk nazaret altında bulunma
masına ve bütün iş arkadaılarınm 
serbest bırakılmış olmasına rağ
men M. Fon Papen hUkômetteki 
mUhim rolüne tekrar başlamak 

için )Azım olan taminatı bulama
maktadır. 

Rayftağın Toplanması 
Mesele al 

Nevyork, 12 (A.A.) - Alman 
Rayştag mecllslnbı ansızın gele
cek cuma gUnU için içtimaa 
davet ekilmesi hakkmda Nevyork 
Taymiı gazetesi diyor ki: 

Soa Posta 
latan bul BORSASI 

12 .. 7·1934 

ÇEKLER 
kur1!f lluruj 

L•adra 634,00 Pra~ r9,t6 
Nn • 7erk 0,79S4 Vl7ana 4,3015 
Parla 12,06 Madrlt ~117~ 

MU la o 9,2740 Berfin 2,0734 
Brlk1el 3,40~ Vartova ... 211~ 
Atlaa 13.6635 Peıto 3,9tc50 
O.nene 2.4425 BBkr•t 19,71U 

Sof1a 66,30 Bolgrat Sf.8070 
Amıterdam 1,1740 l)loıkon ı~.2l 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira ı Lira 

it Baak.(Nama)-y;- BomonU 13."fü 

0 (Hlmllo) 9, 1933 lııtlkrıuı 98,50 
,, (MUeulı) 102,- fatlkraıı Dalılll 03,00 

Oımanlı Uank. Si,- Dtlyunu Mu. 52,SO 
lellnlt& ,. :J,9, Baidat tertip 1 09,00 
Şirketi Ha7rlye J~,00 ,, • il 10,00 
Hallı "0,17 Reji ! 190 
Anadolu H60V. 26,80 Tramvay 4,97 

• » 80 P. 24,8:5 Rıhtım 23,0D 
Aaadolu '6 lOOV. '5,50 Oaklldar •u 170,-
Şark D. Y, "28,60 Terkoı fJ,50 
let. TraatHJ 41150 MııırKr.fo.1886138,00 
OııkUdar ıu 11100 • • ,. 1903 96,50 
Terkoı 16,75 • ,. • 1911 92,50 
Hau.aal 27,- El•ktrlk -,-
Tetefo• ıı.u 

MESKOKAT [*) 

l rtrk ıltııu D~~~ l (HAmlt) ~~:o 
· r:ı1. • ıo.'8 (R•ı••> 49,oo 
ı ~. • s.a (Vahit) 4f,3~ 
l ıW. • lO,U lace betlblrllk altın 
' ul•.t .. 7\ 31.50 (CUmburt1et) 45 7D 
1 tul&Ht (O .. &.) lif (liırnlt) ar•alı 3:ı:so 

l 
'"lın lt•tlblrllk alt111 (R•ıat) 

1 
7,$0 

CDmhurl7et) •il~ (Vahit) t 4t,ıt0 
\ -
A•I•) 48,U (•) Boraa harla 

'f eaı Ne1r11at ı , 
Yedi GUn - Ba haftalık maaa· 

-: iD mecmuasının ( 70 t inoi ! ıa)'lıı da 
hlgun mUndereoatlı ola.ralı] ~ıkmııtır. 
1. iade Hayırıızadalara ae~·ahat, bUyük 
!)alı Bimiclin hayatı v91ai.J mırıklı 
ı.oevı!AltN alt ya11lır vı bol bol re-

"Anlaşılan Başvekil M. Hitlet 
bir defa daha müttehit Alma~ 
yanın itiraz götürmez lideri ol· 
doğunu isbat etmek istiyor. 

"Fakat şimdi vatandaşlarını .,e 
dünyayı ikna edebilecek bir sahne 
göstermesi, kendisi için imkan· 

sızdır. Almanyanın dahili ve ba· 
rıcı siyaseti biitUn AlmanlarıP 

nazarında birçok muvaffakiyet· 
sizliklere maruz kaldığı için Al· 

manyanın yepyeni bir tecrübeye 
gınşmesi gayri kabili içtinap 
olacağı anlaşılmaktadır . ., 

Almanyaya yeni kredi mi? 
Berlin, 12 (A. A.) - Ameri• 

ka bankası müdiirünUn Avrupa 
seyahati münasebetile Almanya· 
nm yeni krediler temin edece-

ğine dair şayialar çıkmıştır. Fakat 
bir gazete, bu 9ayialarm ası1sız· 
lığını yazıyor. 

Memel de karı,ıyor 

Berlin, 12 ( A. A. ) - Döyçe 
Algemayne Çaytung gazete1i, 
Memel arazisine ait teşkilib eaa· 

aiyenin tatbikini tekeffül etmiş 
olan İngiltere, Fransa. İtalya ve 
Japonyanm bu teşkllitı eıufye-

uin Utvanya hUkümeti tarafından 
ihliU karıısmda vazifelerini yap
madıklarını yazıyor ve diyor ki: 

" MiHetler cemiyeti do bir 
ıey yapmaDUfbr. Bu hal mezkfır_ 

cemiyetin ikbdarıtzJığını bir kere 
daha isbat etmektedir. Bu ıeratt 
altında Alman hl\kiimetine Me· 
melde idareyi ele almak '"pn 
ıelibiyet verilmesi, Alman ahall-
inin menfaati namına pek tabit 

bir ıey ·olur.,, 

Meyva Ve Sebze FlaUerl 

1 laei 2 lacl latan bul 
Kilo Kilo 12. 7. 934 

1 ,40 35 Yeril ka7111 
ıs 15 Şeftali f zmlr 
22 20 Şeftali Buna 
20 18 Armut Akçe 
lG 9 " Kıymeti 

s 4 " Serfiç• 
4 3 " Adıyaman 
4 3 ,, Kantar toı 1 

8 7 " K.ml 
7 6 .. Edremit 

20 18 Vfıne KGtahya 
7 6 Zerdali · 
4 3 Tlirbe erik 
4 3 Sıra 

s 
6 5 A71e kndın fa1ul7e yeıl~ 
7 6 Çala f sulye yerli 
3 2 Kabak yeril 
2/S 2 Poncar erli 

14 11 Bam)'& lzmlr 
30 25 .. yerli 

8 7 Dolmalık biber ylrll 
7 6 ,, " lı:mlr 
6 6 Sivri biber yerli 

60 Pr. 3 Patlıcan (tanemi) 
il 4S0-400 250 Salatılık ( bebar klife l 2~0 dlr. 

:=:TAKViM =: 
Gla CUMA Hııır 

Sl 13 Temmuz 934 '9 

Arabi Rumt 
SO Re~ .• .,.ı lllS 30 • Hulraıı· JHll 

ıimlır Yardır. 

Vakll Kani f Vaıat 
Akıaın 13 - it 41 

12 19 Yatsı i H 21 .0 
J6 it lmıala 1 43 :ı 24 

a.nat Meal•k Mecmua• -1 
Euıal cemiyetleri tarafından çıkanlua 
bu a1hk meomuaıııo 9uuou H)'tll da 
oıkmıfttt. 



13 
Vücutları .. 

& 

Kad1nlarımızın 

İTTİHAT ve TERAKKi Güzelleşiyor Mu, Yoksa 
Bozuluyor Mu Acaba? 

Babıili 
Beş 

Baskınının Kanlı Bli.nçosu: 
Ölü, Muhtelif Yaralılar •. 

- Saraya gidiyorum. Sen de 
gel. 

