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Dün Uzun Bir Yolculuktan Sonra Ana 
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Brı güz•I Edirn•, bir defa daha şögllgalim; Tiirlctilr. Anlaşıldı mı ? 
Siyasi muharrirlmizden: ladı. iki Uç aydanberidir ki bu 
Türk hükumeti çok isabetli karar tatbik ediliyor ve Trakya• 

~ir karar ile Trakyayı imar ve mızın dirilmeıi, gUzelletmesi yo• 
ihya faaliyetine giriıti, yurdun bu lunda hergUn verimli neticeler 
pel ve öz Tttrk ,parçıa•ın• Umu- doğuruyor. 
mt MUfettlılik teıekklllüne bağ· ( 0Hamı u llncll .. yfada ) 

Y ni Te rikamı ugün B 

Lut/en 14 üncü 
Sayfamızı 

Açınız. 

/ 

ladı 

... ~\ .... .. : . ,,, .. 

1 • UncU Sayfamızı ÇevlrJnlz. 
LOtfen -•· -

Son Posta 
Bugün 

1 
Sayfadır 

• .............................................................. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. Bu 
Sabaha Karşı Şehrimizi 

Ş.reflend!rdiler 
( Taf•ilat 3 ;;,.ciJ sagfadatlır) 

~tt, 

Diin öz yurda .kavuşan 
Yirmi yıl evvel dilnyayı alev· 

lere saran bUyük harpte sayısız 
cephelerde vatan bekçiliği. hazan 
da o zamanki müttefiklere cephe 
arkadatlığı yapan kahraman Türk 
ordusunun dört sene sonra me9'um 
mütareke imzalandığı zaman mu
hasebesinin bllinçoıu, yUzbinlerce 
şehit. on binlerce esir, binlerce 
mahU gazi ve •İhayet.iz hir şeref 
haleıi idi. 

esir kardeılerimiz 
Bu esirlerden bugüne kadar 

vatan haricinde yaııyan otuz Uç 
nüfuslu bir kafile de dün şehri• 
mize gelmek suretile ana yurda 
kavuşmuı oldular. Bunlardan 111 
senelerce Yemen çöllerinde esir 
kalan Tilrk askerleridir, diterlo
ri karlları ve çocuklarıdır. 

Kafile HUdeydede Türk 
konsolosluğunun tavassutile bir 

( Devamı 14 ilncü 1ayfada ) 

• •• 
lngiliz Bahriyelisinin Müessif Olümü 

Müşterek Bir Heyetin Tah
kikat Yapması Muhtemeldir 

Sisam civarmda kara suları
mıza giren bir sandal geçen gUn 
sahil muhafızlarımızın'ateıine uğ
radı.Robinson adlı bir İngiliz bahriye 
doktoru vuruldu ve sulara düşe .. 

d ''D . rek kaybol u. ur .. emrıne cevap 
vermemekten doğan bu müessif 
hAdisenin diplomatik yollarla hal• 
ledileceği tabiidir. Bu hadise hak
kında dlln. ajans tarafından ıu 
malumat verildi: 

Masum Bir Hareket 

Ankara, 18 ( A.A )- Ankara 
mabafilinden öğrendiğimize göre 
Dipburnunda vukubulan mUe111if 
hadise üzerine lnglliz donan• 
maaına mensup bir zabitin kaza• 
ya uğramaıı, memlekette 1amimt 
bir teesıUrlt mucip olmuıtur. 
Avam Kamarasında gösterilen 
alaka ve teessür Türkiyede ta• 

"I\:) 

· ~1 

Hadis• sahosının horita•ı 

mamile anlaşılmaktadır, 
Kaç&kçılık ve her nıvi vuku· 

. . ~ . 
~ ..... 
ô 

ahn sık sık vukubulduğu bir 
mıntakaya lngiliz zabitlerinin düş• 
mesi masum ve tesadüfi bir ıey 
olduğuna tllpbe edilmiyor. 

Vazifelerini sadıkane ve ma• 
ıumane ifa eden askerlerimizin. 
lngiliz zabitlerine temaa ettiklerini 
tahmin ettirecek herhangi bir 
delili mevcut olmıyan teralt 
içinde hareket ettikleri aıikir 
bulunmaktadır. 

Müıterek bir tahkik heyetinin 
hadisenin bu mahiyetini meydana 
koyması arzu olunmaktadır. 

Aııl mesele, bu mUeasif hi· 
diso etrafında iki tarafın efki· 
rında yanbı rivayetlere mey .. 
dan verHmemeai. bunun acı bir 
hatıra bırakmaıı ibtimaUnin iza• 
leai ve bertaraf edilmesidir. 
Burada herkes bu hiHiyata sami .. 

( Devamı 8 iincü sayfada ) 

Sıcaklar böyle devem eder••• nihayet bat vuracalımız Çar• : 



2 Sayfa 

( Ha"lkın Sesi) 
Bazı Bulgar 
Neşriyatı 
Ve Halkımız 

Bir müddettenberi Bulgar gau
telerinde Trakyaya matuf olmak 
üzere tuhafımıza giden neıriyat 
~ardır. Bu fenl\ ve kü tahça ya
ıılımn halkımız arasında bırak
tığı intibaı, dünkü anketimize 
mevzu ittihaz ettik. Bize, aoeğı
dalci ,ey]erl söylediler. 

Abdurrahman bey ( Sultanhamamı 
181 ) - Balkanların tarihteki Dotlan 
•ıç te iyi değildir. Balkanlar her an 
patlama latidadı gBsteren ve daima 
için için kaynayan bir harp kazımına 
benzerdi. Bizim aamimiliğimiz ve 
aulhıeverliğimizle yapılan ıon misak 
Balkanlann bu tarihi lekesini silecek 
mahiyettedir. Mi.aka imza koyan 
bütün Balkanlılar dünya aulhunun 
e~siz birer müdafii oldular. Artık 

Balkanlardan, auihtaıı baıka bir4ey 
beklenemez. Bununla beraber yakın 

kom4umuz Bulpriatandan arasıra 
baykuı sesleri ıeliyor: 

- Trakya Tirlderln elinde esir 
hayah yafıyan bir Bulgar vilayeti 
lmit- Bulgarlar fikirlerini açıkça aôy· 
leainler ; ne demek iatiyorlar ? Trak· 
yayı iaUli mi edecetiz ? Diyorlar. 
Eter makaatlan bu iae hudatlanaa 
n iatikJali.oe dokunmamak prtile 
kuıu gibi bir millet olan aalhçu 
TGrkler akıi takdirde battan bata 
ateı ve liv olarak dütmanlannı yak
IDaaını da bilirler. Buyurnınlar ; g.le
cekleri varsa ıörecekleri de vardu. 

"" Sadi Bey (Oalatada Mumhnne 
caddesi 88) - Bulıaristandan ıalla 
havaaını bozacak kara haberler i'el-
mlye bqlacla. Bir zamanlar Türkler 
Roalann nezareti albnda Trakyayı 

tahkim ediyorlar dedilu. Şimdi de 
Trakya Tllrk zulmQ altinda inliyen 
bir Bulıar Yiliyetidir benuini 1&• 

YuruyorJar. Bulgarlar olduklan gibi 
görünmnyorlar. Bir taraftan sulhtan 
ve TOrk doıtlutundan bahaederlerken 
bir taraftan da böyle yakıtıksız ha· 
herler uçuruyorlar. Biz kanaatleri• 
mizde ve doıtlutomuzda ıamimiyiz. 

Kom4ulanmızın da b3yle olmasını 
isteriz. Eter Buli'arlar yfize gillüp 
arkadaD kuyumuzu kazmak istiyor• 
larsa çok aldanıyorlar. Korkanın ki 
bu kuyuya kendileri düıecektir. 

"" Mustafa Bey ( Divanyola Fazlrpaşa 
caddesi 7) - Bizim siyasetimiz açık· 
tır. Bulgarlann da böyle olması lizım
dır. Ejer bir koz. paylatmak laliyor
laraa açık olaun1ar. Bayle do!amb çb 
yoUardan yilrilmiye IOzum yoktur. 
Edirne l..tanbuldan daha evvel bir 
Türk payilıtah idi. Trakya baıtanbaşa 
T6rk eıerlerfle, Ttirk nlfuıile doludur. 
Edirnenin n bötOn Trakyanın mina• 
releri birer dikkat lfareti sribl bu 
topraklarıD Tarklüj'ilnil dünyaya hay
lonyorlar. lialaarlann ba Türk yur
tluada tarihin hani'i çatında ufacık bir 
alikaları varmıf. Gösterebilirler mi? 
Bufgar komtularımızdan rica ederiz, 
tllrlat ve açık olaunlar. 

SON POSTA 

~ ... . ·~ 

DA&i'LI BA 1 LIB 

Kadın Cesareti Böyle Olur! 
Emine H. Hırsızı Bileğinden 

ladı Ve Polise Teslim 
Yaka

Etti 
Evvelki gece saat (23) sularında Fatihte Haydar 

mahallesinde Kerpiç sokağında (8) No. Jı eve iki 
hırsız girmiş. Bu ev büyt\k olduğu için katlarda ve 
odalarda ayrı ayrı kiracılar oturmaktadır. Hırsızlar 
iki kalın butün odalarında ylikte hafif, kıymette 
ağır ne kadar eşya varsa soydu1Han ıonra yavaşça 
üçüncü katta oturan Emine Hanımın odasına gir
mişler ve duvarda asılı bulunan elbiseleri, çantaları 
toplamağa başlamışlar. 

kelepçe gibi yapışa bu pençeden kurtulmak için Eml· 
ne H. m başına ve sırtına yumruklar indirmiş, fakat 
Emine H. da hırsızın parmağım dişleri arasına almış, 
hırsızın bütlhı hilcumlarına rağmen bırakmamıftır. 

Bu sırada korntular gelmişler ve cepleri, omuz
ları çalman eşyalarla dolu hırsızı cürmümeşhut 

halinde yakalamışlar ve polise teslim etmişlerdir. 
Bu aıra rsı7ln diğer arkadaşı paltoları ve elbite· 
lerin cebinde b Iunan paralan alarak kaçmıştır. 

Bir aralık Emine Hanım gözUnU açınca oda a 
iki meçhul gölgenin dolaşbğım, duvarlardan elbise
leri topladığını görmfiş, bütiln soğukkanblığmı mu
hafaza ederek hemen karyoladan fırlnınış, duvara 
uzanan bileği sımsıkı tutmuş ve avazı çıkbğı kadar 

Polis bu ikinci h rsızın izini takip ederken de kaçır· 
dığı pa1tolan sokakta bulmuştur. Yakalanan hır· 
sızın adı Ahmet oğlu Alidir. Kaçanın da Çakır Bilr~ 
han isminde bir sabıkalı olduğu anlaşılmıştır. Alinin 
bir ıuç ort ğı daha yakalanmışbr. Bunun ismi Siirtli 
Şerbektir. ikisi de tevkif edilmiıtir. bağırmıya başlamıştır. Hırs z, bileğine demir bir 

Eski Bankanın 
Hesapları 

Faaliyetini tatil etmiı bulunan 
eaki Ticaret ye Sanayi banka1mın 
hesaplarını tasfiye e.den komisyo
nun mesaisi bitmek üzeredir. Son 
defa hazırlanan Konkordato tem
yiz mlihkemesince tasdık edildiği 
için alacaklı olanlara on gfine ka· 
dar tevziat yapılacakhr. 

llk olarak b tün alacakldara 
1000 lira idenecelrt!r. Fazla ala· 
cağı olanlara üç ay sonra 0o 10 
nisbetinde tekrar tevziat yap1la
cakbr. 

. .... ~ • .. • -· ~ 1 •• ::-=-

Saltanatın 

Ölüm Döşeğinde 
Gazhtrlmlzln ön nde ce· 
reyan etmiş olmasnıa 

raOm•n lçyUzlerini bll
meclilimiz faciel r .. 

Lutfen Bugün 13 üncü 
Sayfamıza Bakınız 1 

Donanma 
Piyangosu 

55 inci Keşide Pazartesi 
Günü Çekildi 

16 Temmuz 934 tarihinde Donan
ma cemiyeti tahvnntının icra edilen 
55 inci keşidesinde ikramiye ve 
amorti isabet eden tahvı1atın tertip 
ve •ıra numaralannı gösteren cet
veJdir : 

Tahvilabn tertip numauları r 
"1645, 2860, 4915, S576r 5637, 5830, 

5850, 6647,6814, 7094p 8674, 9827., 
ikramiye isabet eden nuınaralar 

İkramiye 
T. L. 
3000 
100 

50 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
6 
s 
5 
5 
s 
5 
5 
s 

Tertip No. 
8674 
5'576 
5637 
6647 
7094 
1645 
6647 
9827 
5637 
5637 
58v0 
9827 
7094 
1645 
5850 
7094 
9827 
5637 

Sıra No. 
66 

4 
44 
81 
60 
17 
28 
76 
91 
29 
25 
22 
54 
58 

8 
39 
8 
3 

Bafidald tertipier"n hi:ıaJuında 

ıaaterilen ııra numaralannclan ayni 
tertipleri• uta numaralanna ve 2860, 

O t ·-..1 ·ır- t l kfı- 4975, 58.38, 6814 numaralı dört adet aze emı~e ı u: sa ır an çı gı 
tertibe kimilen amorti isabet etmiıtir. 

j24 Saatin 
Hadiseleri 

Üsklldarda Mehmcdin idare
sindeki fayton arabası, beygirle
lerin firkmesile devrilmft, faytonda 
bulunan müşterilerden Orhan is· 
minde bir çocuk yaralanmıJtlr. 

Jf Bqiktaıta Vedat isminde 
bir çocuk bot bir rakı titesile 
oynamakta iken diltmfif ve kırı· 
lan ıişe parçalarile yaralanmıştır. 

)f- Fındıklıda denize giren 
Rıfat isminde bir gencin ayağına 
büyük bir cam parçası batarak 
ağır surette yaralanmıştır. 

Vali Bey 
Silivriye Kadar Bir Tetkik 

Gezintisi Y apb 
Vali ve Belediye reisi Muhid· 

din Bey evvelki g1in beraberinde 
muavin AH Rız Bey olduğu halde 
Silivriye gitmişti. 

Muhiddin Bey Silivriden evvel· 
ki gece geç vakit dönmüştür. 
Vali Bey Silivride mektepler, yol~ 
lar ve muhacirlerin iskanı mese· 
lelerile yakından meşgul olmUf{ur. 

- ·. • ... a..ç ı :;:-. ••• 

r 
Hangi Mektebe 
Girecek$iniz ? 

Giiniin 

İkhsat Vekili 
Şehrimizde 

Gemlik, 18 - iktisat V 
CelAJ Bey, refakatlerindeki 
ile birlikte hniğin bütlbl 
uerlerini yerinde a-ezdi ye 
hiyetli zeYat tarafından ve 
izahatı bOyftk bir alaka ile d" 
diler. Halk ve teıekknller 
meaillerile ikhsadl 
Ozerinde konuşmalar 
hassa afyon zeriyotı 
mUtahsiller tarafından hazır 
verilen mazbatayı okudu. .. 

Celal Bey dün öğleden 
Yalovadnn ıehrimize gelmit ve 
ruca Yeril mallar ıergiıini ıi 
etmittir. Vekil Bey ıohrimizde 
hafta kndar kalacaktır. 

Antalyada DUzenllk it 
Devam Ediyor 

Antalya, 18 (A.A.) - Vill 
ldarei huıuaiyeai, sahildeki 
parka zeynetlendirmek ıçın 
dern bir gazina inıasını karar 
tırm1fbr. 

Gazi parkından halkın ko 
hkla denize inmeai için sarp 
bildeo denize sabit merdive 
inıa edilmektedir. 

iki 
Adliyede 

Rüıvet Suçluıu D 
Mahkum Oldu 

Bt>tincl muıtantikllk kitlplerh• 
Emin Beyle komisyoncu Mustafa 
Fevzi Bey isminde bir :ıatten ( ısf 
Ura rUşvet aldıkları iddiaslle At 
Üçüncil Ceza mahkemesine veril 
tir. Mahkeme dOn Emin ve Mu• 
Beyleri üçer ay h pia ve yirmi b• 
lira p•ra cezaaıaa mahkum etnıi 

Ağ1rcezada 
Karagümrükte bahçıvan Ramıı 

Efendiyi öldfirdilğü iddiasile Ağırc 
mahkemesi tarafından (10) sene hıt 
•ahkum ediJen Hüdai Efendinin 
mahl{ümiyet kararı Temyiz m hk" 
meıince bozulduğu için diln AğırC 
mahkemesinde yeniden muhakelll~ 
aine ba4lanm11br. Mahkeme Hlid 
Efendinin ( 50 ) lira para kefaletli' 
tahliyesine karar vermlı ve dil" 
ıuçlunun yakalanması için de ınub" 
kemeyi talik etmiştir. 

Ere§Ull Gençler 
Kardeniz Ereğliainden tehrifll~ 

•elen yirmi ıporcu •enç EreJbr 
dönmüılerdlr. ~ 

Gençler, hareketlerinden etfP 
COmhurlyet fAbfdcıinı cılenk k'1' 
ınutlardır. günden itibaren matbuat baya- 1 

d . 1. . d d kramlye ve amorti bedeli 22 Temmuz YUksek Mekteplerle, leyU ~ b •k tın a mıs ı göriı memış erece e 934 tarihinden itibaren tediye edRe- e T l 
bi.iy6k bir ra:t.ı>et kazaunn ( itti- ve nehari lise orta ve 5 ' eeldlr. Amorti bedeli beher tahvil için ' 
hat ve Terakki ) tefrikamızın llkmektepl 1 k rt 'T' [ {4l bw T•k lirNl 011 kur114tur. er n .,, ve ~ e gra arı 
dordiincü kı.9mı dün bitti ve O . . d 8. T I .. kabul ,artlarını PAZAR ~ _... 
bugan ıon ltı mı bqladı. nrwersıte 8 tr Op IR11 d Ankara, 18 Franıııl.,,... 

8. Ç k B f 1 d Bu mu~a88betla karilerı' mı"..,e h•- O . kta C ·1 gUnUn en itibaren sUtun- -' ır OCU U U 1 U uu 11 
... niveraite yenı re rü enn larımızda bulacaksımz. milli bayramı olan J4 Teıuıll .J 

d bet •ereGm ki, eserimizin en B d'. b h f kül of ~ b ·ı R · · b GV Aynalı çeımede evriye gez· ey un sa a a e pr esur· milnase eh e eaaıcum ur 
heyecanlı eafbaaını bugiinden k d · · d k •• · _.. mekte olan bekçi Mustafa agw a lerioi Rektartn aıream e abul Mu•1ru··11erinı·z1· e·ıze Mu.tafa Kemal Hz. le Fr..,.. itibaren teakup edecek Htıılarda Y- 8' 

hir duvar dibinde terkedilen bir bulacaklardır. etmıı, kendilerile uzun müddet d. So Reisicumhuru M. Alber Löbr Bil ıriniz, runuzL t.ı-aybk bir erkek çocuiu bularak muhtelif meseleler Uzerinde ıö· Hz. arasında hararetli tebrik 
karakola tealim etmittir. rilfmUttilr. ıraflan taati edilmiıtir. ~ 

---=--=-----=~===-..... --ı:a------===-===ı--==------------------------------------------------=-------=-=-~ KiJ Son Posta' nın Resimli Hilcig•si: Pazar Ola Hasan B. Diyor 

1# 
- Bea m•ıhur hokkabaz Çiçek· l Hasan 8. - Kala, kala, kala, kab t - Ne yapayım HaaaD Bey, kaba· t - Herkea benim kıyafetime girdikten ıonra ben de herkeaten ayrıl• 

fletlu- lnı ae kıyafet aJol. •at benim cletfl.. melr l~ln bu kıyafeti tercih ettim l 



1~ Temmuz 

Hergün 
Münderlcatzmızın çoklu

dt:r~edilememi$-

~~.,..-----------------=---~~· 
lngiliz Bahriye/i-
sinin Müessif 
Ölümü 
Müşterek Bir Heyetin Tah
kikat Yapması Muhtemeldir 

( Baotarafı 1 inci sayfada ) 

ınane iştirak etmektedir. 
Setir Hariciye Veklletlnd• 

Ankara, 18 (A.A.) - fngilter• 
LUyük elçisi Sir Perai Lorren ile 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, 
Dipburnu hadisesi Uıerine görüı· 
lllüşlerdir. 

Bu mülakatın karşılıklı sami
ıniyet ve itimat havası içinde 
cereyan ettiği ve Hariciye Veki
limizin hadisede kazaya uğrayanlar 
için memlekette hissedihm 
umumi elemi balisane bir 
ıurette ifade ettiği ve iki taraf 
~emurlanndan mürekkep bir tafı. 
lclk heyetinin iki tarafın ıuiniyet• 
~en uzak olduğunu meydana çı: 
icara cağını ve mlinasebetlerı 
dostane olan iki memleketin 
donanma ve ordu!annda bu mU
\nif ve tarafeyni~ ihtiyarı dahi
linde olrnıyan hAdiıeden dolayı 
herhangi bir acı kalmamasının 
kendisi için pek kıymetli olaca· 
fını bildirdiği istihbar edilmiştir. 

Ceset Aranıyor 
Vali -Sisam adası· 18 (A.A.)

Röyter ajansı bildiriyor. London 
ilmindeki lngiliz kruvazörü liman· 
dan üç mil mesafede demir at· 
mııtır. Kruvazör kaptanı yanında 
İngiliz vis konslllu olduğu halde 
TOrk memurlarından, bahriye 
doktoru mltteYeffa Robinsonun 
cesedini aramak üzere Sisam 
boğazında taharriyatta bulunmak 
için müsaade istemiştir. Bu milsa· . 
ade verilmiv ve taharriyata baş
lanmıştır. Tigani limanma ( 12) 
lngiliz harp gemisi demirlemiştir. 

Yurt Talebeleri 
Maarif Cemiyetinin Mü

messili izahat Veriyor 
Maarif cemiyetinin Kadirga· 

daki Talebe Yurdunun tamiri do
layısile içinde bulunan 42 tale· 
beden altı11, Anadoluda velileri 
bulunduğu için birkaç gllne kadar 
ınemleketlerine gideceklerdir. 

Diin yaptığımız tahkikata göre 
feriye 35 talebe kalmaktadır. 
Bunlar da Bulgaristandan ve Ana· 
dolunun muhtelif mıntakalarından 
gelmiş tahsillerini ikmal etmek 
Üzere bulunan efendilerdir. Bu 
efendilerin lıtanbulda kimseleri 
Yoktur. 

Dün kendisile görüşen bir mu· 
laarririmize Maarif Cemiyeti lstan· 
bul mmtakaaı mümeSIİli Mehmet 
Ali Bey yurdun kap~n~ası huıu· 
•unda şunları söylemııtır: 

" - Yurt çok harap ve ta· 
ınire muhtaç bir hildedir. Bunun 
için tamirat yapmak kap ~tmek· 
tedir. idare heyeti kararıle bu 
l•kilde hareket ettik. Esasen yur· 
dun tamir edilmeıi evvelden t~
karrür ettiği için ta)abe . efendı· 
lerin kendilerine mliteaddıt defa
l ar vaziyeti bildirdik. Zaten yutta 
)'azın talebe barındırmak mecbu· 

ıtYeti yoktur. " 
~•kiıehirde Orman Yangını 

. Eskiıehir, 18 (Hususi) - 50 
kılometre mesafedeki ormanlarda 
Yangın çıkmııtır. Yangının orman 
ortaıında köylülerin ekmek yap· 
lllak için yaktıkları fırından sıç· 
ırayan ateıle zuhur ettiği anla· 
f&lmışhr. Yangın devam etmekte, 
ilöylUler ve jandarmalar ateıi 
•öndürmiye çalışılmaktadır. 

SON POST" 

Resimli Makale a Cenıiyet Tu/eylileri a 
--~~--------------------------~-------~-----------~------------------~ Fert cemiyetin malı 

olduğ~na göre ferdin 
herfeyi de cemiyete ait
tir. Çünkü cemiyet fert 
için, hepimizin ayn ayrı 
refahı için uğraıan mü· ' 
esscscdir. Fakat insan· 
lar vardır ki cemiyet 
içinde, cemiyetin gölge· 
al altında doldurdukları 
kaaalardan cemi· 
yele hiçbir ıey 

vermezler. Aıırt 
devlet tclikldııin· 

de bu gibi efrat 
ilo tufeyli mik
ropların hiçbir 
farkı yoktur. 

SON TELGRAF HABERJ~ERİ 
•• 

Bir Adam Metresini Oldürdü 
--- - ---

Cesedini, Oturduğu Odanın Döşe
Kaçtı mel eri Altına Gömdü 

Dün gece saat 11 de Kaıım· 
paşa'da Bedrettin mahallesinde 
esrarengiz bir cinayet meydana 
çıkarılmış, Ayni Alibaba sokağın· 
da 22 numaralı F ahrettin Efen· 
dinin içinde beş Yahudi ailesi 
oturan evinin bodrum katında 
bir kadın ce•edi buluomUJtur. 

yanımdan kaçmıı,, demiş, ev sa· 
hibinin de: 

- • • ... .. ............ ' • ' ...... 1 .... .. 

