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ay tağı To luyorlKahzımallıkHakkındaBe
Fevkalide Ahvalde Fevkalide . Ted- lediyeyeMü~m_BirTeklif: 

Aıabı·ımek SelaAhı·yetini fstiyecek ·Sebze Ve Meyva Fiatlarını Düşürmek bir 
Bir Maddelik Bir Kanun, Bütün icraatı Meşrulaştırdı 

Almanya ahvali hakkındn dün de 
)eniden birtakım malumat gel
miştir. Bu mal6mat amıslyle ao•· 
gıda taıınif edilmiştir. Vaıiyete 

nazaran llitler hükumeti bakimi· 
yeti elinde tutmaktadır. Fakat 
milli eoıı~·alizm mevkiinden 9ok 
kaybetmiştir. Telgraflar ıunlardır: 

gerlln, 4 ( A.A ) - Baıvekil 
M. Hitler aıağıdaki beyannameyi 
neıretmiştir: 

' " isyanı bastırmak için alman 
tedbirler 1 temmuz sabahı saat 
1 de nihayet bulmuıtur. Her kim, 

-herhangi bir niyetle olur1a olsun 
kendiliğinden bu hareketle ali• 
kadar bir harekete tevessül ederse 
mahkemeye tevdi olunacaktır. ,, 
· M. Hitler bu karar ile 30 
haziran hadisesini tamamen ka· 
panmış telakki ettiğini göster• 
mektedir. 

Rayttag Toplanıyor 
Berlin, 4 ( A.A) - M. Hitle

rln ••kal&de ..ıalü~er htemek 
R•.,1•6 "'•ell•iıaıl•. r•I• JI. Göri"• lchuJ•11. komM11idlcttle 

illi rnh•ltlqfl•ı ••P•••r 
mak1adile Rantata toplantıya 
çağıracafı haber veriliyor. 

Kabinenin içtimaı 
Betlin, 4 ( A. A. ) - Kabine, 

dünkü fçtimaında, Baıvekilin 
11
hainlerin faaliyetine,, karıı vaki 

olan icraatına reamen taavip et• 

• 

mittir. Bu tasvibin esbabımucibeal 
olarak, mezk(ir icraabn, nizamı 
muhafaza endlıesile vukubu\duğu 
ıikredilmiıtir. . 

Be9vekll• Te9ekkUr 
Berfin, 4 ( A. A. ) - Alman 

ajanıı bildiriyor: Kabinenin dünkll 

irfan Hayatı 
Maarifin Neırettiği Bir istatistik, 

Bize Neler Öğretiyor? 

Maariflıt luılclarındtı dikkate değer 6ir istatistik n•ırettili talebe haıumlar 
~ Bat Vekllet iıtatlıtik mUdUr· tur. Biz burada orta tahsilin 

1Ug6 memlekette maarif hareket- lise kısmına ait rakkamları 
lerinin geçen 932·933 ders sene• ahyoruz. 
sine ait bUtun faaliyet - s~fhaları (932 - 933) ders yılında mem· 
hakkında çok e1&ıh bir kita~ lekette otuz reımi lisede tedrisat 
hazırlarnııtır. Bu istatiıti)c k_Na· yapılmıı, bu otuz liseye 4, 199 
banda, 932 - 933 deif'"';;ıtMın erkek, 1156 kız talebe devam 
memleket irfana hesab;:;; v d"ği etmiı, Hne sonunda 625 erkek 
bütün neticeler en · "'" t efr 

1 
x. • ve 209 kız olmak üzere 834 

, ınc:e e erru• 1 b 1 B d atına kad., · l . · • t ta e e mezun o muıtur. u mü • 
kamlar bal' :.• enmlf, · açık rak1 det içinde otuz llıede 634 erkek 
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toplantaıında Baıvekil M. Hitler 
devletin emniyetine karıı yapılan 

ıulkasb ve sulka1hn tenkllinl an• 

latmııtır. Başvekil seri bir hare• 
ketin zaruretini ehemmiyetle 
kaydetmit ve: 

( DHamı ıs inci •ayfada ) 