Demişti. Enver Beyin bu hare
keti, Babıali faciasının temadisine 
meydan vermemişti. 

Enver Bey, elinde Kamil 
Paşanın istifanamesi olduğu halde 
binek taşında göründüğü zaman 
kapının önündeki ihtililcılar ve 
!halk ta~afından şiddetle allaılan
dı ve bu, onun beyecannı bir kat 
daha artbrmışb. Açık renk kapo
tunun eteğinde, Namn Papnın 
cesedinden ııçrayaıı kan lekeleri 
K()rünliyordu .. ('O Temmuz) inJa. 
libmın kabramam addedilen En
Yer Bey, nihayet (10 kinunusani) 
ihtilalinin de .ahibi olmufhı ••• Bu 
muvaffakiyetin gururilc sermest 
olan Enver Bey, yanındaki tlç 
arkadaşile Şeyhislam Cemalettin 
Efendinin otomobiline binerek, 
KAmil Paşanın istifanamesini biz
zat padişaha götürürken Babiti· 
nin tiç muhtelif yerinde beş kanlı 
:eset yatıyor; Alemdar Mu•tafa 
Paşanın ölllmile neticelenen o 
muazzam hidiseden •onra tarih 
sayfasına, kanlı bir haile daha 
kaydolunuyordu. Ölenlerin biri 
Nazım Paıa idi. Diğer dördüne 
gelince, buulardan biri, Şeyhialim 
Cemalettie Efendinin maiyetine 
memur bir ıivil komiıerdi. Bu 
komiser, ihtiliJcılar sofaya girer 
girmez karşılarma ablmak istemiş 
fakat ittihatçılardan Hilmi Beyin 
atbğı bir klll'lunla yere aerilmifti. 
ikinci ölü ittihatçılardan ve cemi· 
yetin en eski erkanından Mustafa 
Necip Beydi. O g\\n hasta yatağın· 
dan kalkarak ihtililcı arkadaşlarına 
iltihak etmiş olan bu zat, Babıali 
mofası işgal edildiği zaman uda· 
nt yaverlerine mahaua olan oda
nın &nlinde geı.inmiye başlamış 
ve sonra merak saikasile odanın 
kapısını aç.mı1-. Fakat o anda, 
elinde rovelver bulunan sadaret 
yaveri Nafiz Beyle karşılaşmııh. 
Odasında arkadaşı, - Nixım Pa· 
pmn yaveri· Kıbrıslı Tevfik Bey 
ile tatlı .tatlı konuşan Nafiz Bey, 
Babıalinin basıldığını hisseder 
etmez, masasının gözünden la· 
bancasını alarak kapıdan ç kmak 
istemiş.. Mustafa Necip Beyle 
karşılaşır karşılaılaz, tabanca· 
sım ·cidden necip Ye faı.iletkir 
bir zat olan· Mustafa Necip Be· 
yin boynuna çeYİrerek ateş et· 
mişti. Mustafa Necip, ağır bir 
yara almakla beraber itidal :ve 
kuvvetini kaybetmemiş; o da ta· 

..................... o 1 1 

soa Posta 
iLAN FiATLARI 

I - Gazetenin esas garıail• 
6ir sütunun ilci satırı 6ir 
(santim} 511gılır. 

2- Say/asın• ıöre bir ıanti· 
min ilan /iatı pnlardır: 

ıa~ fa sayfa 'sa~ fa j eayf.a Diğer Son 
1 2 3 ~-S yerler sayfn1 

400 250 20-0 100 60 30 
Kış. Krş Kr Kış l I<rş. Krt 

3-'Bir rantimdc C1a .. aıi 
• (8) k~lime oardrr. 

4 - ince t10 kalın gazı/ar 
tutacakları gere göre 
Nntimle ölçülür. 

Erkanıharp binboıısı 1smoi1 
Hak'lcı Beg 

bancasına çıkararak Nafiz Beyi 
bir kurşunla devirdikten ıonra, 
odada bulunan ve bulunduğu 
yerden tabancasını çıkararak ken· 
disini nişan alan yaver Tevfik 
Beyin üzerine de ateş etmif.. 
Onu da yere serdikten ıonra 
kendisi de oraya dfi!erek aoo 
nefesini vermifti. 

Bebıllide bu bet öllmlhl vn-
cudünden ıızan kanlar, pıhtı pıhrı 
etrafa ~ayıhr.ken Envr.r Bey 10n 
sür'atle saraya gitmiş; doğruca 
padi ahın huzuruna çıkarak Kamil 

Üç Çocuk 
Birlik Olup Bir Kunduracı 
Dükkanını Soymuılar 

Hasan, Refik ve Salihattin 
isminde üç çocuk Çarşıkapıda 
Ahmet ve Yuauf Beylerin kundu· 
ra mağa:ıalannın arka pe.nceresin· 
den girerek bütiin kundura kalıp· 
lannı çalmlflar. Bunların en bil· 
yüğü on yaşındadır. Sonra da bu 
kalıp1an kunduracı Seyit, Mustafa, 
Moıo, Mehmet, Durmuı, Ahmet, 
Abdülmeıib, Danyal ve Rasim 
Efendilere satmışlar. Polis çocuk· 
ları 'Yakalamış ve kalıplan ıattık
lan yerlerden istirdat ettikten 
sonra dUn hepsini de .uçlu ııfa· 
tile miiddeiumumiliğe vermiştir. 
Sultanabmet ikinci ıulh ceıa mah· 
kemesi derhal bunların mubake· 
melerine başladı. Yaramaz çocuk· 
lar bakim önünde btU6n .uçlarını 
itiraf ettiler. Kalıpların bazılarmı 
beşer onar kuruşa 1&ttıklar1nı 
söylediler. Öteki suçlular da be· 
şer, onar çift kalıp aldıklarını 
itiraf ettiler. Pejmürde kıyafetli 
ve çıplak ayaklı suçlu çocuklar 
yaptıklarına nedamet etmemiş 
olacaklar ki hakimin huzurunda 
konuşuyorlar ve gülüyorlardı. Hi· 
kim bunların farik ve mümeyyiz 
olup olmadıklarının tabibi adUden 
soruln asına ve şimdilik diğer 
kunduracıların tevkif edilmesine 
karar \•erdi ve muhakemeyi de 
Eylülün onuna talik elti. Suçlu 
çocuklar da şakalaşarak mabke· 

nıcden çıktılar. 

Balkan harbinin f~dalcar ı.hitlerin· 
den •ioarl yüzbtı1ısı Na.tala 

Kamil Beg merha .. 
Patanın istifanamesini vermif •• 
Ve Beşinci Sultan Mebmede va· 
ziyeti kısaca izah etmitti... Babı· 
Ali vak'aaını beniz haber alarak 
bu ate9in uraya da airayet edip 
etmiyeceğini dtişünmekle mqgal 
olan padiı, Enver Beyin töılerini 
dikkatle dinlemi,.. Bu aöılerden, 
kendi hayat .e ... ttanatmm muma 
kaldtğını hisseder etmez : 

- Çok memnun oldum, oğ· 
lum. Beni ıu (bunak:) tan kur
tardınız. 

( Arkasa TA) 

İki Cinayet 
( Bqtarah 1 inci sayfada ) 

90nra, Hüeeyin oğlu Hasan, ba· 
bası, anası, ağabeyiai hep bir 
arada diğer Hasanın evine gitmiş· 
ler ve kavgaya başlamışlardır. Bu 
sırada ağız kavgasmdan e1 kav· 
gasına dönen hadisede Mehmet 
oğlu lsmail ve Hasanm kansı 
Latife ölmüf, Hüseyin oğlu Ha· 
an, Mehmet ve karı11 yaralan· 
mıılardır. JI. .. 