Ve 
.. _ Ben evimde bekar adam 

oturtmam., demesi üzerine dUn 
akıam bir hamalla eıyalarını 
alarak çıkmıştır. 

Sayfa ) 

r 
Sözün Kısası 

Bu Duaya 
/sterseniz 
Anıin Deyiniz ! 

A.E-

§ lstanhulda bir kömür mm• 
takası yapacağız. 

~ Bu mıntakada kömürUn sa• 
tııını bir elden idare edeceğiz. 

§ Maliyet fiyatını indirmek 
suretile herhangi bir Akdeniz 
limanının rekabet edemiyeceğl 
derecede ucuza vereceğiz. 

~ Tahmil ve tahliye işlerini 
20 nci aıır fenninin icat ettiği 
en son vasıtalarla gayet kolay 
ve çabuk yapacağız!» 

1f 
Hu satırları yazan srazetenin 

tarihine bakhm 17 temmuz 934 
ll\r. Fakat ben kaniim ki bu 
haberi; 

Kuru çeşmeyi kömür tozuna 
bulayan depoların davaya sebep 
olduğu, lstanbul limanının Haliç
ten kaldırılarak yeni kapıya nak
letmenin düşünüldüğU, şehrimizde 
iş hacminin artırılması için bir 
aerbest mıntaka tesisinin akla gel• 
diği zaman, hulasa senelerce evvel 
bir defa daha okumuştum. 

Fakat baktım ve gördüm ki 
eski haberin bir yeni kısmı da 
vardır: 

- Bütün bu işleri Liman tlr-
keti yapacaktır. Ve bu maksatla 
8 milyon liralık bir iıtikraz 
aktedecektir. 

Eski hulya, diyip geçecektim. 
Yalnız bu ıon fıkrayı görünce 
durdum, Liman şirketi müdUrU 
Hamdi Bey iş icadetmekte, icat 
ettlğJ iti de yapıp ypıp göı· 
termekte hakikaten mahirdir. Ya-
parmı yapar! 

Tasavvurun mabadını 
yelim! 

bekli· 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
bu cesedin, ayni evde oturan 
Rizeli O s mamn Metresi Nazmiye 

olduğu anlaşılmıştır. Otman on 

gUn evvel evdekilere : 

Gazi Hz. 
Şehrimizi 
Şereflendirdiler 

Reiıicümhur ~azi Hz. dün gece 
aaat 24 de İzmitten trenle hareket 
buyurmutlar ve aaı..ıha karıı tehrl· 
miı.i ıereflendirmişlerdir. 

Evde oturan ailelerden biriıl 

Osmanın çıkbğı odaya taşınmak 
iatemiı, bu odayı allpürllrken ağır 
bir koku hiuctmiş ve bu suretJe 
cinayet meydana çıkmıştır. 

Osmanııı memleketine gitmek Fon Papenin 
Uzere Cumhuriyet vapuruna bin· 
diği haber alınmıı, tevkifi için Öldürülen 
vapurun uğrayacağı limanlara 

.!:l~~~f .. ç.e~·ii·".'~ş~~r: .... __ ..• __ ı Arkadaşı 
Yahudi Hadisesinin B~rlin, 18 (A. A.) - ea,~eki~ 

11 - Ben uyurken Nazmiye 

.... A~~rik~ LG~~~i .. - * izmit, 18 (Husuai)- Gaz.i Hı. . 

muavınl M. Fon Papenin maıyeb 

Şiddetlen di 

Boludan Adapaı.arını teşrif clmiıler, 
Adapazarında halkın coşkun tez.a• 
hürah arasında trene binmiıler ve 
buraya muvasalat etmişlerdir. Bura· 
da binlerce kiti büyük reiai aelam-

Muha eınesi erkanından hükumet mUşavlri Fon 
Bosenin cenaze merasimi dUn 
yapılmııtır. .. Jeneral Conson Bir Dahili 

Harp ihtimalinden 
Bahsediyor 

Son aldığımız telgrafl.ard.an 
anlayoruz ki Amerika grevı, ııd
d tini gittikçe arttırıyor ve grev (t30) milyonluk bir .ins~n klltle-
. . taşıyan bütün bırleşık Ame· 

sını hl'k · · -.k a yayılmak te ı esını gos~ 
rtı ~y r Birçok şehirlerin amelesi 
erıyo . .1 'it" 

San Frans:skodaki grevcı ere ı .ı-

h k tmi•lerdir. Memleketm 
8 e Y • d d" B efkarı heyecan içı.? e ır. I t 

münasebetle gelen butiin te gra • 
ları aşağıya sıralıyoruz: 

Grevcllerln Miktarı 
San Fransisko, 1.8 (A.A.) -

Grev variyeti ıöyledır: . 
S Fransiako ve cıvarında 

(ıOO OOo) işçi, Hunstvil ve. A~~
b ' , d (2'> 000) mensucat ııçııı, 

ama tan o~da (8,000) çiftlik iş· 
s.a?aD~y~vil'de (500) iıçi, Danı· 
~:;· , de (7000) şapka itçiıi. Min-

y r 'de (7,000) kamyoncu, 
K•::ı~r!de ( 1, 000) iŞçi grev ha-

lamıohr. 
Ga:ı:I Hı. halkan bu coıkun teı.ahü-

1 
ratile alikad~r olmu_1lar, ille fırsatta 1 

iz.mite gelip bırkaç gun kalacaklarını 
yait buyurmak auretile izmHI ileri sevin· 

dirmiılerdir. 

Kırklarelinde 3 Kişi Mah
kum Oldu, Bir Kişi 

Beraet Eti 
Kırklareli, 18 - Son Yahudi 

hiidiseıi müna_ebetilc tevkif edi· 
JenJerden Uç ~iti 3 tty ;ıc bır ıene 

arasında mnhtcı:f cezalttre rnah-
Düzce, 18 (Huauııi) - Gazi Hz. 

ıehrimiı.dcm geçerlerken halkın coı· küm olmuşlardır. Bir kiıi beraat 
kun ve yürekten gelen teı.ahüratile etmiştir.Diğer suçlularm muhals:e-
kartılanmıılar, muallimlerle hasbi- meleri de yakında bitirilecektir. 

hald· bulunmu,ıar ve ikram edilen Mu·· thı· c Facı· a De-
•oğuk ayranı içtikten aonra hılkın 1' 
alkıılara vo yaıa sedaları araaında Ed f 
yolların• devam buyurmuılardır. vam iyor. 

... 777 ......................... ~· Yüzlerce; Kişi Sellerde Sii-
M. Müdafaa Vekili lzmirde rüklenerek Boğuldular 

lzmir, l9 ( Huıuıi ) - Milli Varşova, 18 ( A.A) - Lehis-
Miidaf aa Vekili Z~kai Bey tehri- tanın cenubunda ki ıeylaplar felA-
mize geldi, merası~le ka~şılandı. kelli bir mahiyet almııtır. Bin-
Bugün Çeşmeye gıdecektır. l kil t bb . 

Z 
erce ome re mura aı arazı· 

Muğlada ebele de mahsul tamamen mahvolmuı 
Muğla, 18. (H~susi) - Şehri- ve ölenlerin miktarı yüzleri geç-

mizde şiddetlı hır zelzele olmuş- mittir. Yağmur hali devam 
lindedir. ) 

( Devamı 14 nncil uyf ada ~~ 
~::::.~~~__.:...-=:.;:;.~~.;.......--------------------------------------------------~.~ 

tur. Hasarat yoktur. etmektedir. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

Ü 
. 't de bir dayak hidiıcıinden bahaodiliyor. 

nıversı e " • bl · 'le 
1 bakılırsa kimya profesorlermden rı 1 

Söylenen ere b' .. k ta 
d b . . aruında imtihan 19bebile ır muna ,. 

veya yanlıt olduğuna ihtimal verilemiyecck bir dil kul· 
lanıyorlar. Buna mukabil Ünivenito Fen Faknlteal 
DckaıH: "Fakültemizde böyle bir hidiııe olmamı§lır. 

Yalandır. • Diye kat'i bir tekz.ip if adeıi lrnllanıyor. t 1 be en ırı . k t • 
a e f ·· karfısındaki talebeye bır to 8 '• 

olurken pro uor 
bir umruk atmıf. 

y t 1 bu hldiıeden bahıcderken, bunun yalan 
Gaı.e e er 

iSTER /NAN 

Bu iki ıözdnn hangisinin doiru olduğunu ke&tlrlp 
inanamadık. Sen de ey kari: 

iSTER iNANMA/ 

M. Fon Papen ve zevceıi me
rasim de hazır bulunmakta idiler. 
M. Fon Papen mesai arkadaşının 
1Rdakatinl ve vatanına hizmetini 
methetmiştir. 

Ayrılık 
Ziyafeti 

Berlin, 18 (A.A.) - Sovyet
Ruıyamn sabık Berlin bUyUk el

çisi, M. Şinçuk Moskovaya hare
ket etmeden e"Vvel Berllnd~ bulu .. 
nan ecnebi ve Alman gaz.etecile· 
riııe sefaret salonlarında veda 
ziyafeti vermiştir. Bu ziyafet çok 
ıamimt olmuştur. 

Yarın Bir Yunan Hava 
Filosu Geliyor 

Üç Yunan tayyaresi yarın Se
linikten lstanbula gelecektir. Ri· 
kipleri bir kaymakam kumanda
sında "14,, tayyarecidir. Bunlar 
lstanbuldan sonra Bulgariılan, 
Romanya ve Yugoslavyaya gide
ceklerdir. Yunan tayyarecileri 
Y eşilköyde Tayyare cemiyeti er• 
kanı tarafından karşılanacaktır. 

-~ 1. 1 ......................... ·-

~--.cuma ve Pazar~ 

Karadeniz Bojazında 
TENEZZÜH SEFERLERiNDEN 
istifade ediniz. Tefslllt 

llln ••hlfealndedlr. 



4 Sayfa 

Memlelut Manzara$ı 
l 

Alanganın 
Tarihi 

1 

Alanya ( Hususi ) - Burası 
çok eski bir şehirdir. Milattan 
evvel Alanyada 13, milattan son· 
rada 17 hükümdar silsilesi hüku
met sürmüştür. Şehrin Romalılar 
zamanında ismi Korekzüyon iken 
bilahare Laertiye çevrilmiş, bura· 
da basılan paralarada Laerliyon 
ismi yazılmıştır. O devirlerde 
burada inşa edilen kalelerin ha· 
rabeleri hala durmaktadır ve çok 
ıayanıdikkat vasıfları haiz bulun· 
maktadır. Suyu senelerce birkaç 
bin kişiye kifayet edecek sarnıç· 
lan ve müntehası gayri malum 
dehlizleri ihtiva eden bu kalelerde 
eski Türklerden Hititlere ait eser· 
lere de tesadüf olunmaktadır. 
Alanya Selçuk Türk hükümdar· 
)arından birinci AIAeddin tara· 
fmdan za ptedilmiş ve o zaman 
bu htikümdarın ismine izafetle 
kasabaya Alaiye ismi verilmi,tir. 

Kasabanın eski ismi olan 
Korekziyon ismile anılan yerinde 
bir kale vardır ki burada Tirifon 
iamli korsanın denizde yaptığı 

vurgunlarda aldığı eşyaları sakla
dığı rivayet edilmektedir. 

Alanya kaleleri Sultan Alied· 
din tarafından yeniden inşa, 
burçlar ve kaleler tahkim edil· 
miıtir. Kale duvarlarında Alied
dine ait kıymetli kitabeler vardır. 
Bilhaısa iskeledeki Kızılkale 
Selçuk sanat ve mimarisinin bir 
ıah eıeridir. Bu kale Maarif 
vekaleti tarafından tamir ettiril· 
mektedir. 

Selçukiler Alanyada bir de 
tersane vücuda getirmişlerdir. 

Bu tersanenin elyevm harabeleri 
mevcuttur. Alanya Selçukilerden 
sonra Karaman oğullarının, Fatih 
zamanında Gedik Ahmet paşa 
tarafından alınarak Türklerin 
eline geçmiştir. Alanya iımi eıki 
Alan Türklerinin bir hatırası 
olarak Aliiyeye tercih edilmittir. 

Sakaryada 
Bir Çocuk Boğuldu 
Adapazarı (Hurnıi) - Papuç· 

çular mahallesinden Mahmut oğlu 
11 yaşında Yakup ile ayni ya9ta 
ye aynı mahallede Nuh oğlu 
Mustafa at koşusuna gitmek 
iatemiıler ve koşu mahalline 
Sakarya nehrini geçerek girmeye 
teşebbüs etmişlerdir. 

Yakup önde Mustafa arkada 
nehrin ortalarına kadar gelmit· 
lerdir. Fakat burada birdenbire 
derince bir yere rastgelmişlerdir. 
Yakup suların altına kaçmış ve 
anide boğulmuştur. Mustafa sudan 
çıkmış ve meseleyi haber ver· 
miştir. Üç gün sonra Sakarya 
nehrinin içinde bulunmuş ve 
çıkarılarak velisine teslim edil
miştir. 

Zonguldak Terzilert Ankara'da 
Zonguldak (Hususi) - Ter· 

ziler cemiyeti otobüsle Ankaraya 
bir seyahat tertip etmişlerdir. 

Seyahatten maksat tarihi An· 
karayı görmek ve terziliği alaka· 
dar eden müesıeseleri yüniı men• 
ıucat febrikasım görmek ve yerli 
kumaşlarını memleketimizde ta· 
mim etmek gayesile fabrikalarla 
temas etmektedir. Seyahat bir 
hafta devam edecektir. Seyahate 
bütün terziler iştirak etmektedir. 

Sındırgıda Telefon 
Sındırgı (Hususi) - Y ag beyi 

Armutlu ve Karaağaç köyleri 
telefonla kasabaya bağlanmıştır. 
Gölcük nahiyesinde zuhur eden 
kızamık hastalığı hiçbir Yefata 
meydan verilmeden izale edil
miıtir. 

SON POSTA 

1 

• 
MEMLEKET HABERLERI 

J 

Bartın da '' Son Posta 
'' Zongulda ğın En 

sının Bugünkü 
Büyük Kaza
lhtiya.çları 

Zonguldak Mu
habirimiz geçen· 
lerde, Karadenizin 
enehemmiyetli ih· 
racal merkezlerln
den biri olırn "Bar
tın,, da b·r tetkik 
rezintisi }' pımıf, 
bu ticaret merke-
zinin dünkü ve 
bu~ünkfi vaziyeti· 
le, umumi ve hu· 
auai ihtiyaçları bi
taraf bir gözle 
teabit elmiye ça· 
lıtmıtlır. Bu tel
kikın neticelerini 
ıize bu ıfitunların· 
da ilç yazı halinde 
takdim ediyoruz: 

Bartın,f( Husu· 

.n 

den alınan nn
munelerin tahlilin· 

den elde edilen 
neticelere göre 
maden çok aaf· 
tır. Fabrikalarda 
uzun boylu ame· 
liyata tabi tutul· 
madan bile kul· 
!anmak kabildir. 
Bu alçının en 
btlyUk hususiyeti, 
cerrahide kuHa· 

nılan Alman alçı· 

lannın a.yarında 

olmasıdır. 

Bu ayarda al· 
çının TUrkiye pi· 

si ) - Bartında 
üçüncü günümüz at 
köylerde geçti. 

B•rltntla gol ftıaligtlli ue geni inşa ediletr lcö• rnelcteplerinden biri yasasında tutul• 
ıırtında ve ayrıldık, kağnı arabalarının iıle- maaı en ziyade maden sahası civa· 

Bu havalide ötedenberi bili· 
nen ve köylü tarafında da küçük 
mikyasta istifade edilen bir alçı 
madeni vardır. Köy ihtiyarlarının 

temin ettiğine göre yirmi sene· 
denberi bilindiii halde bir tlirlU 
işletilemeyen bu madenin çalış· 

tırma hakkını hükumet İsmail 
Bey isminde bir zate vermiştir. 

Bu maden aahaıında tetkikat 
yapmak bana ayni zamanda Bar• 
tın köylerini yakandan tanıtmıya 

da bir fırsat vermiı olacaktı. 
Onun için, işleteceği madeni gör
mek için alçının bulunduğu °Ka· 
rainler,, köyüne giden mUetahhit 
lımail Beyle beraber atlara bindik 
ve yola koyulduk. 

diği daracık köy yollarından rmda oturan fakir köylUnUn yUzU· 
ilerlemeye ba9ladık. İtte Uç, beş nü güldürecektir. 
evden ibaret Aşağıçayır köyiln· Bu havalideki köylü kereste 
deyiz. Burada köy evleri; orman· nakliyatında, çalışmak, toptancıya 
dan !kesildikten sonra sadece dalı yumurta veren kabzımallara yu· 
budağı yontularak Ustüıte kon· murta aatmak suretile geçinirler. 
muf kUtUklerden meydana gel· Son senelerde yumurta ve 
miştir. kereste alıcııımn azalması hiç 

Şuracıkta garip bir hAdiseye· fliphesiz ki en ziyade bu köylüyü 
de işaret etmek lıterim: müteessir etmiştir. Birçokları 

Köy çocukları attan ve atlıdan vergilerini veremez bir hale gel• 
dehşetli ıurette korkuyorlar. Da· miıtir. Bir günlük yoldan ıehre 
ha atlarımızın nal seslerini duyar getirdikleri odunları 60-70 ku· 
duymaz hepsi birer köşeye sini· ruıa satarak vergisini, hayvan 
yorlar ye biz uzaklaşıncaya kadar borcunu ödemiye uğratan köyltı 
kafalannı bile göstermiyorlar. hemen ekseriyeti teşkil etmekte· 

Alçımadeni, Karainler köyünün dir.l9te alçı madeninin itletilmesi 
dört kilometre kadar daha ileri· bu köylUye yeni bir lı ve kazanç 
•İnde ve oldukça derin bir dere· yolu açmış olacaktır. 

Yarım saat sonra ıoıeden nin içindedir. Evvelce bu maden• Alımel N•lm 

Şaki Çiro 
•• 

Olü Olarak 
Yakalandı 

Muş ( Hususi) - Mutki kaza• 
ıının Kerho köyünden Çiro, 932 
denberi eşkiyalık yapmaktadır. 
Şeririn izi Mutki jandarmaları 
tarafından bulunmuı ve iki 
gecelik bir ylirliyüşten sonra 
Mutki ve Saaun kazaları arasında 
ve 3000 metre irtifamda bulunan 
Malaton dağınaa sıkıştırılmıştır. 
Şafakla beraber başlıyan müsa• 
deme neticesinde gerek Çiro ve 
karısı ve gerekae kardeşi Ahmet 
öldürülmüştür. Bilahara ba9ları 
kazaya getirilerek halka teşhir 
edilmiştir. Ayrıca müsademe ma· 
hallinden yarım saat mesafede 
ve karlar içerisinde Çironun 15 
yaşındaki kızı ile Ahmedin karısı 
ve kızı da yakalanarak kazaya 
getirilmiştir. 

Sındırgıda Bir Kuduz Vak'ası 
Sındırgı (Huıuıi) - Eğridere 

. köylinden 30 yaşında Mustafa 
oğlu Mehmet Aliyi bundan bir 
buçuk ay evvel köpek ııırmıf, 

Mehmet Ali bunu kimseye ıöyle· 
memiıtir. Köpek kuduz olduğu 
için Mehmet Ali iki gün evvel 
kudurmuş ve ölmUştür. 

Bitliste Bir Cinayet 
Bitlis (Huıusi) - Simek na· 

hiyesinin Hıvris köyünde eski· 
denberi aralarında dütmanhk 
mevcut olan Mehmet çavuş, 85 
yaşında bulunan Aziz Ağanın 
38 yaşlarında oğlu Abdullahı öl· 
dürmüş ve firar etmiıtir. Taki· 
bine bir müfrez• ••vkedilmif tir. 

Isparta da Maarif Hayatı 

Isparta ( Hususi ) - lspartada Maarife pek b&yftk ehemmiyet 
verilmektedir. Son lıparta • Antalya muallimleri mütekabil ziyaretleri 
bu sahada daha bllyllk bir inkiıafın vesilesi olmuıtur. Reıimde 
lıparta Fenipap mektebinin birinci sınıf talebeleri ve muallimleri 
görülmektedir. 

Armutluda 
Otuz Doktor Kaplıcalarda 

Tetkikat Yapb 
Armutlu, (Hususi) - Gülha• 

ne tatbikat mektebinin ıtajiyer 
doktorları muallim Nüzhet Beyin 
refakahnda olarak Armutluya 
gelmişler burada bulunan kaplı· 
canın ıularile, civarından bulu· 
nan çamurları muayene etmitlerdir. 

Muallim NUzhet Bey demiı· 
tir ki: 

- Armutlu kaplıcası civarın• 
daki sularda radyo aktivite faz· 
ladır. Ayni zamanda intişar eden 
gazlar da kıymetlidir. Eger bu 
ıallu topla nar, •• mazbut bir 

Amasya da 
Şehit Jandarma Mehmet 
Ef. Merasimle Defnedildi 

Amasya (Husuıi) - Bir jan• 
darmamızı ıehit eden kaçakçılar 
Çorum villyetinde yakalanmıt
lardır. Denizli köylerinden ve Uç 
çocuk babaaı olan ıehit jandar· 
mamıza hazin bir cenaze mera• 
simi yapılmııtır. Merasimde Vali 
Bey de bulunmuıtur. Jandarma 
Mehmet Ef. nin ıehadeti 6urada 
btiyük teesslir uyandırmıthr. .............................................................. 
odada teneffüs tarikile kullanılır· 
u mühim i•tif ad eler temin edile· 
bilir. 

Tarihi Fıkra 

Eteok/ - (Ete<>cle) 

Po/iniki / (Polynice) 

Avrupa dillerinde Eteo 
poliniki, hazan bir aile ara 
görülen geçimsizliği ayıpl 
için kullanılan tarihi bir relll 
Efıanelerle karııık olan ilk 
ler tarihine göre bunlar, 
hükümdarı .. Odip,, in oğulla 
Babalarını kaçırmak suretile 
hUkümetini ele geçirmiılerdi, 
likte hükümdarlık yapıyor) 
Çok geçmeden araları açıldı 
kardeş biribirine düıman ke 
bu yüzden de Tep ülke 
anarşi ve harp başladı. 

Ne Eteokl, ne poliniki, k 
taraftarlarile bu harbi bir ne 
ye erdiremiyorlardı, o yüzde 
boş yere vatandaı kanı dök 
yordu. Bu facıaya nihayet ver 
için bizzat döğüşmeye karar v 
Düello ıeklindeki bu döğil 
ikiıinden biriıinin ölümUne k 
devam edecekti. Eteokl'ün 
Poliniki'nin de taraftarları k 
kaı·ııya kUmeler.mİf oldu 
halde iki kardeş yüz yüze ge 
ler, ordunun hiU5n silahlarını 
}anarak saatlerce çarpıştılar 

nihayet biribirini öldürdil 
Eteokl de Polinlki de hükume 
paylaıamadıkları Tep şehr' 
kapıları önünde can verip 
mitlerdi. 

Kardeılikten düşmanlığa ge 
ve birbirini öldürecek kadar 
dtiımanlıkta ıırar eden Eteokl 
Poliniki, Garp edebiyatında a 
larca yaııyan bir mev7.u te 
ettikleri gibi her dilde de 
mayan ve çirkin görünen 
manlıkları ıreçimsizlikleri 
eden bir remiz haline geçmişler 

Öyle zannediyorum ki Alın 
yadaki son hAdiseleri kuvve 
tasvir için de birçok diller a 
remzi kullanmış ve ayni vakıayi 
tırlamıştır. Filhakika, bir gün e 
kucaklaıan doıtların bir gUn so 
boğazlaımalarını bu tekilden da 
kuvvetle göstermek de müruk 
değildir • 

M. T 

Gelibolu Haberle 
Kazandere Köyünde Hı)' 

Dütünü Yapıldı 
Gelibolu, (Hususi) - Harın 

mevsimi çok iyi geçmekte, haf 
ların gllzelliği rençperi sevindi 
mektedir. Bağlarda mahsulün ço 
bereketli olacağı anlatılmıştır. 
1ene Geliboluda balak ta mebıll 
dür. iki konserve fabrikası mUl 
madiyen lılemektedir. 

Kazandere köyünde hea: sell' 
yapılmaaı mutat olan hıyar dll;o-
1'Ü bu sene de yapılmıştır. Dü~ 
ne büttin Gelibolu halkı iştir~ 
etmiıtir. 

Amasyada Koza Satışlarl 
Amasya, (Huıuıi) - Koza •; 

tııları çok hararetlidir. Fakat P. 
atlar çok ucuzdur ve 35 ku1'11-._rtı 
45 kuruı arasında daima taha\f\'»" 
etmektedir. 

Diyarıbekirda MahkOmiyetl~ 
Diyarıbekir (Hususi) - Se~ 

gümUı kuruş alacağını verınedı • 
için hamal F ettahı öldürmekt:ı. 
suçlu garson Han yaıı kliÇ 
olduğu için bir sene iki ay b~r;ô 
Ahmet Ağa isminde bir _.. 2'JO 
de 7,5 kuruşluk teneke küpeyi ~ 
liraya satmak ıuretile dolan~1!..,ı1 
Ihsan, lhrahim ve Hasan 111 if'.' 
Uç kiıi üçer "Y hapıe ve eli ,;. 
lira para cezaaına mahkfllll 
muılardır. 



, 

Fon Şlayşer 
Niçin 

BABill 'lı•ıaarı.&a 

Öldürüldü? 
Almanyayı altil.t eden •on hldl· 

•elerin kurbanları araaına eakl Bat• 
•ekillerden Ceneral Fon Şlayterl• 
karııı da karıştı. Sabık Batvekil, 
kendiıini tevkife gelen bir veya 
hlüteaddit poll• memurlarının attık· 
ları kurşunlara hedef oldu. Hidiıenio 
Önüne geçmek i•tiyen karı.ı iıe, 
~u sırada bir kaza kurtununun İsa• 
betile yaralandı ve ha1taneye gider• 
ken yolda öldü. 

Bir zamanlar Alman Batvek&let 
trıakanıını i11ral edecek kadar mem• 
lekette mühim bir mevki sahibi olan 
bu adam, nasıl oldu da böyle bir 
akibete uQ-radı? Bunun •ırrını, bir 
Fran11z 1razeteciıinin ıon zamanda 
r.'Phğı iftaattan daha iyi ötrenebl· 
1Yoru:ı. 

y Bu adam ismini ortaya koymuyor. 
•lnız, son zamanlarda Ceneral Fon 

ŞJ•Yter ve maiyetile ııkı bir tema.ta 
bulundutunu itiraf ediyor, diyor ki: 

Alınanyayı n binaetice Ayrupayı 
•arsan hldiselerdtn bir hafta evvel· 
di. Ceneral Fon Şlayterin itimat 
ettitt bir adamla Pariıte 1rörüıtilm. 
Ve memleketin vaziyeti hakkında 
haıı ıualler •ordum. Bu sat bana, 
tunları ı6yledi: 

- Ceneral Fon Şlayıer Hitler 
tecrübesinin fiyaako verditine kanidir. 
Ve bua-ünlerde kendisinin iktidar 
rnevkiine gelmeıl bir zarurettir. Hlt· 
1•rden evvel ve Fon Papeo kabinesini 
IQiiteakip utradıj'I akibete gelince; 
~eneral Fon Şlayıer Fon Papeni6 
ıhanetine kurban gitmiıtir. Çilnkil o 
laman Baıvekll olan Ceneral, Fon 
P•penle Hitlerio ırizli bir millakabnı 
<strenmiı. Fon Papeal çatırbp ıor• 
rnu1. 

- Hitlerle 1r6rOtmeoln aebeblnl 
~trenebilir miyim? Yokıa arkamdan 
kumpas mı kuruyorauouz? 

Fon Papen, Cenerabn elini eline 
..... .,. ,. ••• •tal ... 

- Emin ol ki aana karı• en ufak 
bir harekette bulunmam. 

Bir hafta •onra, Hltlerle blrleten 
Fon Papen, Fon Şlarıeyl dnlriyordu. 

Bunun aebebi ıu idi: 
Ceneral Fon Şlayter, Alman aana· 

Yİinio fena ıurette idare edilditfne 
kaniydi. istikbalin iae •oıyallzme alt 
bulunduğuna iman etmltti. Binaen· 
~leyh ergeç AJmanyada ıoıyaliıt bir 
•d•r• tee110ı edecetfni düıüolir ve 
hu detftitin milmkOn mertebe ırllral· 
tüıilz olabilmesini teınlnen vaziyeti 
lıaıırlamak lıtiyordu. Ayraca, Şarki 
Pruıyanın arazi Hhibl aaillerine ya• 

-........... 

Almanya 
Ve Mü•avat 
Hukuk Müsavall Meıeleıl 
Yine Söz Mevzuu Oluyor 

Pariı, 18 ( A.A.) - lnılltere ıefl• 
rlnin, Almanya Hariciye Nezaretine, 
Almanya ile Sovyet Ru•ya, Balbk 
memleketleri, Lehi.tan H Çekoılo
vakya arasında mfltekabU muavenet 
misaklarına mflzaheret eyleditinl bll• 
diren teıebbüıil ilzerioe, Berlia ve 
Varıovadan henliz mil•bet bir cevap 
gelmemiıtir. Buna ratmen lorfliz H• 

firlerinio Berlin H Varıovada evvelki 
giJn ve diln yapbklan miiklleme~er 
neticesinde lngiltere hük6metlnın, 
Lehiıtan ve bilhaHa Almanya hlkG• 
meti tarafından ileri ıilrillea kayda 
ihtiraziler hakkında oldukça Hrlla 
mal6mat topladıtı atrenilmittir. Al· 
manya hukuk m018vatı talebinde 
ı•rar etmektedir. 

Lehiıtan iıe, bu itt• en klrlı çıkaa 
Sovyet Ruıyanın Lehi•tan tarafandaa 
arzu edilmiyen bir takım menfaatler 
elde ettiti teklinde korkulu bir cevap 
verdlj'i zannedilmektedir. 

ıtalya Ne Diyor? 
Roma 18 (A.A.) - Şark misakına 

en ziyade lehtar olan ltalyan matbu· 
atı, Almanyanın bu mlaaka olan mu• 
halefetinin önüne geçmek için lhım 
gelen delilleri ileri •ilrmektedirler. 

Brezilyada Bir intihap 
Riyo dö Janeyro, 18 (A.A.) -

M. Vargu Brezilya Cümhur 
Reisliğine intihap edilmiştir. .................................................... 

00;:i;;::, olan para yardımlarına da 
muarızdı. Onları da yere vurmak lıti• 
yordu. Fon Papen, Ceneral Şlayıerio 
itte bu fikirlerine muarızdı." 

fımini aaklıyan fran.-ız ıazeteci, 
Fon Şlayterin adaman• ıormuıp 

- Peki, fakat bu arada Ceneral 
Fon Şlayterin başına bir felaket re• 
lecetini zannetmez miıioiz ? 

- AsM. Hltlw •• ddltn~ 
ce1aret edemeır. 

Halbuki bu ı8ı0n Gzerlnden heni• 
bir hafta geçmemiıti ki Cenetlil Fon 
ŞlaYfer malum tekilde hayata gözle• 
rinl yumdu. F ranıız gazeteci, bu. ifta• 
atına tU cümlelerle nihayet verıyor: 

Fiklrltrine ittirak etmedltim Ce· 
neral Fon Şlayıerl ıulhl kurmak 
iıterken dGımlf bir ıehlt tellkkl 
ediyor ye bat1ra11 8nilnde etlliyorum. ,,. 

Bu iff8at, Fon Şlayterla •o•yali•t· 
lerle allka1ıoı ye Fran11zlarla temHıol 
a k bir surette göıtermiyor mu? 
çı Süreyya 

t..lilli Vt edebi tefrika M•brur• Sami 

55 
Ç ~ ~ ~6İ ı~ !alerce, aylarc• uzak kal-

Dakikalar geçtikçe, ıçımde Y gd anamam gitmeliyim 1 » 
tt" d'v' b' maya ay ' •0ZYaılarımın dindireme ıgı ır . 
ka E . ana dıyorum. 

•~rga batlayor. vıme, ı . Elimi etekliğime uzabr uzat• 
Çekılrnenin, bu korkunç hasretin b' den babanı sanki kartıma 
az b b lı r maz, ır 

• ı, daha ilk geceden aı yo • d'k"l ., auratama tnkDrllyormUf 
I< Dayanamıyacak gibi oluyorum. b ı ~ m~:n ıörUyorum. Korkuyorum 

alkrnak, giyinmek, bir giln ev• Na ·~ Utanıyorum. Kendimden 
"
1 
elki ölen 6ldllrlllen kadının kı· ... elflin. m Anlatılmaz, karma 
ı.. ' kilitli ııren yoru · 

k ruıa girmek, duvarlarda, k k hiıler içinde çırpınıyorum. 
•pılardan aımak, kotmak kot- arıKtı am karısına, 1en anacığına, 

inak • . m oc "I • •ana gelmek ıstıyoru • N det ipek abla1ına ag ıyor, 
A. Yatağın içinden fırlıyorum. h ec. . öldll diye ona ağbyor-
Yaklarım yere değer değmez : epınız 

41 N d n n e aunuz. likt 
11 

e iyeceğim ? Onlann Y z n. Geli de aize: 0 Ben kahp~ e 
asıl bakacağım ? ,. diltllnceaı, id' Oımedim, itte geldıml " 

~-~ki canlanmıt bir kibuı haya· d ·:~ie ne kendimi ne ıizi ne de 
tti gibi kartıma dikiliyor. 

0
e öldll 18nılan temiz hatırayı 

ı . Bütün atıniin değiıik ve b~k· 
ı~nlf~edik hareket dolu vak a· kıyamıyorum • y nl 
...,. ale uyuıur gibi olan asıl acım, Bir an geliyor ki, •• arsı ar 
'•ıl Yaram kanayor arbk. )ar öllime ağlasınlar.. Kockabu 

Se k k onK beni aldattı.. deme u 
ol nelerce her gece anayaca " arım 'l bir insan için evlA-
İr'•n o yara, ağzını açmıf, kan, derece ~e~barkını unutacak kadar 
ın kusuyor Nesrin. danı, evını • dil ftnceaile 

I< • kendinden geçtı.. " t d ı.. 
el~ • orkuyorum. «Kalkayım, V 

8 
.. )atmaktan elbette ki bu a 

.. 

Türk - • 
Iran Dostluğu 

--~--~--~~------~ 

lran Hariciye Veziri, Hararetli Alkıı· 
larla Karıılanan Bir Nutuk Söyledi 

Tahran, 17 ( A.A) - DGa Harl· 
elye V ezirl lran Millet Mecl&.ind• 
Şehintah lh. nln TOrkiyeye olan •e
yahatlerinde kardeı Tllrk devlet ve 
milleti tarafından yapılan iıtikbal ve 
l'Öıterilen hlıoll kabul hakkında bir 
nutuk ıöyledL Bu nutuk bOtOn meb· 
uılar tarafından hararetli iılkıtlarJa 
kartılandı. 

Derin Mlsaflrllk 
Muhterem vezir, Şehlntah HL oin 

on bet gOa kadar denm edecek olan 
aeyahatlerlnin 27 gOn ıGrmesinin ••· 
beplerini aolatmı1t bunun Tllrkiyedi 
Gazi Hz. nio ve biltDn Tilrk milleti· 
nin göıterdiklerl bOyilk ve derin mi· 
aafirperverlikten ileri geldiğini ıaylo
mlf, TOrkiyede her aınıf halkın Ş•· 
hioıah HL ne karıı fevkalide bir 
ihtiram ve teıahOratta bulundutunu 
anlatarak ıöyle devam etmitlerdir. 

Riyasız Bir ihtiram 
• .a. • w;.1atti ....... w 

malyetlfebi ... ldde hı.nmaJda mlf• 
tehir olu sent, kimalilftlbar ve 
mGbahatla prdGler ki kaldlmuazzamıo 
fezall ve ha•allJbergOddeleri Ye lran 
milletinin mazhar oldutu ıeref ve 
bGyllklilk, do•t Y• kardet TOrk mil· 
Jetini 0 derece kendin• celbettlrmittir 
ki kendi muazum ve Hvlmll reisleri 
olan TBrkiJ• ReiıicGmburu Mustafa 
Kemal Hı. n• ne derece kemallhuıu 
w-e •amlmlyetle w-t eliı'i bir ıalbe ve 
riya olmakııan ihtiram H ıitaylı 
edlyorlarH lraa Şehlqahı Hz. nl d6 
ayal aerecede takdi• ve ıitayit edi· 
J:Orlardı. ( Aferin.. Aferin ) ae•lerl. !"• 
ı~tanbul ve ne de lzmlr tlmdıye 

Sonra karıımda sen dikiliyor· 

aun. 
Boynunu bükmDf, yllzUme ba· 

kıyorsun: ,. Anne, hani benim 
çıngıraklı kuklam? Nered~in? 
Nereye gittin? Neye ı•lmedın?" 
Diye ağhyor1un. 

O vakit te ,. Ne olur1a olıun 
kaçıp seni bağrıma basbrmıya 
ıelmak koımak» iıtiyorum. Sen 
küçücüksün. Elbette ki bana, ne 
ömrümlln 0 kara gecesini, ne 
de kirlenen bir varlığın heıabını 
aoracaksın. 

Kollarını boynuma atacak, 
«Annem ıeldi... Geldi itte benim 
annemi" diye sade ıeYinecek. 
ıade atılecebin. 

Bu d6fllnce, blltlln öteki hi1-
lerimi, korkularımı yener aibl 
oluyor. Etekliğime 1arılıyorum. 
Çoraplanmı ay~~anma. geçiriyo
rum. Titriye tıtnye, bır haıtalık 
buhranı ıayıklaması ıeçirir aibi: 

.. Geliyorum Neırin... Geliyo
rum!,, diye söyleniyorum. Odadan 
kendimi atar atmaz, karpma 
babanın hayali dikiliyor. Bir 

1arsen.. görmene imkln olsa, 
zaten büttln ömrDmce çekindiğim 
bu insandan naııl korkuyorum 
Nell'İD· Nual utamyorum. Sonra 
bu hayal yetmiyormut ıibi, bir
d• bepimMı bnldllQllerindea, 

kadar blSyle bir letikbel •• hOınOka· 
bulll derhatır etmiyor. Ve tilpbeaizdir 
iri, bu muhabbet Ye meveddetler 
Şark milletlerinin tarihlerinde ilelebet 
payidar olacaktır ( elbette, elbette ) 
aeslerİ, Alihazretl hilmayuo TOrk 
milletine karıı allka 1röıtererek, 
onların faaliyet, ciddiyet, himmet ve 
ırayretlerini ve terakki yolunda iler
lemelerini miltahede ederek fevkallde 
memnun ve mıhıuz oluyorlardı. 

Halisane Duygular 
KemaJiceaaretle arzedebillrlm ki 

aziz H necip TOrk milletinla 
halisane olan bu duyıuları, zati 
Atihazreti mOhikloenin pik ve duy• 
l'ulu olan kalplerinde yer buluyordu. 
Ve Alahazreti Şehintahın onlara 
karıı olan pederane mubabbetlerl 
dahi ayni duygunun tealrinden ileri 
geliyordu. "Ehıente ehaente aeılerl,, 

"- Şehintah Hı. nln Türkiye 
to..-... dald ika•etlerı.I te..dJt ey
Jemeluf lfÜI Gad HL tarafladu 
vukubulen daveti kabul, lzmlr, ç.. 
naklcale ve Marmara denizine ••)'t'hat 
eylemelerl •• l.taabulda birkaç sGa 
fazla kalmalara Şehinıah Hz. nln bu 
aeyahatten ıon derece razı ve hoınut 
kaldıklarına ve TOrkiye Relılcümhura 
Hz. nin doıtluk ve mubanrelerlnden 
• emnun Ye mesrur olduldanna klft 
bir delll idi. "Dotrudur doj'rudar 
ıealerln dotrudur ve bittabi bundan 
batka da olamazdı." 

iki Dlhl Reis 
Muhterem vezir, f8rlan iki dahi 
( Devamı 13 Gncil ıayfada ) 

ıözlerimin içine baıka bir ylb, 
aazleri apaçık kalmıt korku dolu 
bir yiiz, babamın 6ltı yllzll vuru
yor. 

Sanki o gözler bile: "Benim 
kızım öldO... Sen benim kızım 
değilıin... Gidip aleni kirletme ... 
Piıliiini ta bize kadar mçrata· 
cakıın... Otur oturduğun yerde ... 
Sen Nazanım artık, haıtabakıcı 
Nazan!" diyor. 

Koğutlarm kapılan açık. Hafif 
hafif nefeı ıelleri geliyor. Sofa· 
da~ım. Tavandaki elektriğin ıade 
ıece limbaıı, ıönük 16nllk yanı· 
yor. Burada ha11r koltuklarla 
bir de maaa var. Yere oturuveri• 
yorum ben. iki elim çenemde, 
Hllanıyorum. Seccadelerinin n.. 
tllnde dua okuyan, tesbib çeken
ler ıibi, iki diz ilıtll, sallanıyorum. 

Boğmacalı yavrucak öblrtı
yor. Sanki bu ökıllrOk etrafa 
bulatmıı ıibi bir iki çocuk daha 
kesik keıik ökıDrüyor ... 

O aralık bir ıeı: 
- Anne!.. Anneciğimi .. Diyor. 
Yerimden fırlıyorum. Sanki 

çağıran ıenmifain aibl, deU deli 
etrafıma bakınıyorum. 

Bir somya ııcırdıyor. Yine 
bir çocuk seai dertli dertli: 

- Annel diye çajmyor. 
Bu ıeı ıağ taraftaki koğuftaa 

geliyor. Ktıçllk mtmah Zebranın 
yatbiı yerden... Uyku aeraeml 
inanlar gibi, oraya buraya kea· 
dimi çarpa çarpa ıidiyorum. 

Yan arclualalıa içinde, oaa 

( Gönül ı 
Fazla 
Müşkülpesent 
Davranmayınız l 

Senelerce evvel pek yakından 
tanıdığım bir ailenin iki genç kızı 
vardı. Hemen hemen ayni yaş· 
taydık. Çok samimi konuıtuğa• 
muz için hislerini ve dilşllncelerinl 
pek iyi bilirdim. O zaman çok 
mUreffeh ve parlak bir vaziyettey• 
diler. Bu itibarla birçok talipleri 
vardı. Fakat bayat ve muaşeret 
kaideleri bugllnkll aibi konuıma• 
lara ve tanıımalara mDsait olma• 
dığı için hemen daima bir ıokakta, 
me1irede, yahut bir eczane salo
nunda ıördllkleri bu talipleri 
beğenmezler, hepıine de bir ku• 
aur bulurlırcL. Çok mağrurdular, 
yalnız bayat bu yeniz gururutı 

intikamım almakta gecikmedi. 
Meırutiyetin ilk senelerindeydl, 

ailelerinin vaziyetleri birdenbire 
değiıti, kendilerinin de yaıları 
büyUdO. Şimdi bu iki arkadaıım, 
aaçlanna çoktan ak dilşmüı iki 
ihtiyar kızdır ve nasipleri de yuva 
kurmadan köşelerinde ıönüp ku· 
rumaktır. 

Bu hikayeyi aize niçin anlatı• 
yorum, bilir miainiz? Postacının 

getirdiği mektuplar araaanda bir 
genç kızan feryadım ftittim ve bu 
ıenç kızı eıki doatlanmm akı· 
betlerine namzet gördllm de ondan. 
Fakat bu defa kabahat genç kızın 
kendiıinde defil, aileaindedir. 
Ebeveynini tamnm, kendilerine 
bilvasıta tesir yapmaya çabıcağım. 

• 
}'ikret Beyer 
Darılmazsanız ıöyliyeyim; hatti 

hareketiaid ild aokta11Dclaa da 
Yanht ıarlyorum. EvveJA aaker
liğinl bitirmemft bir ıencin evlen
meyi dOtiinmeaini hatah bulurum, 

. sonra da bize hiçbir zaman 1ami• 
miyetle doıt olmuı imklıu olmı· 
yan bir ırka menıup bir kızla 
birleımeyi diltiinmeyi batan:n 
pheseri Ayanm. Unutmaya çalı• 
tınız. Kaldı ki her t&rl& mllllhaza 
haricinde muhtelit izdivaçların 
nadiren ıaadet bırakbia da bir 
hakikattir efendim. 

HANIMTEYZE 

ıokulup, yakından bakıyorum. 
Yorganın llıtllnden atmıt, çatlak 
kavruk dudaldanna emiyor. Elimi 
alnına koyuyorum. Saçlarına okta• 
yorum. Terini siliyorum, Uıtllnll 
6rtilyerum. Gözlerini aralıyor, 
yilzUme glll6mser aibi oluyor: 

- Anne ıu ver .. diyor. 
Dudacaklannı aralıyor, difleri 

ata ata, bardağını tutmaya çahtı· 
yor, •onra da eli elimde, Ade 
11 anne " lerini duyduğum bir 
teyler ıöylUyor. 

Alnına ıılak bez koyuyorum. 
Yllziinü ııvahyorum. Yatatana 
oturuyorum. O ıakinletip uyuyor 
Ne1rin, ben de HDİD batucunda 
olacak yerde, ÇaaakkaleDİll iaimaiz 
kabramanlanndan birinin bu 
yetimini okpya olqaya 6le 6le 
ağlıyor .. yanımdaki beyaz, har .. 
ketaiz yataldann birinde 1anki 
apaçık 16zlerl ile babamın 6lllıfl 
yatıyormUf gibi, llrpererek: 

- Peki beybaba, pekL .. Na• 
zan'ım. haıtabakıcı Nazan'ım 
artık, ben. Kızın &idili diyorum. 

* itte Nesrin, annen böylece bir 
tllrlll unutmak f1fuına eritemeden, 
hatırlama acılan ttıkenmeden aul 
varlığı hep nni anyan, seni aı .. 
ıiye 6zliyen kadın olarak kaldap 
halde, dıtam bemtire Nazanın k .. 
bbı ile 6rttL 

(Arkaa •Art 
a.trn, kaçayım, dayanamam... ,diri,, diyorum. 

raı ... ...ı_ ------·-·- •• ııdtmcld_ı _ _y_~~'.........:......:.._ _______ ~-~----~-~~~~~-------------------------------~----------' 



Mühiin Bir 
Ameliyat 

Leningrattan bildirildiğine göre 

1-
. Parmak bu tehirdeki cer

rahi ens[fü bey· 
aşısı nelmilel büyllk bir 

töhret kazanmaya namzet bulun· 
maktadır. Bu enstitünün hayatı 
ancak on seneliktir. Buna rağmen 
bu müesseseye mensup ve ba· 
fi nda bulunan alimler taı afından 
yazıJmış eserlerin · miktarı 350 yi 
bulmaktadır. 

Son zamanda bir yabancı 
rditebusıs kafiJesi bu mUeıseseyi 
.ıiyaret etmiı ve o sırada genç 
bir profeaör bir kadın ameleye 
mühim bir ameliyat yapmııbr. 
Bu ameliye tesadüfi olduğu kadar 
mahiyeti çok mühimdi ve timdiye 
kadar bütün dünyada yapılaolarm 

1 beşincisini teşkiJ ediyordu. Ame
liyat profesör Kuskik taraf andan 
yapılmıtbr. 

Ameliyatın mahiyeti bir ma· 
kine tarafından parmağı kopanl• 
mıı olan bir kadın .. ameleye 
parmak aşısı yapmıya inhisar 
ediyordu. Profesör, amele kadının 
ayak parmağıaı kesmiş ve baş 
parmağının yerine koymuştur. Bu 
aşı tutmuştur ve hazırun ıon 

derece takdir etmiştir. 

* H avalarm son günlerde c.ok 
sıcaklaşması insanlar ka· 

'.-s-·ıc_a_k_l_a_r_fl_B_ı dar hayvanlan da 
b 1 ki müteessir ediyor. 

a 1 at Bu sıcaklıktan 
mllteessir olan hayvanlar arasın· 
da bilhassa balıklan zikretmek 
lazımdır. Bu hadise, daha ziyade 
Irmaklarda müşahede ediliyor. 
Meseli Pariıin ortasından geçen 
Sen nehrinde birçok kUçUk ba· 
!ıklar sıcaklardan ölmüşlerdir. 
O derece ki nehir kenannda otu• 
ran ahali kepçelerle balık avına 
çıkmışlardır. Maamafih bu şeklide 
ölen balıkların sıhhate muzır 
olduğunu dllşllnen Paris poliıi 
ahalin•n bu balıkları toplamasına 
mani olmuştur. 

~ 

1936 ıeneıi olimpiyatları Be,.. 
linde yapılacaktır. OJim-

1936 olim- piyatlara iştirak 
edecek milletler 

pf gatla,.ı arasında, atlet 
ekipinin ehemmiyeti ilerde olan 
millet Amerikadır. Fakat Ameri: 
kalılar henüz Berlin olimpiyatla· 
nna iştirak edip etmiyeceklerinl 
bildirmemiılerdir. Amma, ihti· 
yaten de hazırlıklara başlamıılar• 
lardır. Bütün Amerika atletleri, 
ıimdi, bu müsabakalar için ha
zırlanmaktadırlar. 