Muş, ( Hususi ) - iki nç gtın 
evvel burada bir cinayet o1muı, 
intikam lursile bir kişi 6ldürül· 
mllş, biri de ağır surette yaralan· 
mııtır. Hadisenin mabiyt:ti tudur: 
Sekiz .sene kadar enel Bidri 
qiretinden Norıin köylft Seyfo 
isminde biri ayni afiretten Rizo'yu 
öldörmUt ve yakaianarak on iki 
seneye nıabküm edilmiftir. Seyfo 
af haounundan ıistifade ederek 
köyllne dönmüı ve çabşmıya 
başlamıfbr. Birkaç gOn evvel 
ıköydea ıebre ıinen Seyfo arkadaıı 
Mehmet Ali ile dönerlerken, 
Ri:ıona• akrabalarının taaml%Una 
uğramıı ye aldığı kul'fUn yarala· 
rile aerhal ölmüıtür. Mehmet 
.Minin yaraları da ağırdır. Cina· 
yeti yapa? Eaat ve Seyfettin 
isminde lkı şahıs olduğu anlaşıl· 
mış ve katiller yaralanmıılardır. 

"" 
- Yurttaş! 

Unutma ki bankadaki tasarruf 
heaaban kuancının taaarrufahoı 
bekliyor • 

BuıGn herhalde tuarruf hcH• 
bın• para koy. 

lllltt lktıut n Tuarruf Cemiyeti 

( Bnıtarafı 1 inci aayf ada ) 
tetkikatile meşgul olmuş rn,ooo 
Türk kadını üzerinde aldığı ôlçil· 
lerden bugün terziliğimize esas 
olan vasati Türk kadını ölç \ tab
lolarını vUcuda getirmişlir. lsınail 
Hakla Bey bu uzun tetkik ve 
tecrübelerinden kadmlnrımızın 

vü~ut tekamül ve vücut cieğişme· 
lerı hakkmda çok dikkate şayan 
neticeler almışbr. 

Kendiıini biçki yurdundaki 
çalışma odasında ve ( 150) senelik 
eski, antika Asya haritalan kar· 
ıısında, matbu ve gayri matbu 
Türkiyat& ait kitaplar arasında 
yeni tarih tez.ini dikte ett'rdiği 
sırada ziyaret ettik. Ve kendisi· 
ne 21 senedenberi (10000) Türk 
kadını nzerfodeki tetkiklerden 
aldığı neticeleri sorduk. 

VUcutler GUzelleflyor 
lsmail Hakka Beyin tetkikle• 

rine nazaran kadmlann vücutleri 
20 ıenedenberi gittikçe gü'lelleş
mektedir. Bunda kadınlarımızın 
yeni bayab ve bol !hareket imil 
olmuştur. Eskiden kadınlar kapalı 
yaşadıldan •e ve gayet az hare
ket ettikleri için yağlanmış ve 
bozuk vUcutler ekıeriyeti teşkil 
etmekte idi. Hatta korae giymek 
bUtün Tllrk kadınları için umumi 
bir mecbur1yetti. Hem eskiden 
kadınlannuzın giydikleri korsder 
bugtınlc\\ bildiğimiz korseler· 
den değil. Boyunlarına kadar 
blitün bedeni bir cendere gibi 
ııkao btiyük kor1eler içinde Tnrk 
kadını bir cehennem 11kıntı11 
içinde bunalmıya mahkiımdu. Hal· 
buki kadııllarımıun hayata girmeıi 
•e bol harekette bulunmalan, 
mekteplerdeki bedeni terbiyderl 
kadınlarımızan vüculerinden fazla 
Jllllanma belAtnm kah:hrmıf, çevik 
iosanlarm güzCl ricutleri baliae 
gelmeaine ~bep olmuttar. 

TUrk Kadını ve Avru.,
Kadanları 

lamail Hakkı Bey diyor ki: 
- Her milletin vücut tqek· 

kUlleri ayndır. Her milletin nor· 
mal vlcut ölçülerinin vuatileri 
biribirine uymaz. Meaell Alman 

. kadlDlarmm (arka uzunluğu) de
diğimiz belden yukan kısımlan 
yüksektir. Franaız kadmlarıom 
ise daha kısadır. Almanlarınki 
Fransızlardan ( 1 • 1,5 ) santim 
farkeder. Bizim kadınlarımızın ise 
daha kısadır. 'Meseli Alman ka· 
dınının bel çukurundan ense 
çukuruna kadar olan arka uzun· 
luğu (40-41) santimdir. Fransız· 
larm (39), birim kadanlann (38) 
eantimdir. 

Kadınlaramızın Belleri 
Kabnla,ıyor 

lsmail Hakkı Bey kadınlar&· 
mızın vUcutlarında eHıh değif
meler olarak bellerinin kalınlaı
bğını teshil etmiştir. Bunu da ıu 
ıeretle inb ediyor: 

20 eene evvel hanımlarımız 

Fransız kadınlarından da daha 
kalındır. Fransız kadın modelinin 
beli (64) santimi bulurken bi-
zim hanımlarımızın beli buglin 
va&ati (70) santimdir. 
Kadınlar1mızın Boylar1 

Kısahyor Mu? 
lsmail Hakkı Beyin tetkikle· 

rine göre bammlanmır.m Avrupa 
kadınlarıoa nazaran vücut mu• 
kaycseleri çok dikkate şayan 
neticeler vermiştir. 

Kadınlarımızın bedenleri Fran
BlZ kadınlarından daha kısa ol· 
mnsına rağmen arkanın omuz ge
nişliği Fransız kadınlnnndan daha 
fazla dır. Ismail Hakkı B. diyor ki: 

- Alman kadınlarının belden 
yukarısı yüksektir. Franııılannkl 
daha alçaktır. ltalyanlarm ve 
Rumlann belden yukanıı, bizim 
kadınlanmızdan daha kısa, fakat 
belleri daha incedir. lngiliz. kadm
lannın belleri iıo Alman ve 
Fransızlardan daha incedir. Al· 
manlann boyunlan knlıııdır. Fakat 
Fransız kadınlarının boyunları bi
zim hanımlarımı%.ln boyunlarından 
daha incedir. (20) sene evveline 
nazaran baormlarımuın bedenleri 
daha kısalmıştır. Bu da, kadın
lanmızın boylarının kısaldığına 
delil et ediyor zannederim. 
Buna mukabil omuz geni~ 
liği Fransızlarda (32), bizim ha· 
nımlarmı:ıda (34) aanfündir. 

GöAUsler Del1t1Jor 
Mühim olan diğer cihet te 

göğ6slerdir. Hanimlanmıım glS
iüıtcd eskisine nuaran bUyG· 
mektedir. lımail Hakkı !Bey bunun 
ıebebini ıöyle iz.ah ediyor: 

- Göğt\slerin değişmesinde 
lmil o1- yine konadır. EVYel
den ağır konalar pğhleri nefes 
alamayacak kadar akarda. Bina•· 
aleyeh kadm g&ğtl&leri nema bula 
maı., kliçük kalırdı. Buglbı g6jls 
kone tazyikinden kartulmufblr. 
Suliyeııler ıöğüaleri geni§ tutu· 
yor. Bu ıebeple ı&ğilaler eakiliDe 
nazaran buglln daha biiynkttır. 

20 Mne zarflndakl 
d•lltlkllkl• 

Bu tetkikler hilliaa edilince 
çıkan netice ıudur: 

Hanımlarımızın Tllcutlar1 Av .. 
rupa kadınlanndan en :ıiyade 
Fransız kadınlarına yalandır. 

20 sene zarfında beller kahnla· 
fi.yor. Boy kUçülüyor. Boyunlar 
bıraı daha kalmlaııyor, göğilller 
büyüyor. 

Kadınlar1mızın VUcudu Ve 
En GUzel Tip 

lsmail Hakkı Bey; bu meraklı 
tetkiklerini i:ıah ettikten sonra 
glilerek şu •ö:ıleri i.live ediyor: 

- Maamafih hanımlarımız bu 
neticelerden dolayı teliş etme
ainlerl.. Çünkü Tüık kadınına 

korse giyerlerdi. Bu korseler 
biltUn bedeni saran bliyük kor
ıelerdi O tarihlerde Avrupalılaı· 
da genç kızlarını bu koraclerle 
büylltürlerdi. Çinlilerin demir 
ayakkabı modaları nasıl ki onların 
ayaklarım küçültüyorsa bu demir 
gibi korseler de kızların bellerini 
lnceltirdi. Fakat bu korselerin· 
fennen ma.ıarratlan anlaşılınca 

ırk btıylik bir mliyeueriyet bab· 
ıetmiştir: Amerikalılar güzellik 
müaabakalarmda eıı giizel kadın 
tipini (42) bedeni &zerine yap· 
mıılardır. Amerikalılarm en gü
z.el kadın vücudu olarak kabul 
ettikleri ölçüleri biz.im Türk 
hanımlarının elde ettiği vasati 
tip ölçülerile tevafuk ediyor. 
Amerikalıların en güzel kadın 
\•Ücudü tipindeki kalça, bel, ğö-
ğüs nisbetleri bizim bulduğumuz· 
la pek az bir fark göstermekte· 
dir 1 Binaenaleyh hanımlarımızın 
vücudü dünyanın eıı güzel vücu· 
düne en yakın tiptir. Netekim 
Keriman Halis Hanım dün} a bi
rinciliğini almıştır. Onun için ha-

o şıekil korseler atıldı. Onun için 
Avrupalılarda bugün alelumum 
beller kalınlaşmışbr. Hanımları· 
mızın da belleri 20 sene evvele 
nazaran daha kalınlaşmıştır. Me· 
seli Fransız kadınlarının belleri 
vaktile, eski korsa zamanında 
• tam be\ ölçüsü olarak • 60 san· 
timdi. Bugün vasati Fransız ka· 
dm modeli beli 64·66dır. Alman· 
lann beUeri ensen bizden de, 

nımlarımız, ırklnrmın 'kendilerin• 
bahşettiği bu b suıiyetle mağrur 

olabilirler. 
lstanbııl Mahahirl 
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Bir Muhavere •• 
"Teyze Hanımın Odasında Toplanan Konu
komşu Benim Hakkımda Konuşuyorlardı .. ,, 

Ve sonra yere eğilip kliçUk bir 
taş aldı. Usulcacık pençere.ye fır
lattı... Hemen geri çekildim. Buz 
kesilmiştim. 

Olduğum yerde bekledim; aa· 
ellerce titreye titreye bekiedim. 
Pencereme atalan bu taşm teker· 
rür edeceğini ve hatta, camların 
parça parça edileceğini zannet· 
miştim. Bereket versin ki bu hl· 
dise bu kadarla kaldı. 

9 .\.ğustoı 

Bu geceyi, perdenin arkaaına 
aa 'clanarak tamamen uykusuz ııe
çirdim. Ancak şafak sökerken 
uykusuzluktan bitap bir halde 
yatağa girdim. 

Gece yine o beyaz ceketli, bu 
sefer siyah· elbiseli, uzun boylu, 
iri yarı bir adamla üç defa pen• 
ceremin altından geçti... Sonra 
yalnız başına geldi. Karııki du· 
vara dayandı. Bir sigara yaktl. 
Ateşini pencereme doğru göstere 
göstere içti: Hiç şüphesiz ki be
nim görüneceğimi ümit etti. Fa· 
lcat bu ümidinin boşa çıktığını 

görür görmez çekildi, gitti. 
Sabahleyin gözlimU açtığım 

zaman glineş bir hayli yükselmiş
ti. Aşağıki odada da bir mırılb 

işittim. Komşular, te~ zehanıma 
sabah kahvesine gelmişlerdi, 

incecik tavan tahtalarının arasın· 
dan biribirine karışan muhavere
ler bazen yllkseliyor, bazen de 
fısıltı halinde sUrUkleniyordu. Ba
zı kelimeler naıarı dikkatimi cel· 
betti. Yaptığım harekitin iyi bir 
ıey olmadığını bilmekle beraber. 
evveli o södere kulak vermiye 
ve sonra da kulağımı tahtaların 
aralıklarma yapıştırarak bunları 

dinlemiye mecbur oldum. O za
man kat'iyetle anladım ki bu 
muhaverenin mevzııunu ben teşkil 
ediyordum. 

- Mahallemizde şimdiye ka
dar görülmüş, işitilmiş şey değil. 

- Canım, bir defa da saraylı 
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Son Posta 
Yevmi, elya1t, H-•di• ve Halk gaıetui 

Eski_Zabtiye, \atalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Car.etemizde çıkan yazı 
ve resimlt!rİo biitüo hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIVE 1400 750 400 LSO 
VUNANISTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli ,peşiodir. Ad ret 

değiştirmek 25 kuru; tur. 

Gelen evr1ık geri verilmez. 
Uinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Ce,•ap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilıivesi lılzımdır. 

Posta kutusu: 741 launbul 
Telgraf : Sonpo9t~ 
Telefon :20203 

hanımın gelini geldiği zaman ol• 
muştu. 

- Olmuştu amma, böyle sa· 
bahlara kadar köyün delikanJılaır 
kapısının önünde dolaşmıyordu. 

Burada teyzehanım, bir iki 
defa derin derin geyfrdikten 
sonra söze karıştı: 

- Ayyy fena halde merakıma 
dokundu... Çocuklar!.. Sakın elin 
tazesinin botuna gUnahına gir
meyin. iki elim yanıma gelecek, 
buraya geldiği a-ündenberi en 
küçük bir fingirtfoini sıörmodim, 
ititmedim. Sanki ağzı var, dili 
yok zavallı tazenin ... Bir iki defa, 
hadi kızım, töyle biraz mektebe 
doğru uzanalım; dedim de onu 
bile istemedi. 

Çatlak ve cadaloz bir ses, 
Teyze Hanı mm seılnl kesti : 

- hihi, komşu... Ona gös
teriı derler. Eğer o, dedikleri 
gibi fi'li bozuk bir kadmsa, seni 
satar helvaya verir de, haberin 
bile olmaz. Ne ise.. sen geceleri 
yine kuşkulu uyu. Kapıyı kilitle, 
anahtarı başının altına koy. Eğer 
bir çıtırdı, pıtırdı işitirsen: 

- Yetişin ümmeti Muham· 
met .. Yangın var. 

Diye bağırıver.. Zaten bizim 
de kulağımız kirişte.. Öyle değil• 
mi Şerife Hanım. 