Fakat Amerika federasyonu
nun kasasında (50) bin dolar 
vardır. Halbuki Amerikan ekipi
nin bu seyahati yapabilmeai için 
(350) bin dolara ihtiyaç vardır. 
Amerikalılar, ıimdi bu parayı 
tedarik etmek için çalışıyorlar 
amma muvaffak olabilecekleri 
ınphelidir. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 

Başka . Yerlerde Hayat T elikkileri •• ~~~~~~~~~~----,~~~~~~~ 

İngiliz Tren Kumpanyaları Yaz Eğlencesi Hazırlıyorlar .. 
[J Günde 3 Türk Lirası Mukabilinde Seyyar 

Ev Şekline Sokulmuş 6 Kiıilik 

Eo halint1 ı•len Hggar vaıon 

Seggar 1111gonan pnıcer .. 
sinde aile •iradında.,. iç 

ı•nç kız 

Baregodan •onra •b•A 
lcahoaltısıntl• 

Medent memleketlerde her 
1111ıf halkın bir yaz tatili vardır, 
adamım müessesede eskiliğine ve 
itgaJ ettiği mevkiin derecesine 
g&re bir ile iki ay arasında taha· 
lUf eder. 

Halk bu yaz tatilini ıabırsu:• 
lıkla bekler, ve en iyi tekilde 
gçirebilmek için uzun uzadıya 
dü§ünUr projeler yapar. 

Bu, Hakikaten bir meseledir: 
Herkesin keıeai hudutsuz bir 
servetten kuvvet atmaı, mahdut• 
dur. Sahibine en az para ile en 
'°k eğlence teminini emreder. 
Yalnız bunu nasıl yapmalı? 

Bu tenezzühler evvelce adam 
başın~ günde on beş liraya mal 
oluyordu. Fakat aon seneler içinde 
bizim paramızla dör lirays tertip 
edilenleri dahi a-örUJmeye bat· 
lamLJhr. 

Maamafih 934 aenesinde halka 
en iyi 'Ye en ucuz eğlence vası• 
tasını tedarik etmekte birinciliği 
kazanan lngilterenin garp demir-
701lan kumpanyaıı olmuştur. 

Bu kumpanya, büyük meaafct"" 
lere seyrüsefere yaramayan ne 

kadar vagonu varsa bunları 
mutfak, banyo, abdesthane, sa· 

lon ve yatak odası gibi bUtUn 
teferruab ihtiva eden seyyar bi· 

rer ev haline getirmiştir. Bu 
evler altı kişililik bir aileyi idare 

Bir Vagon ... 

koyulmuıtur. 

Bu seyyar evlerin rağbet ka
zanmalarının ıebebi ıudur: Bir 

aile böyle bir vagonu tuttumu 
içine icar müddeti zarfında ken-

disine kifayet edecek derecede 
yiyecek doldurmakta ve ıonra 

vagonu beğendiği plijlardan bi· 
rine çektirerek, orada evvelce 

hazırlanmıı olan kör hatlardan 
birinde bırakbrtmaktadır. Artık 

bu vagon ailenin evi demektir. 
Sabahleyin kalkhmı deniz kena· 

rına inerek banyosunu yapmakta 
lıterse portatif sandalında knrek 

çekmekte, ıonra vagonun yemek 
salonunda kamını doyurmakta ve 

yatak odasında da uyumaktadır. 

Tiyatrocu 
Ve Hanende/er 
Hakkında 

Gazetenizde tulüat kunıpa01 
hakkındaki neşriyat nazarı , 
katimi cefbetti. Bahsedilen 
ro cemiyeti rast gelen he 
artistlik vesikası vermiştir. ~ 
vesikayı haiz olanların içinde_~ 
okuma bilmeyen erkekler, IJJY 
lekeli kadınlar da vardır. ~ 
aa Anadoluda bunlar çok feo• 
tiyatro aleyhinde tesirler . ~ 
maktadır. lzmir Şark musik• 

. . . d h 1 v mıyehnın e er rast ge en .• J4l 
dına hanendelik vesikası verdir 
öğrendim ve müteessif oldulll-lıil' 

Böyle san'atın elifinden fi 
haberdar olmayanlara vesika 
rilmemeainin, verilenlerin de ~ 
dat edilmesinin muvafık olaP' 
kanaatindeyim: . ..J 

Tarsus Anadolu otelinde: 'I" 
Böyle mi Olacaktı? .. 

Geçen yıl, biribirile anla~ 
yUzlloden milli vapurcular bir tİ 
like geçiriyordu. 

Nihayet, devletin kurtarıcl ' 
bu milessesoye uzandı, vapur~ 
uzlaşbnlıp bir ıirket yapıldı. (1 
çen gfin, Bartına gidecek bir ~ 
tumuzu teşyi maksadile (BuP" 
vapuruna kadar gitmiştik. Y ~ 
olmıyanları vapura elmıyorlarİ' 
Teşyia gelenler, kayıklar Uze~ 
ayrılmıya mecbur oluyorlardı .• ; 
kat bu ayrılış biraz uzun ıOr ...ı 
ğilnden merdiven·n önünde bel" 
on beş kayık birikmiş bulunu)'~ 
du. Biz, bu memnuiyeti pek..,. 
dinlemedik ve kayıktan ksJ" .. 
atlıyarak vapura çıktık. Fakat ~ 
cumuzu ararken her hangi dD,.
bir muameleye maruz kaldl,. 
mak için, merdivende bekletil,.ı 
memurdan izin istedik. Medid 
bize: 

- Hay hay beyim, yasak ıf 
tıllileri gibiler için değil dedi. ~ 
müsaade etti. Fakat bu iltifat~ 
memnun edecek yarde müteeP" 
etti ... 

Türk köylüsU fakir, üzeri bJ 
periıan Ye eveleri konforsuıd~ 
Fakat Ttırk köyllisftnUn içti.,,. 
terbiyesi çok ylikıektir. Her•" 
bilir. Bugün değil asırlardan J;,tl 
Tnrk köylüsü gelen misafiri istİ~ 
bal, giden yolcuyu teşyi ef1'

1 

KöylU bu içtimai terbiyeyi kittP' 
tan değil yqadığı muhitten alosal: 
br. Köylüyü, bu me.deni ve in~ 
duygularından mahrum etJll 

istemek çok acıdır. 

Cevaplarımız 

Aukaradıı şolôr Ahmet Ef endıY~ 
Hastayı, evine götürüldOJ .. 

" halde doktorun muayene etJll C 
mesi gariptir. Mahalli Sıbb:. 
MüdürlUğüne müracaatle şikA1 
ediniz. Takibat yaparlar efendi'9' 

Jf d-' 
Edirnode Ankara kıraatlıancsill 

Romanya zenginlerinden 

Avrupalılar son zamanlarda 
Tnrk parasile 400 liraya aatıia
bilen dört kişilik otomobil yaptı· 
]ar, bu otomobilleri de ayda on, 
on bet lira gibi küçük taksitlerle 
aatmıya başladılar .. 

edecek derecede geoiı ve rahat• 
tır. Ve kumpanya tarafından biıim 

Farzedelim ki gidilen plajda 
bir hafta ıonra aıkıntt başlamııtır. 

Küçlik bir ticret vermek suretile 
vagonu baıka bir yere görütmek 
te kabildir. 

kmektup gönderen kariimize: ·ji' 
Bu bahıi kapanmış addettı f' 

miz için mektubunuzu neşretdl 
dik efendim. 

Prens Bibesko Bükreı ile 
.--S-aa-t-te_3_1_5_1 Parisi en kıoa za-

kilomtJfr• manda yekdiğe .. 
rme raptedecek 
olana verilmek sür'at 

Uzere bir kupa ve bir mükiifat 
vazetmiştir. Bu münasebetle bu 
sene yapılan yarış iki Fransız 
zabiti tarafından kazanılmıştır. 
Bun) rın rakip oldukları tayyare 
sabahleyin saat 8,27 de Paristen 
kalkmış, 10,45 de Bükreşe var
m ştır. Vnsati sürati saatte 315 
kilmetereyi goçmiştir. 

Memleketin bertarafa u!alt 
Yeya fOI& yollarla kaplıdır, 
benzin de biz.im memleketteki 
fiabndan iki, hatti iç defa ucuz• 
dur. Dört kiıllik bir aile böyle bir 
otomobil edindi mi, yaz tatille
rini az masrafla ıve ,ok eğlence 
ile ·geçirebilirler. Yaz tatili için 
en faz.la tercih edilen vasıtalar
dan birincisi budur. 

ikincisi ise seyahat acenteleri 
tarafından tertip edilen deniz 
tenezzüblerine iıtirak etmektir. 

paramız üe günde (3) lira mu• 
kabilinde her isteyen aileye icar 
edilmektedir. Bu paranm içinde 
vagonun 300 kilometrelik bir 

mesafeye götüriilUp getirilmesi de 
dahildir. 

İngiliz gazetelerinin neıriya• 
tından anlıyoruz ki kumpanyanın 
ıbu iikri halk arasında bllyllk bir 
.rağbet görmUt ve ne kadar 

•eyyar ev "arıa hepli de 
tutulmuftur. Kumpanya da yeni
-elen Jklerce vagoa busrlamı1a 

Az evvel bu vagonlann gtınde 
biıim paramızla (3) liraya kiralan

dığını yazmıtbk, hesabediniz, 6 
kiıilik bir aileden adam başına 

dllıecek para günde 50 kuruştur. 

Anlaıılıyor ki hayat telikkisl 
ıudur: Halkı, herkesin verebile
ceği kadar az para ile eğlendir
mek ve fazla çalıfbğı kıt poJe.. 
rinin acısını unutturmak. 

. ' EyUp, Dnvutoğa mahnllcı:ıiode 
numarada N. Ömer Efendiye: ı' 

Devridaim makinesi es~sıJI d" 
tecrübesinde muvaffak oldu~ .-ı 
ıu yazıyorsunuz. Bu idd~aJJ fi 
ltpat ederseniz daha umurn• ·çJI 
bllytik mikyasta tecrübe ~ 
Üniversite fen faklllteai siıe ~ 
dım eder. Oraya mOracaat e ~ 
Oradaki tecriibede rnuv•--,, 
oluraanız projenizi ve imtiyaJI 
aatabllinlııiz efendim. 
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Elişi Size Bugün 

•···. -

Bir 

. . .. 
• • • ocfo .... . . 

llık Bu broderi keten:· ~an· ~.._ ••• •• ~-·Bu modeli aynen çizip 
-._ kombinezonu işliyebilir-

• ipekli, hatti opal 
lterine dahi itfenebilir. 
l Kombinezonun kenar· 
•rı piliüdir. Göğsüne ve 
~iısına iflenecek işin 
lllodeli yukanda gösteril· 
\lllttir. 

• . • 

~---.f .f / ıiniz. 

' 
Kenardaki modeller de 

don ve kombinezon mo
de1leridir. 

Ayni şekilde yazılıp 
iılenebilir. 

Hangi Sinema Artistine 
Benziyorsunuz ? 

_.._.. ••• • '11 1 '!111...... .. • • • 1 ' • 1 ' ..... 

Tipiniz Joan Kravford'un· 
Tipini Andırıyor Mu ? 

Jan Kravford'un tipine benzif 0rıanız, size onun tipini ve sır· 
~rı~ı verebllıriz. Jan Kravford 
olıvuda gittiği zaman 45 kilo 

l•len, zayıf ancak bir mektep 
t~cuiu den~bilecek kadar zayıf 
ır kızdı. 

Jan K:ravford iki aenedenberi 
~Cthizdedir. O zayıflıktan sonra 
llfınanJıyan artist şimdi zayıfla· 
~·~ perhizindedir. iki seneden-

.,., . açlığa o kadar ahtmlf ki. ye· 
tkıer beni alakadar etmez dıyor. 
.~n Kravford ıişmanJadığ~ zaına~ 
tll~~nıa direktörü kendiııne ~ır 
21 

•ınatom geçmiıti, ya 15 kılo 
_. Y•flarsmız, yahut ta konturatı· t:• bozanm. Bundan sonra Jao 

•"ford faaliyete geçti. 
Joan Kravford'un en enlere· 

~n tarafı gözleridir. Rengi hak• 
&da kat'i bir hüküm verilemez• 

"de kahve rengidir. fakat bu 
:6ıierin teairi okadar btıyüktür ld 
•• n 10iukkanb adamlar bile kar· 
"Slnd . 'l . a şaıınr. Bu ıöılerm yeft 
:- ınor mu, mavi mi, kahve rengi 
re olduğunu tayin edemezler. 
\ •tlara gözlerinden epeyce uzak· 
~dırlar. Yarısmdan kopınuı aya 
ı;nz~r. Hele kirpikleri çok tuhaf· 
il · Üstüne doğru kıvrılmış ka· 
•tl<lr gibidir. 

!llazJan !<ravford kat'iyen .bo~a~· 
to , AgZI geniş fakat sevımh~ır. 
a ~ canb anrdüğü kırmız bu agzı 
le' a büyük gösterir, saçları koyu 
•h\'e "d. ...., rengı ır. . . 

dit 1 avırları, daima sahnede gıbı· 
ili · Yolda giderken sizinle konu

4 

t t Ve fakat bir rol yapıyor 
'llnedersinlz. 

le.. YUrüyfttll gayet edalıdır. Jan 
bil ~•ford aabne haricinde gayet 
all:•t giyinir. Ekseriya ~tekle, 

_ _ _ e---'tcr mua• ~Pvditli renkler 

·ı muhtelif renk mavilerdlr. 
yeııj~n Kravford'a göre bayat 

. ilddir intan ayaklarını 
bır mu• • 1 d MusJ.. b benı• uydurma ı ır. 
k~: merakı çoktur. Birçok mu· 
si~İ mlleıaealerinde çalıt mııt.ır. 

i b. zamanlar operaya bılo 
Hatt ır . k . . t' Holivuda blr caz ta ıını 
gırmıf ırb. r aelmlf· timdi Holivu· 
il• bera e • ' d L. • 1 
dun bOyilk artistlerin •• vıra o • 

muıtur. 

SON PoSTA 

·· -
Çocuk Meseleleri 

Çocuğumun Saç
ı farı Büyiimüyor 

Birçok anneler çocuğunun 

saçları büyümeyince endişeye 
düşerler. Bazı çocukların saçları 

geç büyiir, falrnt hiç btiyümemc
sine imkan yoktur. Saçların bü
yümeıi için çocuk başına yumu· 
şak bir fırça ile vazelin sürmeli, 
haftada bir defa yıkamalıdır. 
Çocuk iki yaşına geldiği zaman 
muhakkak saçları bUyUmliş ola
caktır. 

Çocujuumn 
/ştihası Yok 

Bazı anneler de çocuklarının 

iştihasıodao, lüzumu veçhile kilo 
almadığından şikayet ederler. 
lştihasız çocuklar için tatbik edi
lecek iki kaide vardır. Bu da 
çocuğa günde Uç defa yemek 
yedirmektir. Sabah saat 8 de, 
öğle 1 de, akşam beıte. Bu 
yemeklerin arasmda hiçbir fCY 
yedirmemelidir. 

Çocuk sabah kahveaJblarında, 
haftada üç dört defa ~avdar ma
hal!ebiıi yemelidir. Diğer günler· 
de de bunun yerine kızarmıf ek· 

· mek üzerine jambon ile yarım 
domateı yemelidir. Ekmek ça.
dar ekmeği olmalı, üzerine yağ 
ve reçel sftrftlmelldir. Bir bardak 
ta ıUt içmelidir. 

Öğle yemeğinde patates, bif-
tek, veya koyun eti, sebze, bahk 
ciğer, beyin, yumurta yemelidir. 
Yemek Uzerine pişmit meyva ve· 
ya stU tathları yemelidir. 

Haftada iki defa diğer tatlı· 
ları yedirebilirsiniz. Çocuk hiçbir 
zaman onun yemek yemediğinden 
endiıe ettiğinizi bilmemelidir. Bu 
endişenizi çacuğa kat'iyyen his· 
settlrmeyiniz. Eğer önUne koydu· 
ğunuz yemeği y~mezae, yemeğin 
nihayetinde bunu kaldırınız, diğer 
yemeğe kadar baJine bırakınız. 

Kat'iyyen çocuğun üzerine 
dUımeyiniz, ve üıt\ldüğiinüzU his· 

ıettirmeyiniz. 

Çoculurn 
Yürümüyor 

Diğer baza annelerin de en 
bUyUk endifeıl çocuğun yt\rüme· 
mesidir. Çocuğun yiirümeainde 
aceleye IUzum yoktur. Çocuğu 
haline bırakmalı, o yavaı yavaı 
tecrübelerini yaparak yilrümiye 
alışır. Eğer yapnı geçtiği halde 
yürümek temayülü. göstermiyorsa 
0 xa••• doktora müracaat et· 

raeliclir. 

Sayfa T 
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Spor Elbiseleri 
················································ 

Bu Mevsimde En çok Göze 
Çarpanıar Hangileridir ? 

Yukarda soldan birinci 
elbise : noktalı ipekliden ya
pılın ştır, Yakası kol kapak
ları be} az orga tin dendir. 
Kemeri beyaz güder~dendir. 
Beyaz düğmelerle süslenmiş
tir. Ortadaki elbise, İn('e 
bukletten öriilmüştür. Yaka
sı beyazdır. düğmeler, elbi
aenin renginde fakat hir 
gömlek daha koyudur. 

Sağdan birinci elbise 
beyaz kctendendir. Elbisenin 

~~ 

J l ; 
ıJ/ ~ ~ 

önüne ve ceplerin 
kenarlarma renkli ke
tenden fitiller geçiril
miıtir. Pelerin beyaz 
taftadan dır. 

Aşağıda soldan 
bitinci manto, beyaz 
bükettir. Düğmeler 
elbisenin kenarlarına 
geçirilen fitillerin ren· 
gindedir. 

Ortadaki elbiıe 
ketendendir. Yukarda 
aağdan birinci elbiıe· 
nin aynidir. Bu elblıe 
pelerin ve manto ile 
giyilir. 

Sağdan birinci el• 
bise, renkJi ketenden-
dir. Yakas.zdır. 

Bu elbiselerle çorap· 
w ve ayakkaplarıda 
spor ayakkaplandır. 

Banyo Mevsiminde 
Mauhfazası 

Cilt 

Bu Mevsimde, Yüz Tuvaleti Bilhassa 
Hususi Ehemmiyet Alır 

Deniz meni• 
minde yllz tuva
letine biraz fasda 
vermek lbımdır. 
Fakat bu sözle, 
yUzünUze hiç bir 
ıey sürmemeniz 
lizım geldiğini 

bildiriyor deği· 
liz. Gece yatağa 
yatarken cildini· 
zi besleyen bir 
krem •ürlinüz. 
Sabah soğuk •u 
ile yıkaymıı. Ak· 
ıama kadar yü· 
zünftze bir ••Y 
•lirmeyioiz. Ak· 
pm giyinmezden 
evvel bir parça 
pamuiu süte ba· 
tırarak ytizünfize 
aürftnUz. On c:laki· 
ka ıonra pudra 
kırmız ıiirlnilz, 
yüıünibe hafif 
bir makyaj yapı· 
nız. Eğer gece 
hiç bir tarafa 
çıkmıyaca ksamz, 
süt ve kremden ıonra hiç bir şey 
sürmeyiniz. 

Deniz banyolarına giderken 
yüzUnUze güneı ıçm yapılmıı 

huıuıi kremlerden kullanınız. 
Banyodan çıktıktan ıonra soiuk 
ıu ile yüzünüzU yıkayınız, tekrar 
bu kremden ıürlinUz. Akıama 

".; .• 
kadar bu kremi yüzünüze bıraka· 
mz. Deniz kremi sürdükten sonra 
raşel rengi pudra kullanınız. 

Eter hava çok sıcaksa yllı:il· 
nüze günde bir iki defa losyon 
veya gülsuyu sürünüz. Gece ya• 
tacağınıı zaman yukarıdaki tav· 
aiyeleri tatbik ediniz. 



- Ben smn diişündliğünUz 
gibi kadınlardan değilim ! 

- insan her zaman düşündüğü 
gibisini bulmaz y2! Bazan da hiç 
düşünmediği, damdan düşer gibi 
karş sına çıkıverir. 

\ 

- Her sene onu daha büyiik bir otomobilde görUyorum. Böyle devam ederse 
yakında otobiiste görmek te kısmet olacak zannederim 1 

1 

Elini göğaümUn ÜS 

koyduğun zaman kalbimin 
pıntııını hissediyor muıun 7 

- Hayır clizdanın o 
kaim ki haıka birıey hiıset 
imkan kalmıyor. 
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Sokakta 
Cesaretsiz de

likanlı, az cesa
retli genç kıza 

sokakta bin beş
yüz seksen al
tıncı defa tesa
düf etti: 

- Aff edersi
niz küçük ha
nım, kaç gündür 

size bir şey sor
mak istiyordum. 

- Ya ben 

Ne Kadar zaman nişanlı durdunuz ? 

BEŞ KİŞİ 
y lifllll,:llJ f'l rıııt, 
Sil kın koparma; 
Sinüınii dinle 
Ol ır mu Fatma f 
IJn lflgııı kiraz, 
Kırrnızı kış yflz: 
Ne de ho~ ~ey ın; 
Korıı~uııı .. afınaz ! 
Gcııderin karıı, 
Çııpkın maskara .. 
Hın ıldım eaııa; 
Go ıirıce Zt>hra 1 

Snçlurın sarı, 
Ortnrlnn R) rı ; 
Nt•cla sevemem ! 
hen sendeıı gayri. 

Viiı•udıın eıııner, 
S v ı rıılı dnler, 
S ·rıde ~oı.ıiırı var 
Birıcik GiillN ! 

Karıkoc• 

ruyorlardı. 
tacı geldi, 
mektup bır 

- Şu JPe 
bu açsana 
cığıml 

- Sen 
açmıyorsun? 

- Bir ala 
mektubu 
ğunu biliyo 
bilinin 

nim kalp b JJı 
lığım var kaç aydır sizin 

soracağınız ıeye 

cevap vermek 
istiyordum!.. 

Gayet az; ancak iki şapka, bir çift iskarpin, 
iki bilezik, bir yüzlik aldırabildim .. 

- Parası olmayan insanın elinden hiçbir ıey 
gelmez. 

____________ M_i_z_a_h_.ç..._ı _J - Borç etmek te gelmez değil ya 1 

fazla heyeC 
tahammül 
meml 

1 P8rşembenln Gellşl \ I 
1 ~ 1 
Teşekkür Mektubu 

Hanımefendi! 
B'r zarf içinde bir lira gönder· 

mişsiniz. Teşekkür ederim, fakat 
bu lirayı niçin gönderdiğinizi bir· 
denbire anlayamadım; sizin için 
yazdığım tiirin ücreti iıe pek fazla 
gönlünüzden kopan bir ıadaka 
iıe pek azdır. Kolay kolay: 

- Aldım, kabul ettim •• 
Diyemem .• 

* Servetinizin ne derecede ol· 
duğunu tahkik etmedim amma 
ıöylediler: 

Sıra sıra, kat kat apartman
larınız varmıf, bankada istif 
edılmiş papelcikleriniz varmıı ote
liniz, hanınız, hamamınız varmış .. 

Karada; atınız; arabanız oto-
mobiliniz varmış. 

Denizde; kayığınız. kotranız, 
kadirganız varmış ... 

lncileriniz, elmaslarınız, altın
larınız varmış. 

Cömertmişsiniz, fakirlerin açı
lan avuçlarına servetinizin bir 
kısmını koymaktan bile çekin
mezmişsiniz. 

F akirlerinizin arasında olmayı 
çok isterim.. Ve ıiz bana göz· 
Jerinizin bir bakışile gönlünüzden 
kopan en büyük sadakayı vere-' 
bilirsiniz! 

IMSET 

Zavalh 
Gözlerim hiç görmllyor .. 

- Vah :zavallı vah, doğdu

tun günden beri hep böyle misin? 
Hayır, sonradan oldu. Yaz 

geldi; güneşten gözlerim bozul
maaın diye siyah bir gözlük 
aldım. Onu takdıiım ıündenberi 
böyleyim! 

Şimdi 
-Hayatın 

değişmiyen hiç
bir ıeyi yoktur. 
evlendiğimiz za
man karımla ayni 
yaşta idik .. 

- Ya şimdi? 
- Ben on yaf 

bUyUdüm, o on 
yaf küçüldü. 

Varis 
Zengin dayı 

yeğenine ıöylü
yordu: 

- Sen benim 
yegine varııım 

olacak11n? 

Buyurun 
Hizmetçi ka

pıyı açtı, karıı
sında tanımadığı 
bir adam vardı, 
sordu: 

- Beyefendi 
ıiz sağır mısınız? 
-Anlamadım 

hızlı •Öyleyin? 
Hizmetçi avazı 

çıktığı kadar 
bağırdı: 

- Siz sağır 
mısınız? 

- Hayır aağır 
değilimi 

- Öyleyse 
buyrun efendim; 
beyefendi, sağır 

- iyi amma 
dayı yirmi ıene
dir ayni sozu 
ıöylUyorsun, ha
la ıö:zünü yerine 
getirmedin! 

Sen onu tanımanın; o, binlerce kadını yakmıştır 1 
Çapkın mıdır? 

bir adam geline 
içeri alma, de
mişti de; onun 
için ıordum. Hayır, plaj sahibidir. 