Herhalde Şerife H. olması 
JAzımıelen kadın, bu iatifsardan 
yüz bularak, şımarık bir seıle 

cevap verdi: 
- Ayol.. Elin ıırfınbıı için 

bu kadar hemyazeye katlanmakta 
mana ne?.. Karının papuçlarmı 
önüne çeviriverirsin .. Hadi kızım, 
nerede soyundunıa orada giyin 
dcyiverirıin. 

Daha fazlaaını dinlemeye ta· 
hammül edemedim. Uzandığım 
yerden kalktım. Ellerimi yüzüme 
kapadım. Bu vaziyet karşısında 
ne yapacağımı düşünmeye baı· 
ladım. 

* Beynimin içinde sadece bir 
tek sual dolaşıyordu: 

- Acaba bu darbe bana 
nereden gelmişti ?. 

Derin derin düıündilkten ıonra 
yine beynimin içinde bu suale 
karşı şöyle bir cevap tebellür 

, etmişti : 

- Her halde .. tesadüfen beni 
ı gören köy çapkmlarmm, bir 
ta,kmbğı olacak. 

Bundan baıka ne dUıünebilir; 
bu küatahça hareketlere ne mana 
verebiHrdim. Buraya ııeldiiim 
a-ünde. beri, kapıdan dıfarıya 

adım atmamıttım. Pencereden 

parmağımm ucunu çıkarmamııtım. 
F~riköyündeki Madam Agavninin 
evinden çıkıp buraya gelinceye 
kadar Nihat tarafından takip 
~dilmediğinaize hem ben hem de 
Nadire, kat'iyetle emindik. Şu 
halde? .. 

Kapının tunç tokmağı, ıert 
sert üç defa vuruldu. Arkasından 
soğuk ve kuru bir seı duyuldu: 

- Postacı. 

(Arkuı nr) 

SON POSTA 

Derlerse De 
inanmayın I 

l 

insanlar başbaıa verince ra· 
hat yaşarlar. 

D•n•• llctıoal H•Hrl•rl I 1 

Japon 
Malları 
Pahalılaşıyor Mu? 

Amerika Birleşik hükumetle· 

Bunu gös
teren de
liller var ·------' 

rmın, Holanda 
Hindistammn Ku
raçao şehrindeki 
konaoloıu Ticaret 

Neıaretine dikkate değer bir 
rapor göndermiştir. Konıolosun 
raporuna göre bu şehirde mal 
satan Japon firmaları bundan 
sonra satıı fiatlarmı yiizde elli 
nisbetinde arthracaklarım bildir· 
mitler ve buna sebep olarak ta 
ıimdiye kadar Japonların kirsız 
mal sattıklarını ileri ıUrmUılerdir. 

Konsolosun tetkikine göre diğer 
iataıyonlarda ayni vaziyet vardır. 
Bu haberler, Japon sanayiinin 
dünyayı iğfal veya teskin etmek 
için çevirdikleri bir manevra da 
olmak ihtimali vardır. Maamafih 
diğer taraftan Japonların ucuz 
mal satarak Avrupamn eski sa
nayiini yıkamıyacaklarım anlamış 
ve arbk bu vaziyet karşısında 
.kendilerinin de karlarını aramıya 
baılamıı olmaları daha kuvvetli 
bir tez olarak kabul ediliyor. 

>f 
Sofyaden bildiriliyor: Salihi-

B 1 1 yettar bir makam 
u gar stan- tarafından verilen 

da lıub•bat haberlere göre bil· 
inhisarı hassa ıon yağmur· 

lardan sonra Bulgaristanın mah· 
sul vaziyeti çok düzelmiıtir. Buğ· 
day ve çavdar mahsulU memleket 
ihtiyacına kifi gelecektir. Yalnız 
arpa mahsulü bozuktur ve az 
olacaktır. Şu kadar kl çayırlarm 
çok lyl yetiımiı olması bu ekıik· 
liği tamamlayacağa benziyor. 

Diğer taraftan temmuz (934) 
ayma kadar olan hububat inhisa· 
rını Bulgar hUkümeti daha Uç 
sene müddetle uzatmıştır. Yani 
inbitar temmuz ( 937) seneıine 
kadar çahıacaktır. 

* Atinadan bildiriliyor: Yunan 

Yunanisla- inhisar idaresi 
memleketin geçen 

nın kon11alc (1933) aeneıi zar· 
ihracatı fmdaki konyak 

ihracatına teıbit ve neşretmiıtir. 
Bu iıtatiıtiıie iÖre &eçeo sene 

Garip Bir Sandal 
Karada Da 

Bisikleti 
Yürüyen· Bu Alete Su 
Adını Veriyorlar 

bi ayaklarla değil, eli• 
tahrik edilir. Zincir şiddeti• 

Franaada bir au mUhendfıl 
yeni bir aandal keıfetmiıtir. Bu 
ıandal, resimde görUldUğU gibi, 
iki borudan ve bir tarhllı zincir· 
den ibarettir. Boruların her iki 
tarafında ayakların konm&11 için 
birer kutu yapılmlfbr. Arka ta· 
rafta da, tapkı blıikletlerde oldu· 
ğu gibi bir sele • oturacak yer • 
vardır. Herhangi bir bisiklet •• 
kotra meraklısı, bu su bisikletini 
kolayca idare eder ve sırasında 
durgun denizde sUr'atle gider. 
u Su bisikleti,, ismi verilen bu 
yeni sandal, hem karadaki bisik· 
let zevkml, hem de denizdeki 
sandal zevkıni verir.. Yalnız "su 
bisikleti,, bildiğiniz bisikletler gi· 

Kaçakçılık 
Yapan 
Bir Muhtar 

Muğla, 12 ( A. A. ) - Köy 
odasının tavanına kaçak rakı 
inbiği saklamaktan suçlu Davaaın 

HırkaköyU muhtarı Sait Ef. hak· 
kmda yapılan duruşma sonunda 

bir 1ene hapse ve mUebbeden 
imme hidematmda kullanılmama· 
ya makum edilmiıtir. 

Fethiyenin lzettin köyü muh· 
tarı da yakaladığı kaçakçıyı ıer• 
beat bıraktığından, hakkmda 
mevkufen tahkikat açılmıştır. 

Harp Tallmlerlnde 
Budapeıte 12 (A. A.) - Tecrllbe 

abtları eına11nda bir top patlamıı 

bir aıker ölmilttOr. 

içind; yapılan ihracatın miktarı 
( 310 ) bin kilodur. Bu ihracat 
( 1932 ) ıeneıinde yapılan ( 225 ) 
bin kiloluk ihracatından (90) bin 
kilo kadar fazla ve (1931) senesi 
ihracatına az bir farkla mUsavidir. 

* Belgrattan bildiriliyor: Yugoı· 

Çekler Yu- lavyadan tUtlin 
satın almak ıçın 

goslavgadan iki ayrı heyet 
tütÜ/I alıgor gelmiı ve işe 

baılamııtar. Çeklerin bu defa 
cem'an üç buçuk milyon kilo 
tütlln satın alacakları söylen

mektedir. 

* Varto•adanl yazılıyor: Haziran 

Lehlstanın ayı za~fında ithal~t 
66 mılyon 500 bın 

llıracal ve ihracat 81 mil· 
vaıigetl yon 100 bin zelo-

tidir. Bu suretle ihracat fazlası 
mayıı ayında l 1 milyon 800 bin 
iken hu:iranda 14 milyon 600 
bin zelotiye çıkmıştır. 