- Sizinle evlenmek istiyorum! 
- Bunu bir kere de anneme 

ıöylcıeniz 1 
- imkan yok, annenize naaıl 

11 sizinle evlenmek iatiyorum,, di· 
yebilirim 1 

SATARIM 
Ben <lıırdum1 durdum, 
Pusuyu kurdum; 
'J'urnayı §İmcli 
Güzünden vurdum. 

Var mi <lemeıin; 

Oöriip ıevmmıin; 

Kırkbir matall1th, 
Nazar de!!'me~io. 

Adı Süheyla, 
Gözleri eJa; 
Hcr§f'Yİ güzel, 
Hem de pekii!U •. 

Çok ~ık, çok zarif, 
Edemem tarif; 
Gurünce anlar 
Olanlar arif. 

leteyip durma, 
Vermem yok yağma 1 
Varsa talibi, 
Satarım amma 1 

Mizahçı 

- Beni gorur görmez yere 

kapanacak gibi oldu. 

- Muhakkak, ayağının albna 

karpuz kabup koymuşsundur. 

'---!'-------' Bot Sizler 
1 

Kazandan Dava 
Avukat davayı kazanlll ... 

mUşterisine haber verdi: ~ 
- Davayı kazandım, atac•r 

olan yUz lirayı ödeyecekler. ' 
- Size vekAlet ücreti olat 

ne vereceğim? 
- iki yüz liral 

Sayısı 
Otomobil aabibi: • ..M 
- Otomobilimle çok tv 

gezmedim. Dedi. Sordular: ti 
- Kaç defa ge:ıdiğinizi h• 

lar mııınız? ~ 
· - Tabii hatırlanın, tam ~ 
defa kaza yapmadım, demek 
yor ki ıeklz defa aezmitiml 

Hotlanmak 
Erkek karısına: ' 
- Senin evlilikten hiç boşl•e, 

madığının farkındayım, bu yiiıd 
çok üzülüyorum. 

Kadın kocasına: t 
- Hiç Uzülme kocacığıın; ~ 

lilikten o kadar hoılanıyorulll rı" 
bugün dul kalacak olaam ya 
dan tezi yok hemen evlenirilll• 

Otomobil 
İki genç kız konuıuyorl•'1~ 
- Bir otomobiHn mi o,,. 

istersin, yoksa bir kocan P11 ?._. 
- Otomobilim olsun ister• 

-????? b'° 
- Otomobilim olur.sa, Jıo' 

otomobilimi idare edeceğiP11 ,ıJ 
cam olursa o beni idare edeC 

Doğru Amma 
Çok zengin adamdır afll:.. 

namuskir bir iş görüp kaıall 

değil.. kJlllf 
- Piyangoda ikramiye çı 

diyorlar.. bUI' 
- Doğru amma piyango d jilı 

tini para1ıoı verip almıı e 
çalmıı. 



Sinema Dünyasından Ge
len Yeni Ve Son Haberler 

Yıldızlardan Bazıları Sönen Meşhur 
Acınacak Vaziyette 
Seuiz filim zamanında çok 

ılz•I bir yıldız vardL Bunun fi· 
limlerini hiç kaçırmaz, her defa· 
•ıntla çılıınca alkıflardık. B~ 
tlzel ve meıhur yıldızın lamı 
Vilma Bankidir. Seall filmden 
•onra bu ,nzel Macar dilberi 
•inemadan çekil meye mecbur ol· 
du, bir mOddet tiyatro •ahaele
rinde çalııb. Fakat artık çalır 
maz oldu. Vilma Iİnemadan ay· 
nldıtı zaman sekiz mi!yon ~olar 
aabibi leli. Fakat timdı Amenkan 
ıazetelerinde okuyoruz ki bu 
muazzam servetten biç eser kal• 
mamıı; yani VUma ••fırı . ttlket· 
IDİftir • .,BurOn çok az bır pa~a 
kaıaamakta, ıeçim bu~u~: 
•ayık zorluklar çekm• t~ • 
Bundan da anlıyoruz ki Holiwt 
ln•anı zenfİD ediyor. Fakat bu 
zenıtnliiin •onu ıelmiyor. Zav: 
Vilmamn hayab bunun canlı • 
m. alid. ÇOnkil bu kız fakir 

18 ır. Gn bi• 
bir aileye mensuptu. Glln 

1 1 · o an rinde Macariıtana ıe mıt . 
Amerikalı bir rejiıör, ~almayı 

obek bır ile· 
ıllzel buldu, onu Y H 11 ta 
retle angaje ederek 0 vu 
o6t&rdü ve bu fakir kız aGrlln· 
• ·b· iki o~ 
mekten kurtulduju 11 1

' 
bir •er· 

sene içinde de muazzam 
vetin sahibi oldu. Fakat b:ı':; 
bu ihtiıamla hayat, bir ay 

olmuıtur. 1 
,,,. E•ki yıldızların en 1~.-

lerinden biriıi de Korln G at 
idi. Bir zamanlar Holivu~ua "de~ 

ılcbzı ..,u ı ı. 
çok para ka-zaaan Y dı., 
Haftada 2IO lMa cWar- kazall il 

Kıvranıyorlar 
olurdu. llakat yine Amerika 
ıazeteterinde okuyoruz ki ı&zel 
Korinde bugOn para 11kınb~ çek• 
mektedlr. Bu bahb kara kız, iki 
HDe evvel Amerikada btlldim 
sllrmllt olan mali buhran u~a-
11nda bankaların iflu etmeıi 
yUzUnden llç milyon dolar ka··-

betmiftir. 
JI. Yeni yıldızların en meı· 

buru olan glıel 16zlll Mae V e~t 
ıeçenlerde Holivutta yapıl•n bar 

müsabakasında birinclllti 
ıea b"ri u·k kazanmaıtar. Fakat bu ı ne ı 
onun Janet Mak~onalt ile araıı· 
nın açılma11na ve darılmalarına 
.ebep olmuttur. MOaabaka Sil· 
Yiya Sidney'in villaaında ve otuz 
kadar ,Uzel yıldız ara1ında ter
ti lunmuıtur. Janet Makdonalt 
n:zı:u olduiu için ke~diıinin bu 
mOaabakadan hariç bıralalmuım 
• t it fakat Mae Vest bu ma• 
ıı em , 

t. -"·abakayı kaybetmek 
ıere ı, m.u. f k 
korkuıuna hamletmif ve bu i . 
•• 

1 
claaılı bir cllmle De ortaya 

nn ki l' 6 atmııbr. fıte bu naye ıkmıı z 

J et'iıı fena halde canını 11 f, 
an k . b 

h 
Villayi ter etmıt ve un-

emen V ·ı h' b" dan sonra Mae eat ı e ıç ır 
alakaıı olmıyacajını da ı6yle· 
mittir. 

Yasak Edildi 
Maruf Alman r.ejisörll . F~iç 

Lanı bllylik bir . fil~ çeriv1ır~lftJ, buna "Menfur., . ıım•. ve mıı : 
Bu filınin göıterilm~11 Almany~ 

d 
. dcletle ye . ıaynmuay,.a bar 

• 11: diba. tir 
saman içia 1aPk • lf • 

Sinema Mevsimine Hazırhk 
Başladı ........... ~· ...... .. 

nada lalmlacleld .ıaema mev-.ı 
için bUU"bklara laararet Yerllmit
tir. Almanya, la,Utere, Fran .. 
ve Amerlkadaki maema kumpan
yalanna •eneDİD en yeni ve 
b8ytlk ftHml.rinden birçoldan 
ıalparit edllmittir • Bize temin 

Sinemacılık Çocuk Oyun
cağı Gibi Birşey Oldu 

Yirminci Asırda Fen, 
Hizmet Sinemaya 

En Çok 
Ediyor 

Fen dediğimiz btiyllk varbk 
herglln dev adımlarile ilerliyor. 
Her geçen günde yeni yeni ıey• 
ler icat ediliyor, dünya medeni· 
yetine yeni bilgiler ve yeni varlık· 
lar kazandırıyor. Fakat ıayanı 
dikkat olan ıey ıudur ki fennin 
ilerlemeainden, medeniyetin yük· 
aelmeslnden, bu aıırda ve hele 
•on •eneler içinde en çok iıtifa• 
de eden 1aha sinema ve filim 
Hnayii olmuıtur. 

Size bu huauıta hayretle kartı· 
layacağınz birkaç misal Ayalım: 

F otografçılık fenni bug&n on 
Hne evveline nazaran o kadar 
ilerlemiıtir ki bu sayede ıinema• 
cıhk Hn'ati dOnkü imklnıızhkla· 
rın pek çoaundan kurtulmuıtur. 

Dun fırtmal1 bir deniz sabneıl 
tertip edilebilmek için rejiı6rler, 
filim operatörleri ve bilhassa ar· 
tiıtler btlyük mtlıkülitlara kat• 
lanmak mecburiyetinde idiler. Bu· 
ıüo iae fırtınalı ve boralı bir 
denizde koca koca ıemiler babr· 
mak fotoğraf hilesi nyeainde ço
ı-uk oyuncağı gibi bir ıey olmuı· 
tur. ÇlinkU bugün bu itler ktıçUk 
bir havuzda cereyan etmekte ve 
dünkü mUıklll itlerin hepiai de 
ortadan kalkmıı bulunmaktadır. 
Evet.. kUçUctık bir laavuza, btiyttk 
Tranıatlantik vapurlarının ufacık 
modelleri lcoou7GI'. Kuvetli vuti
IAtkler va11tUile bu baYUZcfa 
ytlkaek dalıalar lıumle ıetlrillyor. 
Soara bu kaçtık ıeyler, yeni . icat 
edilen hileli fotoiraflu va1ıta• ................................... -·.--·-·····---
eclildliine ıöre &nllm&zdeld meY• 
dm içinde çok ıtzel filmler Hy• 
redecetlı. 

ıile koskoca bir denizmiş gibi 
fiJme alınıyor. 

Son 1enelerde fennin hilel .. 
Ierinden istifade edilmek sure
tile çevrilen ·en b&yllk filim, 
geçen sene hayretle •eyerettiğimiz 
King Kong filmidir. Bu filimde 
insandan birkaç defa büyilk ola· 
rak gördDtnmUz korkunç ejder
halar, hele o mGthit Goril may• 
munu, hep çocuk oyuncakları 
kadar ufacık ıeylerdir. Filimdeki 
o mlltbit ve geniı ormanlar, kor
kunç uçurumlar hakikatta ı. vucu• 
muzun kaphyacağı kadar ufak 
bir ıabneden ibarettir. itte bun• 
lar, fennin yeni lcatlanndan iıti• 
f ade edilmek suretile beyaz per• 
dede koca koca feyler ogibi can• 
landmlmııtır. Oyuncak mağaza• 
laranda etine çok raıgeldiğimiz 

kllçücük makineli maymun, yeni 
icat olunan bnynltllcD aynalardan 
fotoğraf objektifine aksettirilmek 
ıuretile yUz milli bOyOltnlmliı, bu 
suretle bizim gözllmtıze korkunç 
bir ejderha gibi g6ıterilmiştir. 

Yeni filimlerdeki derin uçu• 
rumlar ve o uçurumlardan otomo
billerin, trenlerin ve insanların 
yuvarlanmaları da bOynltilcü ay• 
nalardan yapalan genlt istifadenin 
netlceıiclir. 

Baza fllimlerde ko.tkoca bina
lann yandığını, fabrikaların infi.. 
ilk ettlpl görOyonunuz. Bu bi
nalar ve kocaman fabrikalar, e1a• 
ıında yirmi aantim yUkmekliğinde 
ktıçllcllk oyuncaklardan baıka bir 
fey detildir. 

Bir imam fflimlerde ıahne hep 
karanlıklar. Siz bu filimlerin gece 
yarıaı koyu karanlıkta alındıiını 
zannedeniniz. Hafi', bu ıece 
nhneleri hep flDdlz Ye parlak 
bir Pef k81'f111Dda çevrilmek• 
tedir. 

Ve ifte fennin her,anko terak
kisi netlcul olarak uemacılık ve 
flllmclllk bUflln çok kolaylqllllf, 
dtlnldl mlfldlllerln hepıi ortadan 
kalkmıftır. 

Y ılclıalara Yerilea llcretleria 
80D ıamanlarda UalblmallDID 
1ebeplerladen biri de llnamaa.
htın kolaylaımıı olaaaıındanclır. 

Cin Flori 
Bir Genç Kız Durup Du· 
rurken Yıldız Oluverdi 

Geçenlerde Amerlkada buı 
heveıklrlann kendi aralannda 
amatör ftlimleri çevirdiklerial 
yazmııbk. Yine blyle bir amatlr 
filminin çeYrildip aırada Paramunt 
kumpanyuının rejlllrlerinden d• 
blriai hazır bulunmuftur. Rejiılr 
amatör artistlerin naııl çalııbk• 
lanm tetkik ederken genç bir 
kız nazarıdikkatini celbetmiftir. 
Bu amat6r kızın ilmi Cin Flori'dir. 
Gazel Flori, roltlnde çok muvaffak 
olduğu için reji.ar bu kızı kencl 
kumpanyasına bol bir para U• 
anıaje etmek teklifinde bulunmUf 
ve kız ela bu teklifi kabul etmiıtli. 
Yani kızcağız durup dururkea 
hakiki bir yıldız oluvermittiri 



Yarın Fen erle Karşılaşa
cak Viyana Takımı Geldi 

Vlgartalı Jatbolciil•,derı içii11ün ot•lde çd:ilmiı resimleri 
Üç haftadanberl merak ve mtı bUtün muhacimlere vermek 

heyecanla beklenen Viyana takı· lazımdır. Meseli bir Beıiktaılı 
mı nihayet dfin şehrimize geldi. Şeref Fener muhacim hattını pek 
Viyana takımının şehrimize gel· Ali takviye edebilir. 
diği gün Fenerbabçe idare he--
yeti çok mlişkül ve nazik daki- Müdafaası pek kuvvetli olan 
kalar geçı' eli A k 1 'it • bu takıma kartı Fenerbahçe mu• 

r . ı a a şı ma h . 1 . . b k b' k 1 
Çin F t k · ı· 'k· i t k acım crının aş a ır u Upten 

ı ener a vıye ı ı ınc a ımı . . . . • 
l
'le 

0 
m k b . ti d k takvıyeye ıhtiyaç kalmadan bır ıı yna a mec urıye n e a· . 

ıacakt Fak t B 
'kt F b h görmıye ç.alıfacakları ve bu oyunu 

ı. a eşı aı ener a • b' . . . 
Ç

eni bu haft 1 ht ır ızzetinefis meselesi yaptıkla· 
11

1 1 
. 8 yapı mas.ı mu •· rı da muhakkaktır. 

teme o an ıılt maçını Vıyanahlar 
gibi kuvvetli bir takım karşısına 
tam bir kadro ile çıkmak istiyen 
Fenerliler tehir ettirdiler. Tehire 
rnmtakanın razı olması da Fener• 
bahçe stadı ile yapılan mukave
ledeki bir maddeden dolayı ka· 
bil olabildi. 

İstanbul meraklılarına içinde 
Avrupamn en kuvvetli müdafii 
olan bir takımı glSstermek üzere 
iki haftadır haurlıklar yapan Fe
ner idarecilerinin Beşlktaı ıilt 

nıaçmı tehir ettirmeleri pek doğ· 
ru olmuştur. ÇfinkU yarınki maç
ta Sarılacivertliler mllhfm bir 
farkla mağlüp olduklan tak
dirde pazar günkü maç için Be· 
şiktaş oyuncularile takviyeli ola· 
rak ta çıkabilmek fıreahna ma· 
liktirlcr. Yahut Türk futbollinlln 
itibarı için il<lnci bir tecrübeyi 
Beşiktaşın yapmaaı için teıobbUı• 
lerde bulunabilirler. 

Bizce Seata gibi bir müdafi 
karıısmda ehliyetlerini tecrübe 
etmek fır1abnı memlekette sivril· 

Nitekim rastladığımız bazı 
Fener mubaclmlerine yarınki oyun 
hakkındaki kanaatlerini aorduğu
muz zaman aldığımız cevaplar 
pek 11mf t vericidir. Sarı licivert• 
liler yarın da geçen cuma Yugoı· 
lavlara kartı oynadıklara oyunu 
tekr., etmek azmile sabaya çıka· 
caklardır. 

Böyle bir bırale ve olanca ıay• 
re ti erile çalııacak Fener mu ha• 
cimleri fevkalido oyunlarından 
birini tutturmaya muvaffak olur
lar1a, dilnyanm en kuvvetli mO· 
dafilerinden olan SHtayı bile ıa
ıırtabilirler. 

Fener hUcum batbndan ya· 
rınkl oyunda, fevkallde bir oyun 
göreceğimizi limit ediyoruz. T e
mennl edelim ki, gençler futbolden 
çekilen Zekinin yerini yavaı yavaı 
doldurduklarını isbat ederek ta
raftarlannın kendilerine bağla· 
dıkları ümitleri kırmaaınlar. 

Haydi görelim s z· FenerJilerl. 

;ilterede yapılan teni• mü abakalilrında kadınlar ara mdaki birincilğl 
uzanan Amerikan takınıı kaptanına Prcnseı Viklorya kupayı verirken 

• 

D•mlr•por hfrittt:il•rl ' 

~imendif ercilerin 
Spor ·faaliyeti 
!ık\wehlr, (Huıuıl) - Demir· 

yollar menıupları tarafından Eıkl· 
ıehirde 930 senesinde teıekknl 
etmiı olan Demirıpor kulfibU 
hızla ilerlemektedir. 

' 
Kendi muhitinde diğer kulüp· 

lerin de hıralarım tahrik ve faali· 
yete sevk için arada rekabet 
tevlidine imil olan bu çalııkan 
zümrenin pek yakında TOrldye 
sporunun CSn aafına geçmesi hay
retle karıılanmamalıdır. 

Bu cuma gllzel oyunlarını 
ıeyrettiğimiz Dmiraporlular en 
kuvvetli rakipleri olan idman 
Yurdunu 1·5 aibi yine mühim bir 
farkla mağlüp etmlılerdir. 

İddialı Bir T eniı 
Maçı 

Şirinyan Muurlıyı Yene
bllecek Mi? 

Yarın Şirlnga11la iddialı bir maç 
gapacalc olan muırlı t•nisçi 
lıtanbulnn en kuvvetli teniı· 

çilerinden olan Şirinyanı bu sefu 
Mısırdan gelen me'ıhur teniıçi 
bir iddialı maça davet etmiıti. 
Şlrinyan Mısırlının davetini yarın 
için kabul etmiştir. Bu iddialı 
maç, Fenerbabçe • Viyana takı
mının futbol maçından evvel Fe
ner kortlarında yapılacaktır. 

Mersin idman Yurdunun 
Muvaffakıyetli Turnesi 

Meraln, (Hususi) - Antalya 
ve lzmirde muhtelif maçlar yapan 
birinci futbol takımımız, Antalya 
mıntakası tampiyonu lıkııık ta· 
kımını 0-4. Antalya ikinciıl An· 
talya Sporu ı-5 ve lzmirde Al
•ancak ıtadında lzmirin Göztepe 
birinci takımını da O • 1 IJl&ğlüp 
ederek tam bir muvaffakıyetle 
Mersine avdet etmiştir. 

Bisikletçiler Uşakta 
Npk, ıs - Bisiklet seya

hatine çıkan Denizli Halkevi 
spor şubesi azalarından sekiz 

' 

genç dün ak~am Afyondan şe- 1 
hrimize geldiler. 

Mer in İdman Yurdu ve Anl&l)a futbolcuları birarada 

Memlekette Spor Faaliyetleri 
-

Uşak F utbolcülcri fstan 
bula Meydan Okuyorlar 

- ~ i~ R. ı ~ RR.i 

lz .. lr•porl• lıarıılaş•n Uıalc G•nçler Birllll takımı 

Uıak, (Huıus!) - Uıak ıpo- ortlarında 38inci dakikada lzmlr-
runun derecesini ve faaliyetini ıpor Uçlincll ve son golü yapb. 
mlld•addit defalar yazmııhm. Bu Uıak gençleri birçok fıraatlar 
mektubumla da pek samimi bir kaçırdıktan sonra 22inci dakika· 
temaıtan bahsedeceğim. Birçok da penalbya tahvil edilen akm· 
ıerefli galibiyetler kazanan Uıak dan ilk golli atblar. 
934 liki UçUncUsü Gençler birliği Halk şapkalarını havaya fırla· 
bu cuma ıehrimize İzmir sporu tarak yaşa lzmirl yaşa Uıakl 
davet otmfttl. diye bağırışırken maçın aon dü-

Saat 5,20 de İzmir apor ve dUğii Izmir sporun 3-1 galiyetini 
Uıak gençler takımları ılirekli ilin ediyordu. 
alkıılar arasında ıahaya çıktı. Uşaklılara büytik bir farkla 
Bayrak takdim merasiminden ve O - 8 gibi bir netice ile yen"'· 
ıonra 11at 5,30 da oyuna baf· ceklerini zanneden İzmirsporlular 
!anıldı. 3 • 1 galibiyetle sahadan ayrıl· 

Tftrk sporunun istikbaline iyi dılar, 
neticeler hazırlayan Uşak sporcu· U,ak eğer Türkiye ikincis 
ları Türkiye ikincisinin msıf saha· lzmirapora şampiyon takımını ç.ı 
ıında 40 dakika kadar hakim karaaydı galip gelebilirdi. 
bir vaziyette oynadılana da gol lzmir ve İıtanbullular çalışın 
çıkaramadılar. yacaklana Türkiye şampiyonl -

Birinci haftayım nihayetlerinde 
lımirapor seri bir akınla ilk golll 
yaparak bir az sevindi. Birinci 
haftayım bu suretle İı.miraporun 
1-0 raliblyeti ile neticelendi. 

ikinci baftayımda lz.mirapor 
galibiyeti kaçırmamak ve Uıak 
ıençleri de beraberliıi ve galibi· 
yeti temin için çok çalıııyorlardı. 
u,aklı aençlerin yine 1 o dakikalık 
hikimiyet ve ıeri akınlarmdan 
ıonra lzmirıpor ikinci golünü 
kaydederek alkıılandı. Haftayım 

ğunu Uıağa versinler. 
lstanbul sporcuları Uıak spo

runu görmek istiyorsanız lfıtfen 

teırif edin. Uıak gençliğinin bu • 
ranh bir devirde varettlği atadı 
görünüz. 

Yok eğer korkuyorsanız ıu Uç 
takımdan birisini oraya davet edin. 

1 - Turan idman yurdu 
(Uıak ıamplyonu) , 2 - Ergene
kon idman yurdu (Uıak ikinciıi), 
3 - Gençler Birliii (Upk Qçlln· 
cisli ) yani Türkiye ikinclılnin 
3 - 1 yendlji takım. 

lngiltcrcde bu son haftalar biribirl arkasına yapılan açık deniz kolr•lırıD~ 
mahau• yarıılardaa bir intıba 



19 Temmuz SON POSTA S.yla 11 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
r-
A n kara Armudu 
.AQynoın gnrbinde ben hayat buldum, 
Bir souu gelmeyen yola koyuldum. 
Çocuklıır gülerek bana gelirdi, 

Kediler Hayrette --------
Kızı Esir Eden 

Misiniz, 
Korsanları Bulabilir 
Bakalım? 

Uzak ülkelerde meyvam belirdi. 
Dünyaya ne büyük sevinç oldn bu, 
Y cmişim heıkesin meğer mahbubu. 
Aoknmlılarn frıkııt borçluyum; 

Bu Hayvanlar Ne 
Hayrete 

Gördüler De Bu 
Düştüler, Acaba ? Kadar 

Turgut Bay Binder'in "Korsan hikayeleri,, is!mli kitabını okuyordu. 
iki korsanla esir ettikleri kız odada Turgudun yanındadırlar. Fakat 

.. g"r'u'nm' "uyorlar. Siz bo iki korsanı ve kızı bulabilir misiniz? 
goze 0 • 1 h d' 1 ·ı ktir Bu bilmeceyi doğru halledenlere güze e ıye er verı ece~==-====-

Dalın gurbüı oldu orada soyum ... 
En giiznl meyvıtmı o cldo verdim, • 
Az zaman içinde murada erdim . 
... llkbalıar gelse de ben çiçek açsam 
Bu soğuk mevsimden kurtulsam kaç-

Üç kedi yol
da giderken 
onlan hayrete 
dü~üren bir 
teye rasge!
diler. Kedileri 

1:1aın. şırlan bu 
Açılsam mevsimin rüzgiırla.rınıı., şeyin ne o!dıı-
Dü~scm çocuklıırın avuçln.rına 1 ğunu anlamak 

Emin Recep 
l__ _J isterseniz, di-

----------- nize kalemi 

Hikaye 

Halife ile 
Şair 

Bağdat halifesi Elmansurun 
öyle kuvvetli bir haftzası vardı ki 
dinlediği bir şeyi bir defada hıf· 
zederdi. Elmansuruo bir erkek 
köl€sİ v~rdı, bu da bir şeyi iki 
defa dinlemekle hıfzederdi. Bun· 
dan başka b'r de kız cariyesi 
vardı ki, bu da bir şeyi üç defa 
dinlemekle hıfzederdi. 

Bir gün saraya bir şair ge1di, 
parşümen kağıdı üzerine yazdığı 
bir methiyeyi halifeye okumak 

alınız, (1) nu
maradan bq-
hyarak sıra ile 
(38) numaraya 
kadar çiziniz. 
Bitirdikten son
ra, kedilerin 
hayretine se
bep olan ıeyin 
ne olduğunu 

nnlarsınız. 

Hu, bir <>yun
d ur ve mükafatı 
yoktur. Size hoş
ça bir vakit ge
çirtmek için ter
tip edilmiş\ir. 
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Geçen Bilmecemizi 

o" ru ailede er 

istedi. Halife : 
- Eğer bu şiir senin eserin· 

se, bunu hiç kimse bilmiyorsa, 
sana bu kağıtlarm ağırlığında 
altın vereceğim, fakat bunu baş· 
kaiat:ı a ı yorsa sana o para 

Vakit Geçirmek için 

B• • • lk · babat Osman, İ1'tanbııl kız Jisesi 're6 bile veı·mem. 
trınCI ramıye Handan Fevzi Hanım ve Efendiler. Halife şaire oyun oynamak, 

Bir yazı takımn İstanbul ~?un~u Birer büyUk suluboya ala• para vermemek Diyetinde idi. 
nkmektep talebesinden 128 Huaeyıo ki 1 t b ıl F I voku ca an s an ı ıncı:ıncı ar ~ · Şair, şiirini, halifenin saray hal· 
efendi. şunda No. 5 te Kenan, Biga Sakarya kının önünde yüksek sesle okudu. 

Birer kutu oyuncak alacak· b' • fta :ı,, Al' 1 t b 1 mekte ı ROn sını n m. 11 9 an u Şiir bitince bnlif e: 
lar: Yozgat - Yerköy postası şoförü kız ortnmektebi !19 M iha. Tekitdağı 
Ahmet efendi vasıtasile Müzeyyen, muhtelit ortamek:tep sııııf 2 den 509 - Bu şiir senin değil, dedi, 
lstaııbul Kızıltoprak Şelıirki.lıyasi so- İbrahim İstanbul Üskiidar lhsaniye ben bunu ezbere biliyorum. Vo 
kağı No. 29 da. Ali Cazip, 9Jom.it orta sakak No. 106 dfl Mııhide Hanım ıiiri baştanbaşa okudu. 
Müstaotiği Halit Bey kardeıı Gnlıp ve Efendiler. Şair şaşırdı. Fakat şiiri ikinci 
Ayhan, letanbul Ayvansaray cadd~si Birer IAstik top alacaklar: I k k · d Kalafatçıhüsnü sokağı :t·fo. 6 da Mit- İstanbul likmektep talebesinden 174 defa din eyen er e esırin e şiiri 
hat Efendi ve Hanımlar. Zefer, lsto.nbul N'eı'e apartımanı 3 okuduğunu göriince daha çok 

Birer albUm alaca~la~ !~ta~· numarada Ayşe Cemali, !stanbu} Ak· taıtı. Hele üçüncü defa dinledik· 

Bu Kanguro Ve Çaylak Resimlerini 
Siz De Yapabilirsiniz ! 

Bu usulü takip ederseniz kan

guro ve çaylak resimlerini yap• 

mak gUç değildir. Bu resimde, 

ressamın basit iki oval (beyzi) 

yaparak iıe başladığını görüyor· 

sunuz. ( ı) ve (A) tekillerinde 

gösterildiği gıbi. Sonm (2) ve 

(B) şekillerine bakımz. Resimler 

hakiki manzarasını (3) ve (c) şe· 

killerinde göstermektedir. Bu 
bul Fatih Altay malıallesı Muezzınbı- sarav Horhor hamamı eokak No. 2~ ten sonra şiiri hıfzeden cariyenin 
lal sokağı No 11 de Ahmet Cemal, de Meral ! tanbul kız ortarnektep 30<> d d' J dik resimleri böylece kopye ediniz. 
1 · G .. ıell 'isar mağazası Kavukçu- Nevine Osman, İstanbul Beykoz 40 cı okuyuşunu a m e ten sonra 
z~ır M ;:2 

1
1 Dey vnsıtasile İsa, j 1• mektep 5 ımuftan 201 Sahavet hanım diyecek söz bulamadı. bundan sonra bu usulle istediği· 

::nbul kız m~uallim mektebi 248 Saba~ ve efendiler, . ...< ,!~!~, J _ Şair hiçbir hediye almadan niz hayvanın resmini yapabilire 
hat, Eskişehir K. 4 merke~ h~n- ... - . a·r Rica gitti. Fakat bu İşte bir hile oldu- siniz. 
nesi imumı Sıtkı efendı ~en~kıı 1 • . ğunu anladı. Nihayet halifenin -=======-=====-==--=-==--== 

Nezihe, lst~ndbul 8Dab~tp~:zi~~=mmü: Geçen ha~aki büytük 1.kd~aBı~ sırrıoı öğrendi. Halifeden bunun ğıtlar Uzerine yazdı, saraya gitti. sesini çıkaramadı. 
tep talebeeın en a 1 • 'z bı·r kitap çan ası 1 1• k Halı'fe teklı.fm' 'ı ı"ne t k a t El · · d 
• k 't 

0 
Bey ogvlu Orhıın, letao- yemı t )'hl' henUz acısını çıkarmayı ararlnşbrdL Y e r r c - mansur ıster ıstemez a am• 

.. e aı aman K ı t k zanan a ı ı t' Ş · k b 1 tf .. · k d hul 4-!. i'ncü llkınektep 362 ema • çan ayı a d k Birkaf hafta uğraşarak yeni ı. aır 8 u e 1 ve şurı 0 u u. lanna kağıtları tartmasmı emretti 
ı .b kt b' sınıf 8 te tb müracaat e ere F k b d f E . Aııkara Necrıtı ey ıne1-:-fe 1d.l ma aamıza 

1 
t Gelecek bir şiir yazdı. Fakat bu şiirin a at u e a lmansnr şiiri Kalayla kAğıtlar okadar ağır çekti 

735 Nimet Hrı.mm ve ı!. en 1 er. +.- mükafatını 8 mamış ır. b k ı· b f d d. H l'f ·L! • d f 
B

. k ıonya alacaklar: ~- b k dar müracaat içine öyle ya ancı e ımeler, güç 1 ze eme ı. a 1 e lK!ncı e a ki, şair torbalarla altını müşkli· 
ırer 0 818 perşem eye a · k d k' b b' k d k d y • • k k · d · k · tan bul Nişautnşı kız ortaroektep. h kk ziyaa uğrayacak- isımler oy u ı unu ır aç e· o uma ıgı ıçın, er e eaır e latla evme ne lettı. 

Semahat, 1stıınbul qengHel~~ty ia~!~:i etm8e~se a :ı ug~ rayup çantasına fa dinlemekle dahi hıfzetmek okuyamadı. Üçüncü defa dinle- Bu suretle, şair hilekar hali• 
ned ' 8 de Mncıde tw' 

8 hr ır an evv .. d v 'ld' Ş" · k l lı k1:. d h f · d f · · 6 ~ 0 • M 
1 

t tstwıbul • . d riz mümkun egı ı. ıırı a ay ". me en ı zedemeyeo carıye e enm cezasım vermıt oldu 
Vefa lisesi 1024 e ııne t Ne· almasını rıca e e · ••• •••••• •• •• •• •• • • •• •• •••••• ••••••-•••·--··-·-•••••••••·----•••••••-•••••••••••••••••••~•••-. 
Cağa loğlu Ziya Bey apar !1!1:~ ....... • • ............................ -• "'1' .. "' • z k 

................................ ~ A 

Resimli Hikô.ge opegzn e ası 

«Beyaz Ok» la «~0~~» 
bir Hint aşiret reısının 

çocuklarıydı. Babaları geç 
vakite kadar eve dön· 

mcdiği için aramak üzere 
ormana çıktılar. Fakat 

babalarını esir eden hay· 

dutlar bunları da yaka

ladılar. 

Haydutlar Beyaz Ok· 
la, Jova'yı babalarının 
bağh olduğu mağaraya 
getirdiler. Beyaz Ok ba· 

basını görünce : 
_ Nihayet seni bul· 

duk baba ı Dedi. Fakat 

ıimdi buradan nasıl kur· 

tulacağaz 'l 

Gece oldu, Nöbetçi 
uykuya daldı. Bu sırada 
çocukların Kito 
köpekleri içeriye 

Jova: 

isimli 
girdi. 

- Kito geldi 1 Diye 
bağırdı. Belki bizim kure 

tulmamaıa yardım eder, 

jova'oın aklına bir 
fikir geldi. Başını eğdi, 

boynundald gerdanlığı 
boynundan dnıUrdn, Ki-

toya almasını işaret etti. 
- Eve, Kito! Emrini ver· 

di. Zeki köpak bu emrin 
manasını hemen anladı. 

Köpek bir bııla ma
ğaradan fırladı. Orman· 

dan eve doğru koşmıya 
baıladı. Bu dakikada uya· 

nan nöbetçi, "Bu köpek 
nereye gidiyor? Diye 

mınldandı. Kitoyu dur
durdumak için artık geç 

kaJmıştL 

Sabah dağların arka· 
sından gllneş doğarken 
Beyaz Okun mensup ol
duğu aşiretin adamları, 
reislerini kurtarmıya gel· 
diler. HaydutJarla çarpış• 
tıktan sonra, çocuklarlare· 
islerini kurtardılar. Jova 
köpeğe sar1ldı: "Aferin 
Kito, hayatımızı sen kur
tardın,. dedi. 
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B Başı Ne Yapahm? .._. __________ ,...,, _________________ ___ 
Aşk ve Macera Romanı 

- 48 -

O, Fredrih Ştrasede trenden ine
cekti. Eğer vakti olursa bu ak
şam Frölnyn Eva'da buluşa
cakbk. Onların Mis Fanniyi gör
müş olmasına ihtimal yoktur di
yorum. Fakat görmüş olsa bile 
şüphelenmiş olması mümkün de· 
ğildir. Bunu yapan, bir gün elin
deki çantayı Mösyö Domonsky'nin 
çantasile değiştirmek isteyen 
sarışın genç veya o gencin gru
pudur. 

- Bu gencin hangi kuvvet 
ve hangi devlet namına çalıştığını 
anlamanız lazımdı. 

Ycızan 

Suat Suzan 

yordu. Bu kadın yUz elli kilo 
ağırlığında tahmin edilebilirdi. 
Kan başına çıkmış gibi, yüzü 
kıpkırmızı idi. 

Masalar tama mile boştu. Tez· 
gah başında iki şoför bir de sar· 
hoş amele vardı. Siyasi bir muba· 
hase içerisinde içiyorlardı. 

Kadın viski şişesini verdi. 
Patron tepsi ile içeri götürdü. 

lf 
- Albertini bir taraftan batı· 

mıza gelen hadiseyi kapatmakla 
uğraşırken diğer taraftan da asıl 

faaliyeti ihmal etmiyelim. 

19·7·934 

Şüphesiz Bob. 
Ben bu gece şefe telıraf 

çektim ve şif re ile uıaliim 

hadiseyi anlattım. Ondan 
emirler beklerken de ken• 
dim karar verdim. Onlar sizi 

• trande tanıdıkları için siz artık 
çalıtamazaınız. Bunun için yarın 
küçük Eva ile mUthit Macar ça· 
lışmıya başlayacaklar. 

- Şerefinize • 
- Şerefinize. 
- Siz şimdiki halde ıefin 

emirlerine intizaren Nürnbergrs· 
trosse'de pansiyonunuzu terket• 
meyiniz. 

( Arkaaı var ) - Mis Fanni bizzat ve şah
sen bu işle meşgul oluyordu. Fa• 
kat vasıl olduğu netice bence 
meşkuktu. Esasen o, karşımda 
bütün mafevkler gibi idi. Yani 
bana benim tarafımdan bilinmesi 
zait olan şeyleri söylemiyordu. 

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

- Fakat Andrea Albertini ba
şımıza gelen şeyin fecaatini müd
rik misiniz?.. Bir kere arkadaş· 

larımızm en fa'allerinden birini 
kaybettik. Saniyen de Alman 
polisi Fanninin elindeki bütün 
e\'rakı eline geçimiş bulunuyor. 

- Ben Mis F anninin fazla itti
lıam edici evrakı beraberinde 
getirmediğinden tamamile eminim. 

- Kimbilir?. 
- Mis Fanni çok ihtiyatlı, 

çok tecrübeli ve mesleğinde fazla 
ilerlemiı bir kadındı. 

- Ne diyorsun dostum, harbı 
umumide Almanların az mı canını 
yaktı. O, Almanyada meşhur bir 
kadındır. Harbı umumide kızıl 
saçla Betty diye anılırdı. Hatta 
bir kere de idama mahküm ol
muştur. Şimdi tahkikat yapılırsa 
resmi araştırılırsa dosyaları bu· 
lunacaktır. 

Tam bu ara meyh-...d onlara 
yaklaşmııtı: . 

- Efen diler ıaat Uç.. Allah 
rahatlık versin. 

Bob meyhaneciye bakarak 
tebessüm etti: 

- Usta her halde son kade
himizi sonuna kadar içmekliğimize 
müsaade edersin. 

-Peki efendiler ... Buyrunuz ... 
bitiriniz. 

Bob önündeki viski bardağına 
bakh: 

- Bitirecek bir ıey kalmamıı. 
- O halde demek teşrif bu· 

yuracaksınız. 

- Hayır azizim... Ben o bar
dağı bitirirken son bardak diye 
.;medim.,. Siz içmek nedir ve 
ıçen nasıl olur, elbette bilirsiniz. 
Bu saatten sonra ben hiçbir 
yerde içemem. Lütfen bize birer 
aon bardak daha getireceksiniz. 

Meyhaneci: 

- Haydi ne ise getireyim, 
dedi. Yalnız çabucak içmek 
ıartile. 

Meyhaneci onların içtiği oda· 
dan ön salona çıktı. Burası, du· 
varları tamamile raf olan ve bu 
raflara içki ş:şeleri dizilmiı olan 
bir şarapçı dükkanı idi. 

Kenarda iki tane ikişer iskem· 
leli masa vardı. Ortada bir tane 
bir insan ayakta durursa boyu 
yetişecek bir masa daha vardı. 
Bir de tezgah .. 

Dr. Cemal Bey 
Fırka idare Heyeti Reisi 

İşe Başladı 
f stanbul vilayeti Cümhuriyet 

Halk Fırkası idare heyeti riya· 
setine tayin edilen Doktor Cemal 
B. dünden itibaren yeni vazifesine 
başlamışhr. 

Bu münasebetle Cemal B. 
dün öğleden evvel Millet Meclisi 
Reisi Kazım Paşayı ve vali Mu
hiddin Beyi ziynret etmiştir. 

Cemal B. dün fırkadaki ma· 
kamında kendisini ziyaret eden 
bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur : 

"- Fırka proğram ve nizam
namesinin tesbit ettiği esas da
hilinde çalışmak başlıca vazi
femdir. 

Nasıl bir mesai yolu takip 
edeceğimi bu sözlerimle ifade 
etmit oldujuaıu ı&Anediyorum. 

Yalnız şu~u ilave edeyim ki 
sinesinde pek çok münevveri, 
canlı hareketli, şuurlu gençliği 
fırkamızı her zaman benimsemiş 
duygulu ve asil yUz binlerce halkı 
barındıran bir muhitte fırka işle• 
rinin başında çalışmak benim için 
büyük bir bahtiyarlakhr.,, 

F1rkadakl Toplantl 
· Cümhuriyet Halk Fırkası 

Umum idare Heyeti, Fırka Umum 
Katibi Recep Beyin riyasetinde 
dün Cağaloğlundaki fırka bina· 
smda toplanmıştır. Toplantıda 
mutat işler görüşülmüştür. 

Abdülhalik Beye Bir Ameliyat 
Daha Yapıldı 

Sabık Maliye Vekili Abdülhalik 
Bey Cerrahpaşa hastahanesinde 
gözlerinden tedavi edilmektedir. 
Kendisine, iki gün evvel bir ame· 
liyat yapılmıştır. Abdülhalik Beyin 
sıhhi vaziyeti çok düzgündür. 

TUrklUğü Tahkir 
Evvelce Haber gazetesine gönder• 

diği bir mektuptan dolayı tevkif ve 
muhakeme edilen Bulgaristanlı Sabri 
Efendi Türklüğü tahkir ıuçundan do
layı ikinci ceza mahkemesine v~ril· 
mittir. 

Tahllye Edlldl 
Bir rilıvet meselesinden hakkında 

tahkikat yapılan sabık Beyotlu ser 
komiseri Mucip Bey betinci mü.tan• 
tiklik tarafından tevkif edilmiı, fakat 
itiraz üzerine ağırceza reisliği tahkf. 
katın serbest olarak devamına karar 
vermİf, Mucip Bey tahliye olunmuttur. 

ŞUphell Yangın 
Üç gün evvel Beıiktaıta çıkan bir 

yangında yanan 12 bin liraya ıigortah 

1 
Şişli Gençleri 

Verem Mücadele Cemiyetine 
1 

Yardımlar Yapıyorlar 

Şişli Halk Fırkası Meşrutiyet 
ocağile mezkur fırkanın Gençler 
Birliği, Verem Mücadele c~mi· 
yetine manevi şahsiyetlerini aza 
kaydına ve Verem Cemiyetinin 
26 Temmuz Perşembe akıamı 
icrası mukarrer mehtap gezinti• 
sine cazlarile ve monoloğlarile 

iştirake karar vermiş olduklarım 
cemiyete bildirmişlerdir. 

En büyük içtimai bir derdimiz 
olan Veremle yedi senedenberi 
uğraşmakta olan Verem Mlica• 
dele Cemiyeti Şişli gençliğinin 
gösterdiği şu büyük ve yüksek 
alaka ve müzaheretten dolayı çok 
mütehassis ve müteşekkir olmuş
tur. Bu münasebetle tenezzühUn 
pek aamimi ve eğlenceli olacağı· 
nı ve vapurda çok ucuz, temiz 
zengin bir büfenin tertip edilmiş 
olduğu da haber alınmıştır. 

lf Antalya Nakliyat Şirketi 
tarafından da Verem Mücadele 
Cemiyetine elll lira teberru edil
miştir. Arzıtefekkür edilmektedir. 

Sıcak 
Hafifledi 

Şehrimizde sıcaklar dün, diğer 
günlere niıbetle biraz hafifler gi· 
bi oldu. Dün serince bir rüzgar 
esiyordu. Rasathanenin tebliğfoe 
göre dun azami hararet 26, asgari 
21 derece idi. 

Ankara Barosunda GürUI· 
tUIU Bir Toplantl 

Ankara, 18 Avukatlar 
Barosunda senelik içtima ya
pılmış, fakat toplantı okadar 
gürültUlü olmuştur ki eski idare 
heyeti aalonu terketmiye mecbur 
kalmıştır. Bu yüzden yeni idare 
heyeti inlihabı da yapılamamıştır. ................................. 

Tepebaşı Tiyatrosu 
Tepebaıı Belediye Bahçesinde 

Şehir Tiyatrosu 1an'atkirları tarafın

dan 19-7-934 perıembe günü akıamı 
saat 22 de Adalar Revüıil 14 tablo. 

Yazan Ekrem Reıit • besteliyen 
Cemal Reıit. 

.. t:nt. ·-· •• ' ........... 1 ' •• ' ••• ' • 

, Te,ekkUrüm 
Henilz yirmi bet yaşını doldurma. 

dan ölen otlum Rifat Hatimi, yatitti· 
ren it Bankasma ve yüksek idarecile· 
rile cenaze marasimine çelenk gön
dermek ve iıtlrak etmek Jütfunda 
bulunan sporcu arkadaılarana, ayrı 

ayrı teıekkör etmiye imkan bulama
dıtamdan en derin minnettarlığımın 
iahanoa muhterem g-azetenizin delale
tini rica ederim. 

Altıncı Yerli Mallar Sergisi Dün 
Me~·asimle Açıldı 

Sergiye Altı Yıl Evvelki 70 Firmaya Mukabil B 
Sene 182 Firma iştirak Ediyor 

Y•rll ınollor .. rgisi11i11 •çılıııntlafl iki görlnA, 

Altıncı Yeril Mallar sergiıi 
dün Galatasaray lisesi binaıında 
büyük merasimle açildı. Açılma 
merasiminde Büyük Millet Meclisi 
Reisi Klzım Paıa, Vali Muhiddin 
Bey, t•hrimizdeki Meb'uslar, ve 
iki binden fazla davetli hazır 
bulundu. 

Saat tam 16 da deniz bandosu 
tarafından istiklal marıı çalındı, 
bunu müteakip Milli sanayi bir· 
liği umumi katibi Nazmi Nftri 
Bey bir nutuk söyliyerek sergi 
hakkında izahat verdi, Milll aa• 
nayiimizin inkiıafı bakımından 
büyük bir ehemmiyeti bulunduğu· 
na itaret etti.l 

Nazmi Nuri Beyin nutkundan 
sonra, Meclis Reisi Kazim Paşa 
methaldeki kurdeliyı kesmek 
suret ile sergiyi açtılar. 

Reis Paşa her pavyona uğra
dı, dikkatle tetkik etti, intizam· 
dan çok memnun oldu. 

lktısat Vekili Celil Bey de 
dün sergide tetkikat yapmıştır. 

Bu seneki sergiye diğer sene· 
lere nazaran daha çok müessese 
iştirak etti. Bilhassa keten ve 
kendir sanayii, yerli kilii:ler gal
vaniz mamulat ve saire gibi yerli 
mamulat pek çoktu. Sergiye işti
rak edenler gittikçe çoğalıyor. 

İlk küıat senesi olan 929 da 70 
firma, 930 da 99 firma, 931 de 
118 firma, 932 de 137 firma, 
933 de 155 firma iştirak ettiği 

halde bu ıene 182 firma iıtirak 

etmiştir. 
Eğer dericiler ve kunduracılar 

cemiyetine mensup olanlar bir 
firma addedilmezse iştirak edilen 
firma adedi daha çoğalmış olur. 

Sergiye yünlü, pamuklu, ipekli 
menıucat firmaları, ıtriyat, ispirto 
ıeker gibi kimyevi maddeler fir· 
maları, konıerva, sucuk, pasta, 
bira, un gibi gıda maddeleri fir
maları, ağaç, demir eşya gibi 
madeni mevat firmaları sergiye 
i9tirak etmiştir. 

Mensucatta moda tamamen 
hakimdir. Günilgününe takip edil
miştir. Bu sene yeni olarak çer· 
çeve kornijleri de ıergiye gel
miştir. 

gerek aergl idaresinin ve gerek 
halkm ıergicillk terbiyesi dt 
ilk ıenelere nazaran çoŞalmııtır. 
evvelce bir hayvanat bahçesi ve
ya bir Ziraat ıergiıi gezer gibi 
geçip gidiyordu. Şimdi ıoruyor; 
tetkik ediyor ve çabuk geçmiyor. 
Sergi için bir bina yapdıraa ıim
di mevcut gftçlUkler ortadan kal· 
kacaktır. 

Sergide, bir itf alye müfrezeıi 
tavzif edilmif, diğer taraftan sergi 
binası da (200) bin liraya ıigorta 
ettirilmittir, 

Sergi, bu aabahtan itibaren 
umuma açılmııhr. HergOn sabah 
9,30 dan akıam 22,30 a kadar 
açık bulunacak, berkeı ge7.eblle· 
cektir. 

Meclis Reiıi KAzım Paıa pav· 
yonları teker teker gazerken Ha
lil Sezai Beyin karyola fabrikaaı 
mamulitımn teıhir olunduğu pav· 
yonun önünde durmuşlar, alAka 

ile tetkik etmişlerdir. Reis Paıa 
Vali Muhiddin Beyden yerli kar• 
yola senayiine, haatahaneler ve 

ameliyathanelere ait levazıma ait 
malfımat istemiştir. Vali Bey bu 
fabrikanın Istabulda mevcut bü· 
tün hastahanelerin ihtiyaçlarını 

temin edebilecek kabiliyette oldu· 
ğunu söylemiş, sonra Reis Paıa· 
nm diğer bir sualine cevaben 
Halil Sezai Bey, fabrikada günde 
yüz karyola imal edildiğini, icap 
ederse bu adedin iki yüze çıka· 

rılabileceğini, hatta memleketin 
karyola ihtiyacım tamamile vere· 
bileceğini kat'i bir ifade ile bil· 
dirmiştir. Reis Kazım Paıa, bUtun 
karyolaları teker teker tetkik 
etmiştir. 

- • ' 1 ..... .. 
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19 Temmuz SON POSTA 

===================:==============================i=.==, 
İTTİHAT ve TERAKKi 
Her hakkı mahfuz dur - Nasıl Doğdu ? .. 