1934 senesinin ilk altı ayı 
zarfmdaki ticari muvazene fazlası 
79 milyon 500 bindir. 1933 se· 
nesinin ayni devreıi zarfmda bu 

' döndUrUldUğll esnada sand•
lm arkaaında bulunan per 
vane de döner ve sandal 
sllr'atle yol alır. 

Alt taraftaki reıim d•• 
bu sene yüzme merakhlart 
için icat edilmiı bir ıeydir· 
Ayaklara takılan bu alet, 
ylizerken insanın batmanı• .. 
sına, kolaybkla ve ıUratle 
yUzmeıine yaramaktadır. Ta• 

banın altına takılan iki pervane. 
yüzerken açılıp kapanmakta ve 
o nispette de, bir motör vazife
sini görmektedir. Her iki ayağı 
sıkı bir ıurette takılan bu per
vaneler, bir ayağın öne atılmaaıll"' 
dan sonra kapanmakta, bu sırad• 
da diğeri açılmaktadır. 

Hiç. yüzme bllmeyenler içio 
bu icat, güzel bir ıey değil mi? .. 

M. Piyerakiyi 
Öldüren 
Anlaşıldı 

Vartove, 12 (A.A.) - Sabık dahi· 
liye nazırı M. Plyerakl'yl öldGrenlo 
Löjauyö lakabını taııyan bir Ukray
nalı oldutu n Çekoılovakyaya ka
çarak oradan da Almanyaya ıeçtjj"l 
anlatılmaktadır. 

Yeni Bir Mukavele 
Londı-a, 12 (A.A.) - İn~iltere il• 

E.tonya ara11nda aktedilen ticaret 
mukavelemi, imzalanmııtır. - . . ._. . ......... 1.. ;e a.:ı .. """ 

Eskl,ehlrin Muhterem Halkın• 
Eıkiıehirde çıkarmakta olduğumu• 

" Ga:ıi Yolu ,, srazetulnden ayrıldını• 
Bu gazete ile maddi n manni hiç-
bir alakam yoktur. BOtün hak Y• 
mea'uliyetler uhip ve mGdDrü me1u'H .. 
ne aitllr. Bu itibarla da abone\erlll 
haklan mahfuzdur. 

• Gut Yolu • sautHI mleui•• 
•• idare mUdUrü 

B. Turıat 

fazlalık 57 milyon 300 bin zeloti 
idi. 

* Romanya ile Avusturyamn t~ 

Avusturga cart .. m~naseb~t~ 
.
1 

R pek ayıdır. Bu ık 
1 e oman· memleketin ora-

ya arasında.. smda bir de kli" 

ring mukavelesi var. Kontenjall 
müsaadeleri hemen verilmektedir. 
Ticari muvazene de Romanya lehi
nedir. Son gUolerde bu iki meııı
leket arasında bir ibtilif meydan• 
gelmiıtir. O da, klirink he1&pl•" 
rmda Romanya parası ile Avut .. 
turya parası arasındaki nispetill 
tesbitinden doğmaktadır. Şioıdi
yekadar 100 ley 4,20 AvusturY~ 
ıilini olarak hesap edilmekte id•· 
Şimdi Avuıturva ihracatçıl•~ 
bu fiatı doğru bulmiyarak 3,~ 
tilin üzerinden hesaplanmasını •5" 

tiyorlar. Romanyalılar ise bu .İŞİ 
henüz yanaımamışlardır. 1httli 
büyümek istidadındadır. Avustur"" 

Ya Milli Bankası borsa cetvellerin: 
• 1 

den Romanya parasının fiat111 

kaldırmıştır. Mamafih alikadarl•' 
pek yakanda bu pürüzlü nokta".'~ 
da halledileceğin zannetme~· 
tedirler. 
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Mahmut, niıanlısı Firu1.a 
zel • hediye k için en 

zengin m .. zalan vitrinlerini 
atlerce d a göz n geçir-

·- i halde bir şey rar ere-
di. En son muhtelif eşya 

bir mağazanın vitrinine 
ZJ elbiae • şiriu bir 

yam ya JÖ· 
T tlı b · şi e ile : 

- Bir z i tir hat buy m k 
anu eder misiniz efendim? Ye-
ri. iz p~k az kaldı. Müzayede 

kaç dakikaya kadar y • 
c k. Ehven fiatla birçok gUzel 

a satılac • 
Mahmut, Arap çocuğun neza· 

tine an, g yrü tiy ~ m -
adan içeri girdi. Müzayede 

onuna çıktığı zaman memurun 
• deki kedi yavrusu kadar 

abanoz ağa y 1 üçük 
b" filin hakiki fildişinden 

• leri göz 
e ndeki fili göstererek : 

- Efendiler, haldki Hindistan 
mulülatı bir fil yedi liraya. 

Müzayede memurunun tam ya
da oturan sarışın, çok güzel 

kız parlak i e-
• e herkesin nazarı dikkatini 
lbedıyord . 

S fonun bir köşesinden bir 
yükseldi: «Ye · fi ,, 
şın kız derin bir al a · e 

güze zlerini fili arlbran gen-
ce çevir , ir: fı· 

ranı r gibi on 
h lk üzerinde gezdirdi. Genç kı

gUzel gözleri karşısında Mah-
dun ufacık öz.l i ıuırliekti'irre. 

gıbi kamaştı, ild fiç 

üste gö:zlerini çb. 
ı. Sonr l>ir medyouı gibi 

ğuk, titrek bir se le: "dokuz. 
çuk lira,. diyer müı yede.de-

• fili arttırdı. MUzayde memuru 
1liği ra fah· 

da dand : 
- D lira 

• iz? 
- Evet, dokuz buçuk lir 
Müzayede mem ru Mah udun 

erdiği fiattEın pişman olup caya• 
ğını anarak hemen zile bastı, 
zayede bitti ve fil dokuz buçuk 
J ah zerinde kaldı. 

el 

ı p a b. b du. 
yo değildi: Berber 

iyi k memiş, ü telik 
çlarma hiç sevmediği bit ko-

rm-ştll. Firuz nın sabi· 
yeti, Mahrnuda, müzayede salo· 

nd r zlü ı nş nı a· 
tır1 attı. Mabmudun gUlüm emesi 
Firuzamn l:>n bütün hiddetini 

brik etti. 
- Şimdi gülecek ne va1 ku· 
? 
- Hiç. Sana getirdiğim he· 

dlyeyf dÜftindükçe seviniyorum. 
ffe .. hnlde beğeneceksin. 

Elindeki paketi açınca ı•af 

kızın asabi bakışları a ir 
mnhzuııluk çöktü. 

- Mahmut, g "ba hortumları 
aşağıya doğru lan filleri uğur-
suz olduğun ilnıiyo.r ? 

- Ned 
Benim bildigim beyaz 

·; ğursuz aa 
Nişanlısısı 

ken Mahmut, o 
bırakmak lüzu 

müsaade ald 
Erte!Iİ ün Firuzanın telefonla 
ar madı • · er ediğinden söz 
v rdJği h fde gitmed . F kat 
san ı kızın o u en güz.d tehes· 

1 karşıJ dığı m-za) ede o· 
nuna gitti. O gun giızel bir oda 
takı ı h aldı ve o günd 
itibere üz y de i e. eşya s hf n 
bu salona devama başladı. Aldığı 
eş rı Oji için ir aparb· 
man tutmiyn mecbur oldu. Sarışın 
k ze -zıerini 1 kcn · e 
çevrilmesi için h müz. yedeye 

n e ayı arttırıyor, f;; z.en de 
ehemmi} etsiz bir şey de.;erinden 
pek yüksek Hr "i.> ~ e üs -
kalıyordu. Yi e b" g üza:ycd 
salonuna gitti. Fakat bir şey 
satın almadı. Miizayede bittikten 
sonra herke i' çıkmasını sabırsız
hkla bekledı. Salon boıalınca 
şapkasını dilz.elterek gitmeye 
azırf sarışm kızı bekledi. 