Nasıl Yaşadı? .. 
Kısım No. 1 19 - 7 - 934 

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 
Yeni Kabinesini · Teşkil Etmişti .• 

n )amat , alih l'aşa ve arkadaşlarının idamile neticeleue;--alınan paralarla para alanların liste i .. Harp suii ııt i malleri· 
(taklıbi hükfımet) meselesinin içyüzü neden ibaretti? - Mnh- Harp zenginleri nasıl ttired ı?. Bunların muameliltına ait 

· ı ~ d t ti hayret ve ibrete şayan resmi vesaık ve mukaveleuameler • 
ınut ŞPvket PtıAauıo katli hakkındakı P. an ne. re ~ . er P d ı " k ı d ? Itt h t Cemal Paşanın Huriye siyaseti .. ( Siyonizm ) va ( Arap 
e 1 dı?- Bu feci hadiseyi hazırlayanlar ım er ı .. ı a çı- istikliili ) meseleleriııin en esrnrıengiz safhaları .. ( ) u uf 
lar mı, yoksa muhalı fler mi?. • Ennr Beyi bir iinda har- izzettin Efendi) <ildü mli, öl<l liriildü nıü?. Bu öliimil örten 
~ııye nnzırlıgıu a ~ıkaran cıbap ve avamiliıı hakikati ne~le~ eıırar perde i - Son Osmanlı padişahı olan (Vahidettio), 
ı bnrettı1 • }faz ı neşri) atta şahsiyetleri pek bnşkn turlu hangi şerait altında saltanat makamına geçırildi?. - Teşki· 
gı;steri len ( Sule) ınan Aııkeri ) ve ( Yakup Cemil ) :Beyler, liitı hRfiyeuin ( me!kezi ) ve teşkilutı rmıhsusa - ( Yakup 
~as ıl birer şıdı ııiyettı{ . • Cemiyetin ruhuna ve mevcııdiye- Ue mil vak'ası ) nın hakiki şekil ve mahiyeti .. Y akup Cemil 
tıne lıilk ın olan gizli bir kuvvet var mıyılı?. - Harbnımu• Beyi bu feci ikibete kimler eüriikled i'{, - lttilıat ve Terakki 
~iye niçin ve nasıl girildi?. .. Harpten m?nf aati olanlar, (.,f'miyetiııin ölümünü hazırlayanlar • ve nihayet, ittihat ve 
kımle ri n~ sureti" icbar etmiı-;lerdi? .• Tah11satı mestureden Terakki Cemiyetinin ölümü.] 

Abdülhamide karşı yaptıkları 
kupkuru bir ( blöf) le meırutiyeti 
ila ı ettiren.. Ve, ayni hareketle 
de o hlikümdarm saltanabna 
hitam veren İttihatçılar, nihayet 
yjne cUr' et kara ne bir blöfle 
Babıaliyi basmışlar, hayrete şayan 
bir elçabukluğu ile düştlikleri 
Yerden kalkmışlar, hükümeti tek• 
rar ele almışlardı. 

İttihatçıların sayesinde yine 
Babıaliye .. fakat bu defa, Babı· 
ilinin en yüksek makam ve 
nıevkiine • yerleşen yeni Sadra· 
ıam Mahmut Şevket Paşa, Ce· 
ıniyet erkanı tarafından tertip 
edilen liste mucibince, kabinesini 
ıu zatlardan teşkil etmitti : 

Dahiliye Nazırı - Hacı Adil 
Bey. 

Hariciye Nazırı - (Vekaleten) 
Atina sabık Sefiri Muhtar Bey. 

Bahriye Nazırı - ÇürUksulu 
Mahmut Paşa. 

Adliye Nazırı - Sabık İstan
bul valisi İbrahim Bey. 

Maliye Nazıra - Divanı mu· 

hasabat reisi Rıfat Bey. 
Nafıa Nazırı - Ayan azala· 

rından Besarya Efendi. 
Evkaf Nazırı - Hayri Bey. 
Maarif Nazırı Saruhan 

nıeb'uıu Şükrü Bey. 
Posta Nazıra - Maliye müfet· 

tişlerinden Oskan Efendi 
Ziraat ve Ticarat Nazırı -

Sabık Aydın valisi Celal Bey. 
Şürayı Devlet Reisi - Mısırlı 

Prens Sait Halim Bey 
Harbiye Nazırlığını, • pek ıev· 

diği için - Mahmut Şevket Pata 
bizzat deruhte etmişti. Şeyhisliim· 
hğa gelince bu da, fimdiye ka· 
dar teamül olan usul ve aneneye 
ınugayir olarak kabinenin teşek~li: 
Hinden bir g ün sonra, fetva. e~ı~ı 
Mehmet Esat Efendiye verılmıştı. 

Kabinenin umumi şekil ve 
\Taziyeti, hiç d e fena değildi. 
Ekserisi tecrübe görmüş ze' attan 
lnürekkepti. Sonra da, göze çar· 
Pacak derecede müfrit fırkacı· 
lardan değillerdi. Böyle olmakla 
beraber, yine bazı si~asi mahf· 

.................................... -.. --
Son Posta 

iLAN FiATLARI 

il ....... .. 

1 . gazısil• - Gazetenın esas . 
6 . ..1 n ,·ki şatırı bır 

" su unu 
(santim) stıyılır. . 

b . anlı· 
2- Sayjasınt1 gört1 '' • 

. .1• /'atı .. un/ardır: 
mın ı an ı r 

. J f Uıg· er Soo ıayfa sayfa sayla eııy a 
ı 2 3 4-5 e~ 

400 250 20o 1o"O 60 30 ı 
l<r ş. Krş. Krş. J<r ş 1 Krş . Krt· 

3-:Bir $antimde oasati 
(8) kelimt1 flardır· 

4 - ince "• kalın gazı/ar -,. 
lutacakları ger• 1° 
Hntimle ölçülür. 

Çatalct1 harbiıH ııd .. 6ir lt16ar (Sirk•ci İdtuyor1unda) 

fillerde cereyan eden dedikodu· mUkAfahnı görüyorlar. Yalnız JU 
lar, ıu merkezde toplanmakta var ki; bu kabine muvakkattir. 
idi: Kııa bir zaman ıonra bir tebed· 

- ittihatçılar, kurnaz davran• dül husule gelecek; malum olan 
dılar. Kudreti, tam manaaile zevat, hükumet makinesinin ha· 
ele geçirmekle bel>er birdenbire şma bizzat geçecektir. 
ortaya atılmadılar. Ancak, iyilik Bu düşünceler1 az çok haki· 
gördükleri adamları da unutma• kate tevafuk ediyordu. Fakat 
dılar. Felaketli zamanlarında aııl hakikat, bir noktada topla· 
Prens Sait Halim Bey, kesesinin nıyor; o da ıundan ibaretti. Fil· 
ağzını açtı . Cemiyeti parasız hakika İttihatçılar, muratlarına 
brakmadı. Besarya Efendi, idam muvaffak olmuşlar, bUtün kudret 
sehpasının altından kaçmıya mu· membalarını bir anda ele almış· 
vaffak olan İsmail Canbulat Beyi )ardı. Ancak, düşman ordusu Ça· 
evinde sakladı. Şükrli Beye talca iıtihkimlarının önünde du· 
gelince: Babıali baskını tertiba· ruyor; Yunan donanması, Çanak· 
tında, herkeıten çok çalıştı. kale boğazı önünde dolaşıyordu. 
Şimdi bunlar, fedakirlıkla--,,rı'"n=ın-=====-=':c="""""= ( Arkaaı var ) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

Kilogr. 
3,800 

988 
720 
450 

10 

21 
686 
317 
379 
362,5 
363 

29 
328 

91 
139 

1776 adet 

Marka 
6379 
DCO 
DP 
RF 
PSM 
EA 
HJBF 
ı p 
ET 
PN 
fü1 ıi 

PN 
HD 
PN 
LL 
LL 
MC 
CT 

No. 
964 
1115 
23/30 
15/19 
89166 

2701 
1/8 
1/3 
309/10 

Kap 
1 

15 
8 
5 
1 

1 
8 
3 
2 

Bila 7 
Muhtelif 17 
19436 1 

2 223,327 
4 
9 

958/62 
1 

5 

112 LL 11 
S6 L L 14 1 

1 

2001 p N Muhtelif 39 

195 p N 311 1 
250 P N 21122,24125 4 

P N 232 1 

Eşyanın cinıleri 

İpek dantela 

Asilborik "sanayi için,, 
Telefon teli mUcerret 

" 
Matbah takımı 

Radyo 
Lastik ökçe 
Kurşun tüp 

" 

Köseleli lastik ökçe 
Demir nalça çiviıi 

» )) )) 

Yağlı boya resim 
Kundura kapslilü 
Gr11mofon yayı 

" ,, 
Hatır f&pka 

Gramofon yayı 
» 

" 
Demir nalça çivisi 
Lastik ökçe 
Pirinç kundura kapıülll 
Demir » 

208 
10 A 272 1 Demir istor 
94 W B C 4509 1 Kükürtlü müstahzarat 
J 4 B A 2961 1 İpekli yün mensucat 

1 8 V L F 1594 1 Yun mensucat 3 'h" d ' t'b k Yukarda yazılı eşya 617 /934 tarı ın en ı ı aren açı arttırma 

t·ıe ve transit edilmek şartile satılıktır. isteklilerin 2617 /934 
ıure ı 
Perşembe günü aaat 16 ya kadar Satıı Komisyonuna müra· 

caatları. (3663) 

Türk Dostluğunun Kıyme
tini Bilenlere Ne Mutlu! 

( Baıtarafı 1 inci 1ayfada ) 
Fakat çok gariptir ki bu iaa· 

betli ve sadece bizim dahili 
siyasetimizi alakadar eden karar· 
dan sonra Bulgaristanda bazı 
gazeteler yaygaralı neşriyata baş· 
ladılar. Ortada en küçük bir 
suitefehhümil bile icap ettirecek 
bir hadise olmadığı halde, kom· 
şumuz ve dost bildiğimiz Bulga· 
ristanda bize karşı savrulan ya· 
kışıksız sözlere ilk bakışta bir 
mana veremedik, sadece dedik ki: 

-:- Belki bazı muzır fesatçı 
şahsıyetler Bulgar matbuatını bizim 
aleyhimize olarak aldatmıştır. 

Fakat günler geçtikçe muhte· 
lif Bulgar gazetelerinde hatta en 
ağır batlı olarak tanıdıklarımız· 
da bu hücumlar devam etti ve 
el'an devam etmektedir. Vaziyet 
bu fekle girince ilk fikrimizi de· 
ğiştirmeye mecbur olduk ve: 

- işin içinde iş var. O pa· 
lavra yazılarını yazan Bulgar 
meslekdaşlarımızın dilleri altında 
bir hakla saklı olsa gerek, dedik. 

Birkaç gün sonradır ki bu 
ikinci fikrimizde yanılmadığımızı, 
hatta çok iaabet ettiğimizi anla· 
dık. Filhakika Bulgar gazetelerin· 
den biri bu baklayı dilinin altın· 
dan, mikroplu bir balgam gibi 
çıkarıverdi. 

Bulgar gazetelerinde neıriyat 
ıöyle başlamıştı: 

Trakyada Umumi Müfettişlik 
teşkili kararı verilince blitün Tlirk 
matbuatı bu kararı alkışlamıf, 
hükumeti tebrik etmiş, hepsi bir· 
likte, yurdun bu öz parçasının 
imarile memlekete bir kazanç 
daha temin edileceğini yazdık. 

Ertesi gün Novo Vreme is· 
mindeki Sofyalı bir gazete, ina· 
nılmaz bir makale ile T rakyamn 
ebediyen Türk kalacağı hakkın· 
daki yazılarımızı .. kaba,,, ''çirkin,, 
ve alçakça sıfatlarile ta\'ıif etti. 

işte Bulgar gazetelerinde bize 
karşı savrulmakta bulunan bom· 
bardımanın küşat resmi böyle 
başlamııtı. Biz dostluğa ve kom· 
şuluğa çok kıymet verir olduğu· 
muz için bu yazılara kulak 
asmadık. Fakat Bulgar meslek· 
daşlarımız yaygarala:-ına hararet 
verdiler. Bu arada Kampana 
Mir ve Makedonya gazetelerind~ 
de Trakyanın ebediyen Türk 
kalamıyacağına dair yaygaralar 
savruldu. Mevzubahs Bulgar ga· 
zetleri on gün kadar evvel yine 
bazı yalan şayialar tutuşturdular. 
Kimsenin inanamıyacağı bu kuy· 
ruklu yalanlara göre, Türk hü· 
kfımeti Trakyadan (6,000) Yahu· 
diyi çıkarmış, Boğazları ve Edirne 
civarında hudut boyunu tahkim 
ediyormuş, buralara ağır toplar 
yerleştiriyormuş. Türk ve Yunan 

1 

donanmaları Bulgariıtan aleyhine 
hirlefiyormuş. 

Gazi Türkiyesinin dostluk 
siyaıetinin mutlakıyetini kainat 
bildiği için bu kuyruklu ) alanlara 
tabiidir ki kimse inanamaz ve 
inanmamııtır. Başvekil ismet Paıa 
ve Hariciye Vekili Tevfik 
RUştU Bey her veıileden iıti• 
f ade ederek, TUrkiyenin ebedi 
bir ıulh yurdu olduğunu, 
harici ıiyasctte yalnız sulh ve 
dostluk prensiplerine istinat etti· 
gımızı söyledikleri halele bize 
harp hazırlığı isnat etmek kadar 
acemice uydurulmuı ve kiislahça 
söylenmiş bir yalan tasavvur et• 
mek milmkUn değildir. 

Fakat çok geçmeden anlatıldı 
Bulgar meslekdaşlarımız bu ya· 
!anları, ağızlarından çıkarmak 
istedikleri baklaya bir vesile ol· 
sun diye fışkmyorlarmış. Filha· 
kika (14) temmuz tarihli Novo 
Vreme gazetesinde yaman, fakat 
çok çirkin şöyle bir palavra daha 
savruldu: 

1 'Bugün Bulgaristanda oldukça 
fazla Trakya muhacirleri vardır. 
Bunlar yaşlı göılerile, bugiin bir 
harabeye Lcnziyen vatanşlarınn 
bakıyorlar. Bu muhacirler bugün 
boş duran Trakyadaki tc prnkla· 
rını birer gülistana çevirmekten 
mahrum butunuyorlar. 

.... Trakya bütün Türklerin 
esareti altında inliyen bir Bulgar 
eyaletidir. Ve Trakya bugiin te· 
miz, uyanık ve çalışkan Bulgar 
halkından mahrum, harabeye 
dönmüş bir Türk vilayeti haline 
gelmiştir.,, 

Gördünüz ya!.. Bulgar gaze• 
tesi tahrikçi bir eda ile, bizim 
ve hiç ıUphemiz yok, resmi Bul• 
gar makamlarınm da idame et• 
tirmek iıtediğimiz TUrk • Bulgar 
dostluğunun inkiıafına engel ol
mak mes'uliyetinı üzerine alıyor. 

Biz aadece şu kadar söyliye
lim ki, Gazi Türkiyeıi hiçbir za· 
man mütecaviz olmıyacak, daima 
ıulh ve dostluk aiyasetinin en 
hararetli bir yolcusu olacaktır. 
Ve bütün bu tahrikata rağmen 
biz Türk • Bulgar dostluğunun 
bozulacağını aklımıza bile getir• 
meyiz. Nitekim Bulgar Başvekili 
Gospodin Y orgiyef de geçen ki 
nutkunda Türk • Bulgar dostlu
ğundan ve hu dostluğun inkişafı 
lüzumundan ehemmiyetle ba hset· 
mişti. Tlirk dostluğunun kıyme· 
t ini bilenlere ne mutlu! Bilme· 
mekte ısrar edenlere karşı ise, 
hiçbir şeyden pervamız olmadığım 
bir defa daha tekrarlarız. 

Türk - f ran Dostluğu 
--~ 

( Baıt arafı 6 inci •ayfada ) 
reiıi aruında memleketleri kurtar· 
mak ve yeniden medeni bir tekilde 
kurmak huıuıundaki yüksek benze• 
yiılerden de heyecıınlı bir ifade ile 
bahıettikten ıonra Türklyede büyük 
makamlarda hep muktedir ve mG
nevver ıahsiyetlerin çalııtıtını, Bat· 
nkil paıa Hz. nin kıymelli hizmet 
ve meziyetlerini anlatmıt v~ nutkuna 
fÖyle devam etrnittir: 

ISeyahatln Netlcelerl 
"- Şimdi bu ıeyahatten alınan 

neticeye gelince: Bendenizin fikrimce 
fevkalldedir. Çünkü hakiki itimat ve 
mütekabil hürmet ve riya1ız dotru
luk ve menafi ortııklıtından ibaret 
olan her nevi hilınütefehhümiln eaaa 
ve gayeleri tamamile ve mükemmel 
bir ıurette hasıl oldutu gibi iki 
komıu kardeş milletin muazzam reiı
lerinin ileriyi görmekte olan 
akıline duytu, kudretli ve utlam 
iradelerlle iki memleketin samimi ve 
emniyet bahıolan siyaset temelini o 
kadar muhkem bir aurette atmıtlar· 

dır. Her göna earaınta ve fırtınadan 
maıun kalacaktır. " İntıllah inıallab 
senleri ,, 

iki kardeı ve dost millet ıon 
derece bir itimat ve emniyetle yek
diterine dayanarak uude ve rahattaa 
kendi vatanlarına hizmet eder •• 
daha ziyade terakklyata nail oJabt. 
lirler. Hakeza nevibeter• hizmet ey. 
lemekle dünya ıulhuna da çalışabilir. 
ler. Gerçi eaaal arzettltim veçhile 
bundan ibarettir. Ve iki memlekete 
ait olan cari me1allde ve hakeza 
beynelmilel meıelelerde dahi doıtane 
taati efklr olunur. Ve mHaili maru• 
zenin kiffealnde tetabuku efkar mev
cut olduğunu, muhterem Millet Meo
liıi illslne kemali meserretle ve ift1• 
tiharla bildiriyorum. " Ehaente ehıente 
scaleri ,, bütün bu me1all iki memle
ket mGnuebatının yekdij'erine kartı 
samimi ve vefadar olarak yeni bir 
devreye dahil olduj'unu bize tepflr 
ediyor ve bunun güzel neticeleri her 
iki memlekete •• hakeza dünya sul• 
huna müteveccih olacaktır. • 
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Ön söz 

Hnrbıumumide MeH:c'de f:P.rif Jlii
eey.u'ın eline e ır du~menwk iı;iu ilk 
önüoıe çıkan vapura <'llmmı dar ala· 
rak uııın bir yolculuktau onra Ga
va') ıı. ule.ttım. Hu tun bır lıarbı orada 
hüvı~ etimi gizi?) erek geçirdım. ı r o
landa 'lılar bir Turk olduguuıu bilae
lerdi beni muhakkak logılizlere tM• 
lim ederlerdi. 
Ora.dıt birçok ŞP)1er gordımı. 
Fakat öz yurdumdan bunca yıl uzak
ta, d ıiıssıla beni harap e<li) ordu. 
Nıhuyet harp bitti. 
Sulh olur olmaz Hicaz'a giden bir 
lıacı vapuruna hıudım, tekrar .Mckke
ye gittıın. Orıı'1a nıue.lli'ıktıı kalmış 
işlerıın vardı. Bir karı sukııtım ve 
arap kıyafetimle bir müddet l l ıcaz'da 
kaldım. 
Gozl• riıui ve kulaklarımı açtım, elim
den lıer iş geldiği için her yere gir
dim, çıktım, hatta bir aralık yazda
rımdu isimleri geçen zevattan birinin 
yanıo•la da çalıştım ve lugilızce bil
diginı için açılc kulnklanm çok ~eyler 
duydu ve hiç kapamadığını gıiılerim 
miıtc nadiyen gördü. 
Mekke'den kara yolile iıledine'ye ve 
oradan binbir mü,kil&tla .. ecit ve 
Suriye yolile Berut'a vardım. 
Berm'ta da bir sene kaldıktan sonra 
burnya geldim. 
Lawensin ve Mister Fıllıinirı çiilün her 
noktasında raalgelinen izleri üzerinde 
yürümek hiç te faydasız bir ıey 
olmrtdı. 
Bunlann içinde bit Türklerin muhıı.k
kak ki istifade edeceğimiz çok şeyler 
vardır. 

Cidde, Kızıldenizdo mukaddes 
toprakların iskelesidir. Kabeye 
giden en kestirme kara yolu bu
radan başlar. Burada bindiğiniz 
bir otomobil iki saat aonra sizi 
Kibenio önüoc ulathrır. 

Fakat ıimdi Ciddede kala
cağız. 

Biz Ciddeye ayak basar bas
maz sağa sapalım. 

Bu yolda sağmız durgun Şap
denizi, solunuz ııra ııra evlerdir. 

Bu evlerin çoğu ancak hac 
umanı kapılan açılan bomboş 
birer nevi oteldir. Bu sebeple bu 
mevsim haricinde bu yol çok 
tenhadır. 

Çarfı öbür tarafta ve şehrin 
en gtizel, en mamur tarafı solda 
kalır, burada konsoloshaneler var
dır, biilUn ecnebi müesseseler, 
bankalar, vapur acenteleri, şir· 
ketler, komisyon evleri hep bura
da toplanmışlardır. 

Neden o tarafı bırakıp ta 
aağa, tenha tarafa sapıyoruz? 

Bunun sebebi var: 
Bir hayli yürüdükten sonra 

hemen hemen bu yolun sonunda 
iç katlı büyük bir evin önünde 
duruyoruz. 

Badana ile bembeyaz olmuş 
bu evin cephesi çok hoştur, insan 
birdenbire kendini Maçkada, bir 
zarif apartıman Bnünde zanneder. 

Her katta en usta işçilerin 
elinden çıkmış oymah tahta cun
baların, yine oymalı ince pencere 
kapakları kapalıdır. Yalnız en üst 
katta denize bakan bu pençere
ler ardına kadar açıkbr. 

Burası ufukları gözetliyen bir 
kaptan kulesi gibidir. 

Evin önünde fazla durmıya lü
zum yok, yürüyelim, evvela tahta 
parmaklıklı bahçe duvarının 'orta
ıındaki kapıdan geçelim. 

Fakat bu bahçede çiçek yok· 
tur, havuz, kameriye, gölge yoktur. 

Üç dört bodur hurma 
gövdesinin diplerinde yalan-
cı adımlarınızın çıkardığı ıeıi 
karşılayan vahşi sadalar çmlamıya 
bllflar. 

Bunlar irfli uf aklı maymunlar, 
çölün en seçme ceylinları, tav
ıanları ve yüksekteki kafeslerin
de öten papağanlardır .• 

Zıplayan, hoplayan, kaçmıya 
uğraşan, çırpman, acı acı haykı
rarak bir yabancı geldiğini haber 
veren bu çeıit çeşit maymunlarm 
arasııdan geçecek, evin ardına 
kadar açık büylik kapısına va
racaksınız. 

Korkmayınız; bu hayvanların 
bepıi iplerle, zincirlerle bağlan-

mıştır, onlardan ıize hiçbir 
zarar gelmez. 

Büyük kapının önünda ıizi 
beyaz entarili, sırım gibi .sert ve 
gergin baldırları çıplak, ıimsiyah 
bir köle, otuz iki dişini bir dizi 
inci gibi gösteren tatlı bir tebeı
sümle karşılar. Maymunların 
arasından biraz ürkerek geçti· 
ğiniz için şaşkın bir ha1 alışınıza, 
tereddüdlinüze değil, size " Hoş 
geldiniz demek istediği ıçın, o 
kapkara suratta belirmiıtir. 

Ona sorarsınız: 
- Evdeler mi '/ 
Madem ki yaban1:ısınız, o da 

size sorar: 
- Kim diye haber verelim? 
İsmin:zi, hüviyetinizi söyler· 

sınız. 

Muhatabınızın yanında peyda 
olan ona benzer arkadaşlarından 
biri koşar, haber vermiye gider, 
siz bir lahza bekliyecel< siniz. 

Ve daha başınızı çevirip de
min aralarından geçtiğiniz hay
vanlara b r kere daha bakmıya 
vakit kalmadan : 

- Bu} urun, derler. 
YürürsiinUz. 
Loş bir taşlığın tam karşısına 

gelen dar bir merdivenden, önde 
teşrifatçınız; yavaş yavaş çıkar
sınız. Bir minare merdiveni gibi 
dik ve uzun olan bu basamaklar1 
bir hayli çıkacaksımz. 

ikinci katta bir ıof aya ayak 
atmca teşrifat.çmızın: 

- Bir dakika istirahat buyuru
nuz, diye iÖılerdiği Hint iti 
genif hasır koltuklardan birinin 
ıam işi ipekli yastıklarına yasla
nabilirsiniz. 

En nadide acem halılarile 
örtUlmüt bu sofada rahat et."!lek, 
bol bol oturmak, uzun konuıa
bilmek, saatlerle vakit geçirebil
mek için herıey vardır. 

Denize bakan cumbanın içini 
olduğu gibi kaplayan yüksek 
sedirin üzerinde renk renk, boy 
boy ipekli yasbklar, orada Klzıl 
denizi usanıncaya kadar ırahatça 
seyredeb~~ceğinizi anlatır. 

Köşede tık bir yazıhane, 
koltuklar, kanepeler, vantilatörler, 
oyun masaları, yelpazeler, minder
ler, yastıklar, duvarfarda harita
lar, resimler, ötede beride biblo
lar, kitaplar, mecmualar ... Ve baş 
sedirde koskoca bir ( Bisrnillahir· 
rahmanirrahim ) le,•hası ve ·Şurada 
yazıhanenin üstünde Hicaz ve 
Necit Kıralı lbnissuut Hz. nin 
renkli büyük bir reımi ... 

Burada kadın yoldur. Fakat 
blitUn bu eşya zevki ve hiisnüta
biati miinakaıa kabul etmez, ince 
bir kadının elinden çıkmıı gibi 
yerli yerinde, itina ile yerieştiril
miıtir. Arasıra bahçeden may· 
munlarm boğuk boğuk gelen 
seslerinden, papağanlarm çığlı

ğmdan ba,ka ses yoktur. 
Burada ıehri kaplıyan sinek 

ve ıivriıinek vızıltıları bile bu· 
lunmaz. 

Birden karşınızdaki kapı açılır, 
uzun boylu, tıknaz, serbest tavırlı, 
ellilik, fak at yirmi yaşmda bir 
delikanlı gibi çevik, ıüler yüz~U 
biri, tertemiı ve henüz ütüden 
çıkmış beyaz keten elbiseleri 
içinde önüniize gelir. Kır sakala 
bu yüze, bu gUlUmsiyen gözlere 
başkalık 'ermiştir. 

Hararetle uzanan eli aıkaraı
nız ve karıı karşıya oturursunuz:. 

işte bu adam, meşhur Lav
rensin hayriilhalefi, yine meşhur 

Mister Filbi'dir. 
Entellicenı servisin yaman 

başlarından Lavrensin unutulan 
ismi yerine, bugün bütUn Arabis· 
tan çölünün tanıdığı, bildiği ve 
dilinden dütUrmediği adam, meı
hur Mister Filbi itte budur. Fakat 

çöl onu Filbi diye değil, (Hüseyin) 
olarak tanır. Bedevi, lakap, unvan 
bilmez; orada beylik, efendilik 
yoktur, kıralı bile ismile çağmr· 
lar, Fil biye de ıadece ( Hüseyin ) 
derler. 

Vakıa Lavrensin de birçok 
isimleri vardı. Birçok kıyafetleri 

birçok ıekil ve ıemaili olduğu 
gibi.. 

(Arkamı var) .............................................................. 
Son Posta 
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lnı. • 10,38 (Ratat) t9,90 
''" • 1,42 (ValaU) 41,~ 
Rua • 10,85 laca betlblrllk alhn 

Macldl7a 36,50 (Cümhutlyat) 45,75 
Bankn•t (Oa. 8. t 2(0 (Hamit) armalı 52150 
Kal D b .. l&lrlık altııı {Rctatl • 47,50 

lOO•hurl7•tJ 46,~ {Vahlı) • '9,llO 
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MUzayede tle Satıt · 
Cuma günü aabaJı saat 10 da 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Par
mnkkapı tramvay iıtuyonunda Rumeli 
hanın 29 numaralı dairesinde mevcut 
1rayet 2üzcl cnalar müzayede ıuretile 
ıatılacağı ilan olunur. İki tarafı vitrinli 
büfe, dresuar, otomatik kare maaa 
ve 6 metin uedaJyeden ibaret akaju 
kaplı modern yemek oda takımı, 

yemek odaaı için metin kaplı kanape 
·n 2 koltuk, bombe aynalı do!ap, 
tualet, 2 aece muuı, ıezlonr ve 
tualet .andalyeslndcn n1ürekkep limon 
kaplı aari yatak oda takımı, defa ay
nalı dolap, tualet, 2 gece muuı ve 
tualet sandalyesinden ibaret modern 
akaju yatak oda takımı, aynalı dolap, 
bronz.okıide elektrik avizeler, kadife 
perdeler, çini demir ıobalar muıam
balar, ıofn takımları, biblolar, vuo
lar ve uir etyalar. Anadolu Ye Acem 
ae:cadcleri. (1242) 
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HUBUBAT U!YLARI 
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VE 

KUVVET 

Amerika Grevi 
( Daştaraf ı 1 hıci sayfada ) 

Grev Bozanlar Faaliyette 
Nev- York, 18 (A.A.~ - Grev 

bozanlar mesleki cemiyeti reisi 
Bergof, (300) adamının San F ran· 
ıisko'ya hareket ettiğini ıöyle· 
miştir. Greve devam edilirse 
(1,000) ki4i gönderilecektir. Bu 
adamlar 2rev bozabilecek vazi· 
yette muhafızdır ve icabında 

yumruklarını kullanmasını bilirler. 
Bergof bu suretle milyonlarca 
dolar kazandığını söylemiştir. 

Portland, 18 (A.A.) - San 
Fraosiıko grevile bir tesanüt 
grevi yapmak ıçin baflanan mü
zakereler tehir edilmiştir. İşçi 
komitsi, reısı M. W agner ile 
görüşecektir. 

Hakem Meseleal 
San Franıisko, 18 (A. A.) 

Grev komitesi, (108) reye karşı 
(207) rey ile meselenin hakem 
usulile hailini kabul etmenin, 
grevin derhal durması demek ol
madığını tebarüz ettirmiştir. Ko
mitenin vazifesi sadece, grevci· 
lere hakem kararına uymayı tav
siyeden ibaret olduğu söylenmek
tedir. 

Komite, Kaliforniya, Oregen, 
Vaıington valileri ile •evle ali· 
kadar limanlar belediye reislerin· 
den, itçi kullananlar razı olduğu 
takdirde, iıçi kullananlarla itçi· 
lerin hakem karannı kabul etme
leri için Reiaicllmbura müracaat 
~derek bunu rica etmiştir. 

Amelenin RelalcUmhura 
MUracaatı 

Nevyork, 18 (A. A.) - Sos
yalist fırkaıınm milli iı komitesi 
Amerikadaki biitnn azasına, San 
Franıisko grevcileri ile tesanüt· 
lerinl göstermek Uzere sendika· 

-~-

' 
ların yapacakları bUtün nll~ ;J, 

lere yardım etmelerini bildi,. 
tir. Diğer taraftan, Ame ... 
federasyonu, işsizler lehine_ ~ 
fembe günü bir nümayiş tc"" 
etmiştir. 

Bazı sanayi amelesi ReitİC., 
hura telgraf çekerek seyab~~ 
den vazgeçmesini ve bizzat ~ 
lafa halletmesini istemişlerdir. 

KomUnlstlere Kart• 
Sanfransisko 18 (A.A.) - f)t 

il Vorker gazetesi binaaına, ,il 
rinde Beyzbol oyunu sopaları ı1' 
birçok siviller girmiş, hiç •"" 
vemet görmeden ve kendil.,,., 
hiç müdahale etmeden seyirci k" 
lan (700) kişi huzurunda makİI" 
leri kırmışlar, polis gelmeden lıl' 
çıp gitmişlerdir. 

Postahanelerde, grev yn' 
den mektuplar birikmektedir. ""' 

Ceneral Con•onun Bir N...,.. 
San-Franıisko 18 (A.A.)-ıl 

kalkınma idaresi mümessili ~ 
son grevin aleyhinde bir n...,. 
ıöylemiı ve demiftir ki: 

" - Grevciler binlerce iti# 
nm bayatı için lizım olan gıd .... 
rm nakline mümanaat etıneirl' 
kanlı bir iıyan teşkil eden il 
hareket yapmışlardır. Bu harekfl 
aynı zamanda hUkümeto kal'fl il 
tehlike teıkil etmektedir ki d.,, 
harbe sebep olabilir. 

Berkley, 18 ( A.A. ) - TJJİ 
otomobilleri grevi yüdinden, Si' 
Franaisko'ya dönen Jeneral Cal 
son buraya bir yük araba .. ~ 
gelmek mecburiyetinde kalmışto'• 

Nevyork, 17 (A.A.) - ~ 
fiatlan, garpteki umumt grev dl' 
layıaile ve grevin diğer yerlt" 
sirayet etmesi korkusu ytizllnde' 
1 ili 8 puvan düşmüıtür. 

Yirmi Yıl Yurt Dışında Kalan Kardeşld 
( Bqtarafı l inci aayfada ) 

vapura bindirilmiı ve lsken
deriyeden Romanya bandralı 
Kıral Karo! vapurile lstanbula 
sevkedilmişlerdir. Dun gelen kafi
leyi teşkil eden askerler şunlardır: 

Gebzeli Recep, Edremitli Os
man, Adapazarlı Ali, TaşköprülU 
Abdullah, Silifkeli Mehmet, Edir• 
neli }SIJ)ail, Samsunlu Ali, Malat· 
yalı Ali, Burdurlu Halil, Antalyalı 
Hasan. 

Uzun seneler Yemen çöllerin· 
de kalan bu TUrk askerleri ta· 
mamile değişmiş bir vaziyete gir· 
miılerdir. Fakat gönülleri yurt ve 
milliyet aıkile dolu görünüyordu. 

DUn kendilerile konuıan bir 
muharririmlze demişlerdir ki: 

- Ana vatana dönmek bizim 
için en bUyUk bir saadettir. Zaten 
kaldığımız uzun seneler içinde 

Bir lnfllAk Faciası 
Belgrat, 18 (A.A.) - Bulgar 

l.ududuna yakın bir madende bir 
i'rlzo infilakı neticesinde yanıın 
olmuştur. Şirndiyekadar maden· 
den altı ceset ve müteaddit ya
ralı çıkarılmışlar. Maden hila alev 

vatanımızı ve topragımızı doıeı: 
dlik.. Buna mukabil, biz on bit 
TUrkten başka Yemenin her t,. 
rafındn, en hilcra köylerine varıll" 

cıyakadar birçok köıelerde rurk 
askerleri, Tnrk zabitleri vardıt• 
Yemenden ayrılırken biraz da on
lar için içimiz sızladı. Hnküme~ 
miz bize bUyllk bir muhabı,.t 
göstererek vatanımıza dönUşümOs' 
temin etti.. Allah kimseyi Gaıl 
babamızdan uzak etmesini 

Kafile dün vapurdan çıkıolf 
ve İstanbulun muhtelif yerlerin' 
dağılmıştır. Bunların ana vatan.' 
getirilmesinde Hillliahmer ceflff' 
yetinin şefkatli eli fOk mUe5.., 
olmuıtur. 

Muharririmizin kendilerile y.f 
tığı çok alikalı bir müllkatt y•t111 

sütunlarımızda bulacaksınız:. ~ 

Bir idam Daha MI 7 
Roma, 17 (A.A.) - KatoWr 

Jerln gazetesi olan Avönir ~ 
ltalya gazetHi Alman katoli 

gençler cemiyeti reiıi M. Prolr
aun idam edilmiı olduğuJJI' 
yazıyor. • içindedir. 
~ - - -

istanbul Tramvay Şirketinden : 
Istanbul Tramvay Şirketi, tramvay arababaları son hareketlerı-111 

yeni bir it'ara kadar şu suretle deiittirilmif olduğunu muhter•111 

ahaliye arzeyler. 

No. Hat 
12 Harbiye - Fatih 

22 Bebek - BminönU 

32 Topkapı • Sirkeci 

Iıtikamet 
Fatihten Harbiyeye 
Harbiyeden Fatihe 
Bebekten Eminönüne 
EminönUndea Bebeğe 

Boyazıttan topkapıya 

Topkapıdan Beyaı.ıta 
1'op'kapıdan Akaaraya 

Saat 
24,20 
1-, 

24,40 
1,20 ( Harbiye •r~ 

balarile te,.d 
eder.) .-1, 30 (Harbiye ~ 
balarile teıa 
eder.) 

1, 10 
1,45 



RALEi 

--

Bisikletleri 

-_ _...,., 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyUk inkalip yaratu ME:)'ffül 

RALEiGH 
Fabrihasının, ıafi INGILIZ çelijinden pek zarif. .metmae~ ~e 
hmria en son terakkiyabmn tatbiki1e yapılmıı yeglne b!ıikletlenclir. 

METANET, ZARAFET ve SOR~T 
tr1BAR1LE EUSALl YOKTUR 

&atı deposul Slrkeel • lstanbul • Liman Hen No. 35 
' (811) 

Fakal iyh:e kurut•nd~~•an SOftt'• 

vucua id 

• MtVEA 
kremi • yağı 

ı ı e uvmatı .unutmayınız! Bu N.1 •d• 
.. , ... •• 111 ........ * • 
..... Ac.OHl1MIA ... •lt1f' .... .. 
tenınız taze ve saffamlafır• 
Cıldiniz yumuşak ve ıerıin katır. 

Yukarı Boğazda T enezzüb 

Şirketi Hayriyeden: 
Gazel bcj'uı Kavaldar.a kadar her illa h•u ,_.. ~ 

~·en ve azametli karadenıze 
lardan ..,. Jff.81 yavq ge...., ~ b.l BUyUk 
ela bir lallaa dalla .....,. ili •Uamızın çogu ı mez. . . ,_ ·w iz yerleri ve giizellilden 
U•••, Peır• Lftnaftl ,:' ·:Setsiz yayılıp bDyllyOıllnll t,.,.. bu parçayı Ye ıc.-4 r n Dl : dayile dolu bir gezinti 
ga.t.erm.k ve ~ eaedik ıeıia we e P•z•r günleri 
Japbrmak için '1rketl Hayr ... Cuma ve 

tenezzllh ıeıferllıi tertip etmiftz -n 1 • 14 30 da 
. 1A 30 ve 1e ... Pazar ... n en ' 

cuma gnnlen ..... ... bu seferler yapılacaktır. 
K .... kalkacak .... ~ ur Rumellkavajından, 18 da 

Ct ,,. .. 1418 ela n~ :!rı 1..- 30 da kalkan vaf ar 
lr lir Albnk•=ılıe • an ..., 1.. · n. ü 
·~ v.- ..1 ilk loğal devrini yapaca-., ~ume 

.lre & AM rbe-• ~ .J.. ';.., S&tllce iakeluine d6necek· 
• Aned 'n feaerieri• iMi klylerine ve k6pr0y• derhal 
tir. Bu Wnlr•• ...... • 
dl •ı ..ı-1-4 ·~· -..m eder. 

• devirler iki IB•t kadar et"• kuruştur. Paaoau olan mek· 
Bu deftı için munza• Ger 

tepllerden en ._.. a1111ec_::~ ... ını veren paeoler bu 
••ccamf ••Y•~..a.-...r .OHdlr. (1184) 

t•n••••r için m~ 

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞIRKE11 
latanbul Acentalıtı 
u ...... Hu, Telefom22925 

İzmir ve Mersin 
Stlr'at Yolu 

INONO vapuru 20 
Temmaa 

Cnma,..ı...ıttd•Sirk•d 
nhbmınd• kalkarak dotra lzMIR, 
Antalya, Menine rideeek. Dlalfte 
bunlara lliveten Alanya, Killik, 
Çanakkaleye utrayacakbr. 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe ıünn 
ıaat 16 da Galata nhtımından kal
kacak do.tru fzmfre ,Wecektir. Bu 
vapur HER PAZAR tbl aaat 16 da 
lzmirdea kalkıp dotra l.tanbala 
ıeleeektlr. 

İZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Sala, Çarpmba, 

ailnleri Wr Yapur aat ~ U. Top
hane nhtuıundan kalkar. 

DABCOVICH '' '8raklıı 
Tela 44708 • 7 • 41220 

A.vruPa n Şuok liw•nl• UM1m 
muntuam poıta. 

.&Dwem. Botterdam, Jhmluırı •• 
lekaııdinavya limanları ioin yakında 
hanbt ecieoek ftlladm .. d...,.,._ 
baıhoa \imanlarında tranıbor demen 

Y.a.da pleoek vapurlar 
Telda ftP. W.....,zda 
.........,. vapuna 8· 10 Ağuttou 
6-im· 
... S. vapuna 22 - 23 Ap.tola ... 
Y9Jrmdıa hanlW eMoek vapurlu 

Telde ~a.p. J.8.!0 Temmur.a doğru. 

=~ ·~ 1 ... 12 Ait*o• = ... ,..w--. 
Fazla tafail&t ioin Galata, Fre1111ao 

haa usıııml ~ aıüracaa& 
Tel '4707 8 • '1120 

(33) 

815i 

LOKANTA ve BAHÇE 

ROVITNİ 
BeJojh•!MW - güzel yeri 

TAZE BiRA 
Kadehi 31 1 

/ 2 Kuruf 
En iyi yemekler 

HM AK,AM MUZIK 

HORHOR UN/ 

SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik. cihazları sayesinde 

~AYFIYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyojlu 
Cumhuriyet meydam Tabim 
Necati Bey caddeli Salı Pazan 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iakelesi Osklldar 
23 Niıan caddesi No. 19 BUyOkada 

Telefon .. 
" ,, .. 
" 

Hoıa11t .. 
Bank·Dnl N.V. 

44800 
40 .. 
43439 
24377 
80790 
80312 
0128 

Sabık aahrısefft Feıem•n• 
Bankası 

lstanbul euttesı 
eaıata Karaköy Paıae 

Meydanctk Al aıemcl Han 

~ ...,.o -nlla mua•••-
lerl. K .. aıar icarı 

UMUMi MUDORL.UIC: AMSTERDAM 
8ubelert ı Amaterdam, Buenoa Alres. 

latanbuı. Alo d• .Janelro, &antoa. Sao Pauıo 

Hililiahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumfsinden: 

E.ldpbrin Kar11Caşelair lröytl CIYannda kiin Hililiabmer merkez 
anbmmcla fada olup ublıta pkanlan eşyadan (Bez parçaları, 
F erade Battallİy• ve Çorap, Mabte1if ıerit, kuı tllyll, yün, lal, 
•s ellı:dan, mllıtamel bıyvan 6rttlsli, muhtelif toka, tiyelti keçeli, -.ra. kaime çadır veaaire) 21 Temmuz 1934 Cumartesi gftnll 
--!_ 14 tu 17 ye bf apk arttarma auretile aablacajuıdan 
•nın •• IDpaeti .... (871196) kuruıun yllzde onu ni•betincle 
........ akçelerile talipkria marda mlltekkel komia,ona yevmi ., •ır.. müracaat .,&eme&.i H diier satılacak efyamn hansl 
ıa .._yede ile aatılacagınm peyderpey ilan edileceğl ve görmek 
.. edenler için kemafiuabık bergtln anbara ait bir otobllılla 
muayyen mahalden hareket ettirileceği ilin olunur. (1211) 

22982 kilo Smal Sulfat Dhlt 
4U5 ,. F armultik Sallat DöıUt 

Satıbia çakanlan yukarda ne•'i we miktarları yazalı Salfat Döaii• 
twa puarhjı 1181934 tarihine milladif Çarpmba pil aaat 1 O d
icra kıhoacaktar. Tallplerin prtaame Ye d••eleri ,er.ek lzere 
her ıtbı ve pazarlak IPa de ~.: p Ye •aite J1sct. yedi 
buçuk teminatlarile birlikte •atat komiayOHU mUra• 
caatlan Din olunur. (3985) 

HIMAYEI ETFAL CEMiYETi 
Kaital__JG~ meafaaeiae .. rileoelr:. gureı muıabakuı 20-7-934: )'ll'llıkİ Cuma 
lbi Kartal rdıtum hayımda. lzmır, F.d.lrne, Hurta, KırJdarelinde neticelen· 
miyeD preılerin bu miiaabakada oiddi surette Detileneoegi ilin ol nur. 

DühuUye 20 kurq ~ (1190) 

lıtanbul Milli Emlik Müdürlütünden= 
l.taabal Merkez Mali1• daim için •fnaac.elr ... llile oda9 

- ......, 250 kilosu 280 kant tıe on ton kok ki• ..... ' beber 
tama 23 ... kant lzerladeal-8-934Çar:=:..rır ., ... 
• ..... ile ahnacakbr. ........ .. lir••* ilti• 
, ....... 50 ....... .., ... "al.25. 
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SON POSTA 

Para, her kilidi açan bir anahtardır! 

Siz de 
BAN A..__. •. an 

bir kumbara alınız 

~/A>~ 

~ 
.;~ - ~ ~ 

~ 

iŞ bankasından kum·· 
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer aermaye ve 
iş sahibi olmnılardır . 

1934 MODEL i 

YENi t~ODAK~i~ 
Fotoğraf makineleri 

K O D A K 620 : 6/9 [ Makinelerin 
KODA K 616 : 6.50/11 en ufağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir dala g6rlalz. 

En tık 
En sağlam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlak 

Mekanizması daima sabit 

ıoo oıo muvaffakiyet 

kopyalarınızı "Veloks,, kağıdına bastırınız 
Reıimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce 

sararmadan dayanır. 
Kopyaların arkasında "VELOX., kellmealnl 

teminat olarak arayınız. 

..-~ATAŞDELEN SU DEPOSU ' 
uhterem sini Otomatik fotoğraf makinesi olanı Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik balatında bUvük 

f aide ve tesiri görülen: 
NAZARI DiKKATiNE 

AnkAr)l Tatdclen su depoıu, yaz olmak münasebetile ve halkan ihtiyacını 
nazarı dikkate alarak su fiatlerinde bOyük tenzilit yapmııbr. Müıterilerimi:z.in 
depomuzu teşrifleri veya telefonla müracaatleri menfaatleri ikti:z.aaandandır. 1 

Fiatlar: Taşdelcn ve Kayı,. dağı: Büyüle damacana 200, küçuk ( 110 ) 
Ankara : Tatdelen su deposu Telefon: 1425 
Eıkiıehir Şubesi: Mestan Zade lbrahlm Telefon: 65 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılmakta olan memurin 
navyonu~un 6776 \ir~ 89 kuruı hedeli keıifli bakiyei inıaab kapalı 
xarf uıuTile münakasaya vazolunmuştur. 24/7 /934 Salı gUnü saat 
l-' to ihalesi icra edilecektir. Şartuame \e keşifnameyi görmek 
isteyenlerin Sanatoryom Baştababetine ve mUnakaea için de Ko
miıyona müracaatları. "3635,, 

bugun en mu~l<.ulpesenl zevkleri talmın 

eden en sur' allı bir aynal ı kam aradır. 

Fazla malümal iç in : 

C. Fröh h mUcssc&es ne sıd~bu, Su tan t-ıa :ım 

Kend ros han No 6 9 

muracaal ediniz J 

FOSFATLI 

AL 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede •aldır. 

,,.._. Karaciğer - Mide - Bağırsak - Taı, Kum haıtalıklarına ~-• 

Z LA İçmeleri ve 
OTELİ 

Herıüo Köprüden 6,$0 - 7,35 - 8,05 - 9,50 - 11 • 13,15 - lS,10 • 16,45 te 
Haydarpa4aya rlden vapurların trenleri içmelere Jrİderler. 

içme ve tren flyatlar1nda yeniden mUhlm tenzilit yapılmı,tar. 

Otobüs ·ve Kamyonların f~zla yüküne tahammül eden yeni bir lastik 1'-Denizyol ları 
iŞLETMESi 

GOOD· 
f-IEVi 
DİUTI 

Kamyon n OtobGılerlniı:de bir takım liatilde daha faıla kilometre J•pmalc, llatllc 
maarafınıza yarı yarıya indirmek daha bllyllk boy bir liatlk kullanmakla kabildir. 

1934 mamulih yeni 6 112 X 32 GOOD YEAR li•tiklerl bntiln GOOD YEAR 
acentelerlae teni olunmuıtur. Hemen ıehrinl:z.dekl GOOD YEAR acenteaine 
mClracaatla 6 112 X 32 llıtlklerl talep ediniz. 

Ford, Şnrole, Doç veHİr bfr buçuk iki tonluk Kamyon ve otobiiıler için tercih olunacak 
yeJr&ne mukavim listik 6 1/2 X 32 eb'adında atır mal GOOD YEAR li•titidir. 

Acenteleri ı Karak6y K8prUbaf 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhUrdarude 

Haa TeL 2ı740 ...... ~----
Trabzon Sür' at 

Yolu 
ERZURUM vapuru 19 

Temmuz 
Pertembe 20 de Galata 
r1hhmmdan kalkacak. Gidlfte 
lnebolu, Samıun, Ordu, Glreıon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. 06-
nllıte bunlara illvetea Pa141, 
Of, Polatbane'ye uj'rayacak· 
tır. (3987) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 19 

Temmuz 
Pertembe 19 da Sirkeci 
rıhhmından kalkacaktır. (3988) 

• 
Memur isteniyor 
İstanbul için iki ve tafra fçln dört 
memur aranıyor. Maaı doli'undur. 
Mali veya nakdi kefalet ıarttır. 
Posta kutu•u Galata 1459 ( acele 
müracaat lazımdır). 

... • ... (1240) .............................................................. 
Son Poata Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 