Onu far ettirmeden takip etti. 
Tenha bir Y"-'_.a ona y klaşarak: 

- Küçük hanım, evvelfl ken· 
dim ede ·m. f ·m Mah

ut. A i ·yüz li a ge · ·~ 
resim sergis.nde bir salonu dol· 

racak l<ad r t blolanm, on bir 
Kı e · Acem halı h ıl 
bir aparhmanı mlikemmel döşe· 
~ u. e e• 

de izin müzayede salonu· 
l m. Kısaca söyleyeyim 

eviyorum. Benimi vlenmek 

rzu d r i iniz? 
Kızın mu fak ti Mahmudu 

evinçten çıldırttı. 

* Sarışın kızın babası müzayede 
a lon n s bi i idi. Bazı mllhim 

· d yuile zayede bun: 
b unamadıiJ: zamanlar sal a 
nezaret etmesi ifin kızını bıra• 
lurdı. 

O , orta boylu olan, 
· zl · el · esi de kurı i 

olan bu adama da Mahmu ayni 
ıeyi tekrar etti~ 

- Ayda iki yfiz lira gelirim 
r par - mmel dö-

· yebilee ~ . Kwmzın 
de tiizdivacına talibim. 

- Pek.ala. Kızımı sizden iyi· 
sine verecek değilım. Yalnız bir 
ric m v r: ız yine zayed • 
Jer e b 1 A ta d. de bir 

ç.öp bile 
Evlend 

t 

por 

Muhafız Gücü 
Bu Yılmaz porcularımtz 

Beyazıda Vardılar 
Beyazıt, 12 ( . A.) - Muh -

fız - ü bisikletçileri dün saba 
a~ 1 da Kızıldizeye uğramışlar 

v ıand me tab r kumandanı v 
zab · tarafından kar ılanmı • 
lar ·sik çiler yollarına d~ 

ek at 17 de buray 
v.e mahalli bükümet 

h k uafından karşı· 
-.ıııı ........ ıardır. 

erip N tice e B 
Bir oks Maçı 

Nevyork, 12 ( A.A) - Boksör 
Peter Hayes, boksör Kid Şokolalı 
üçüncli Ravntta iki defo yere 
t_U~~rlıyarak kolayca dövmliştfü·. 
UçuncU ravnttan onra Kid, 
tam en sersem olmuştu ve 
albncı ra vnt müstesna, mütemn· 
diyen iplerin üzerine düşilyordu. 

uteh ı r Kidin artık yenilmi 
olduğu ana tini iz r em 
ferdir. 

Dünkü 
Hava Vaziyeti 

Rnsath nenin tebliğine göre, 
<ı-n fır: derecei araret ve d ı. 
se ·y sine ind.rilnıiş barom tre 
saat 1 d 757, 1 te 757 
metre, derecei h raret t 7 d 
22, 14 te 24.5, azami 27, asgari 
17 idi. 

Rüzgar lodo tan esmiştir. Aza
mi sürati sani} ede 3 metreye çık· 
mıştır. 

-ketler t kip etti. Za Ilı kız, 
hortumu a ağıyn doğru Ql n fill
ere na ıl uğursuz demesin ? 

ve Eytam Bankası 

Kiralık Voliler 
Anadoluhiserın.da KUçü~u. Kuruçeş ede Kasap, Bliyllkadada 

ro • Heybelıadada f ır vo Değirmen ve Köyönü, Burgaz 
,,."143ıITTd ~Om_?_, Kınalı da lıkeJ ve Y nık Volileri pazarlıkla 

v ril c gınd taliplerin B n amıza racaatları. (4081 . ... 
Pazarlıkla Sahlık Arsa 

Mevkii 
,. 

nev ı Tcmina 
Lira 

489> Laleli KwJtq m h ilesi MusallA caddesi mükerrer 
metre arsanın 1 1 16/2880 Hisse. 

30 
o. h 9t 

Yukarda yazılı 
taliplerin 1617 /34 

ıcaııuarı [ 10) 

rsa peşi? bedelle ve pazarlıkla satılacağından 
Pnz rte iÜnU aaat onda Şubemize mü· 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

A ntelerl ı Knrnk8y Köprlibat 
Tef. 42362 - Sirkeci MühOrdarzııdo 

.. IDl .... Hnn Tel. 22740 ~llCIClil!d 

Ayvalık 
ür'at Yo 

ERSiN vap ru 14 
Temmuz 

Cumarte i 17 de Sirkeci 

n 1 n k Ik cak lzmir' 
gidip dönece tir. "3877 .. 

ersin Yolu 
ÇA AKKALE 
p 

DABCOViCH v ŞUrel<asr 
T lı 44708 • 7 • 41220 

.A vrn P n Şark limanlara nrııeında 

muntn~am posta . 
An., , Ilotterdam, Hambıır • ve 

1 kand navy Jiınanlan foin yakıuda 
lııır k t deoek vapurla.n vo duovamn 
ba lı liman arındıı transbor d. m n 

l okındn gelecek vapurlar 
vap. 20-23 T mmuzn do ru. 

burg .. apuru 8- 10 A ı t a 

a • vapuru 22 • 28 A n to a 
do ru 

Yak hareket edecek vap ırlar 
. Teki "np. 23-25 Temmuza doğru. 
Han burg vnpuru 10-12 A u to a 
do ru 

1 Olg S. vapuru 24 • 2S A~ u to a 
dogru 
f ıu la tafBılat iciu O alo.ta, Fruo ) ruı 

hını umunıt acentcligioa m ıra not 
'l 1 44707 8 • 41220 

(33) 

Dr. ibrahim Zati 
Ca aloğlu : udiye c dd al 

Çata1'eı e sokağı No S 
kH - ö 1 den onr h a lann 

ab eder. 



YENi BiR HARiKA! 
Sabırsızlıkla beklene• 

meşhur 

il 

Her yerde birinciliği muhafaza etmft ve 
cihanŞumul bir şöhreti haiz 

Fof oğraf Makineleri 
nihayet geldl 

• 
Zarif ve ktlçtlk olduğundan POKER 

Tırq Bıçakları Bir yelek cebinde bi e tatınabillr. 

Emaalıiz cina •e mükemmeliyeti itibarile herkes tarafından 
tercihen kullanılmakta ve her yerde aranmaktadır. 

iSTiMALi GAYET KOLAYDR. 
Bilhassa zabıta memurlarına, 

Kaz ve erkek btlebeye- .. v•nı tnelyedlr. 
Cildinin taraoetini idame için belıemelıal 

P O K E R ttr•t bıçaklannı kullanmalıdır. 
Yalnız m11rlcasına tlilclcat ediniz. Fiyatı mutedil ve her keseye elverltlldlr. 

ANKARA Abf depoau : .. rlr ... ••rı 8ofo Z.de llehmet Eml11. 
IZMIR aataı depo1u: CNelnltll HU .. rln Hhftll Ber m ... z•91dlr. 
8AMSUN ubf depocu : ........... Btref t-vket • 

....... ,~ ........ 
. ...... 

DAIMONcEP FENERLERi 
Gayet pratik, İ•timali kolay ve •on derece İ•tifadelicHrle~ 

..,. 1119111 IMat urll ....... Mr ,.alll celdate n •ı•·=•• 

...................... .-ıeMUr. ···-· .., ........... - •• 
Karanllkbl en mUkeınmel bir muh•flz oldulund•n herk ... n 
pnınd• bulundurm•• k•t'ly,.11 llzıllldır. 

umi depo ve utıı mahalli İstanbul Tahtakalede o. 10 

..--~YEDIKULE 

HAV AGAZi ŞiRKETi 
Atideki maddeleri i.tihaal etmekte we aatmaktaclır: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 
KATRAN 
BENZOL 
ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( merkezi teahin içi9 ) , 

( aert, orta, yumUfllk) 

( bUt.- yol İnfUIDa elveriflidlr. ) 

(bam). 

( Karbolineum tipi) 

( BilhaMa demir içla çok elverlıHdir. ) 

Her türlü malumat alma1' için: ..,otlu'••• Tlllel 111e~danınu 
Metro Hanında salat f'IM•ln• ... a ... caat edllaw.., 

~------------·<tm)-
VEZllECILEI T. it •Çiti Dillf llEKTE• 

3- fS ayda Ye 1-2 aewle Terzi Makastar 
yetiftirir. Maariften taadikli pluadetaame Yeril'. Kayıt bqladı. cm• 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden : 
S0,000 Ura kazanan 24835 numaralı biletin iç parçua latanbul'· 

da, beıteblrlik bir parçaıı lı:mircle, birer parçua 
Malatya we Salilalide aatallDlf, bir parçaaı latu
bulclu aabla•yarak iade eclil•it iki parça11 
ublmamaftır. 

10.000 Lira kazanan 14228 numaralı bHetia d6rt parçau latan
bulcla, birer parçaaı lzmir, Ankara, Buraa ve Hopa• 
da aahlmlf ve iki parçaıı aatılmamııtır. 

5,000 Lira kazanan 23427 numaralı biletin d6rt parçam latan· 
bulda, beıtebirlik bir parçuı lzmirde, birer parça11 
Hadım ve Kulada tatdm11 iki parçaıı aablmamıtbr. 

4 1000 Lira kazanan 1772 aumarab biletin Gç parçası latanbul· 
da, birer parçaaı lzmir, Ankara, Afyon ve Erzin
canda utılmlf bir parçası latanbuldan ıablama• 
yarak iade edilmit ve iki parçaaa aablmamıtbr. 

ZaJ~ Adapazarı mal aaodıgıodan 1 ZaJI: Adapazarı Malmudürlügiıo· 
aldığım .. bit .maaıma .•~t . tatbik müh- d~~ ~ldı~ım mal~ maaııo.a. ~t tatbik 
rumü kaybettım. Y en111nı yapbraca-

1 

muhrümu kaybettim. Yenıamı yapbra-
iUDdaıı hükmil yoktur. Adap111n cağımdan hilkmö yoktur. Kocaeli Ak-
1'anburpk aabiytli Güroii......,_ ..... ..,...._ KoJftlDClk kiJhıi• 

köyüle O.. ba zm,.. .llıtcd eihi x-... 

Bir Milyoneri 
Teshir Etti 

.Bir IMlel kız, ta'9l lla,,.t roma
.... aelMgor. 

Son zamanlarda ıebrimiz mil1ooer• 
lerinden birile nleamit olu... hanım 
bir miilibt eaııa11nda ıualan anlattıı 
"Bir fotofralbueaio kabul alona 
me•11reei idi,.. TuYaletlerime, heni 
siizellettiNOek eair tedbirlere arfedecek 
fazla param yoktu. Aaoak daima teni
me aon d.,.oe itina ederdim. Zevoimia 
dikkat naaarını çeken ilk şeyi11 bu 
tenim oldgpaa eminim. Daima ''To
kalon pudruı,, aı kullanırım. ''rokalon 
pu4ruı,, kaduaa hakikaten pyam bay. 
ret bir (ilzellik verir, şimdi artık 
mukteıit olmıya ihtiyacım yoktur. 
Maamafih, gene, '''fokalon pudruı,. 11· 

dan bqka pudra kullanmıyacafun, 
çiinkü. daha pek çok pahalı ıatılan 
pudralardan çok iyi olduğuna kaniim. 

''Tokalon pudrası,, en nazik cildi 
bile kurutmaz; ~ünkü, "krem köpü· 
ğü,, ne fenni bir ıurette kanıbrılmııtır. 
Bundan baıka "krema köpüğii,, pud• 
ranın 4 defa fazla zaman dayanmaıına 
hizmet eder. Fevkalade ııınmıı bir 
1alouda uıuo müddet danı et.eni• 
bile cildinizi mutlaka parlaklıktu 
maeun mtar. 

•Tokillon pudruı,. tene, erkeklerin 
çıldıru Ydildad ve bltüa kaduı-
lma . .lauiku&w. llHlliil 

==::::=::~:==~~~~====c::::ıı::z::::::::=::::==mır::=::=a::-=m ... ____ ... 

T ·· kiye Hililiahm 
Cemiyeti Merkezi Umumisiadenı 

Eakifelıirde Hillllalamer •banada fula .ıktanla Wuaaa 
muhtelif boyalar, balar talnmlan, çiYi, cam, at kıh ıalYaala 
ıaç, otomobiller, hayYan ktlleri, lntaat malzemeli, eje talma
lan veıaire u ve çok kulluılmlf, ylball, pamuklu, ket• eu• 
15 Temmuz 1934 tarihiadea itikren Eakifehlrcle Merkez uba
rında kmm imam açık arttırma ıurerile uhlacaktır. 

Bu etya ve malzemeyi ,anaek iıteyenler mecldderl .... 
Eakifebirde HlWiahmer aabanaclald nbt koaiayoa...., 1&blacak 
qya ve malzemenia neYi ve mlktarlanaı aD~mek w.,..ı. cleı 

A) Ankarada Y eniphlrde HllAlialamw wkul u•u.W .. ........ ; ... , --...... 

VAPURCULUK Teri Kea111ek 
TORK ANONiM ŞIRKE11 Z•r•rlıdır ... 
l•tanbul Acentalıfı Sakın bir tala• terkibi meçlattl 
U.u Hu, Telefona-· ____ ,,_ lllçlarla terialzl k•-et• 

Trabzon Yolu 
TAAI Yapuru 1S 

Temmus 
Pazar sini 1aat 20 de Galata 

nhbmındaa kalkacak. Gldifte: 
Zoapldak, faebolu, AyADeık, Sam· 
ıua, Onye, Ordu, Gireaoa, Tirebolu, 
Glrel•, Trabzon n Rise1•· DanOıt• 
bunlara il&Hteo, Of n SOrmeneye 
utrayacakbr. 

satılık Arsa 
Göztepede bat üzeriııde iatuıyona 

iki dakika meıafecle Rıfatpıta O&)'lft 

DallWldaki 1,5 döalmllk ..... ıatdak· 
tar • .,. Aiwmü ........ .u._ 
,_ .. .._ EaaW r·ua111a111• 

blla ... aJllUL 

S0DOFIONO 

PIBTB 
KAT'iYYEN TERi KESMEZ. 

Sadece 

MECRASINI DEAiŞTiRIR .•• 
Ondan dolayı da hiçbir zaratl 
dokunmabuın, koltuk altlarıaa 

ailrlllebilir. 

_ ............................... , ____ __ 
9onPo ......... 

...... All 'lı-

1 
r 