Arab·standa 
Kuvvetlerin 
İ üzleri 

Belleri birer ınoe kuşakla 
ııktlmıı, beyaz entarileri altında 
sım gibi Hı1 Ye keıkin adıleli 
baldırları birer 
oyuncu kız gibi 
mevzun adıaı· 
)arla ilerliyea 
ıiyah köleler ... 
Ellerinde du· 
maoı tüten ka· 
kuleli aoı kah• 
veyi dağıtıyor· 
Jar. 
lbnluuut an• 
latıyor: 

-Bu sefer yine 
Dç Tormobll ("J /6niH•rıl 
kapaklandı. 

Miıter FUbl ı 
- Benimkiler deAlldlr, diyor. 

Bu aahoe, ılu yakanda tak
dim edecetlmlı 

rabistanda 
Gizli uvvetlerin 

iç Yüz· 
Tefrikımızıo bir sabuesidir. 

Sırlı ve karanlık kuvvetlerin nasıl 
amanıız bir cidal içinde boğuştuk· 
farını gölleren bu eserin harikuliide 
bir alaka u>·andıracağından eminiz. 

l 
Pek Yakında 

[*J Arabistauda herket otomo• 
bile Tormobil der. 

İçin · Kabzımalları Aradan Kaldırmak 
Sebze ve meyva gibi madde· 

lerin halka arzı, sataıı ve1aire1I 
hakkında Belediye riyasetine mü· 
racaat edilerek bazı mühim tek· 
liflerde bulunulmuştur. MUra• 
caat sahibi, Ticaret mUdUr
IUğU eski şirketler mUdUrll Bahri 
Beydir. Bahri Bey Kabzımallar 
Cemiyetinin kaldırılarak, mUstah• 
ıille, müşterinin arasındaki vaıı· 
tanın hal idaresi olmaıı tarafta· 
rıdır. Hal idaresi milli bir mü· 
easeıeden yarım milyon lira kredi 
bulup müstahsillerin mahna almab 
mutavassıt esnafa satmalıdır. 
Kabzımallar ortadan kalkınca, 
meyva ve ıebze daha ucuz.lıyacak 
müatahail malını satar satmaz 
eline para geçecek, aylarca bek· 
lemiyecektir. 

Belediye riyaseti bu teklifi 
tetkik etmektedir.. Fakat bu lı 
IÇin liıımgelen sermayenin kolay 
bulunamayacağı tahmin edilmek
tedir. 

Son Poata: Bu teklifin haddi
zatinde mühim bir meıeleye te· 

A 

T~kli/l gopa11 Bo1arl B•• 

mas ettiği muhakkaktır. Komal· 
yoncuyu ortadan kaldırmak su
retile sebze ve meyva fiatlanm 
dUtürmek mUmkUn olabilir. Fakat 
olabilmek başka, olmak yine 
baıkadır. Bekliyelim: bakalım 
aylneidevran ne ıuret göıterir. 

Aleminde .. 
Kafalar Kızışınca Pala Ve Sopalar 

Meydana Çıktı 
Bozöyük, ( Hususi ) - Birkaç 

glio evvel şehrimize bağlı Poyra 
. köyUnde bir cinayet olmuı, bir 
kadın alemindo Mahmut oğlu 
Recep iıminde biri sopalarla dö
vülerek öldürülmüştür. Hidise 
ıöyle olmuştur : 

Oluklu köyü gençlerinden Halil 
oğlu Mehmet, Mehmet oğlu ibra· 
hlm, hoca Ahmet oğlu Mehmet, 
Ömer oğlu Mehmet, Mehmet oğlu 
Muıtafa ve isimleri henüz tesbit 
edilmeyen üç genç, bir kadm 
ilemi yapmıya karar vermişler ve 
Poyra köylü Mahmut oğlu Recebe 
bir kuzu alıp gelmeıi için haber 
göndermişlerdir 

Hovardalar o gece, Oluklu 
köyü civarında Hacı Topalın 

mandırasına gitmişler ve getirdik
leri iki kadını oynatıp ıçmeyo 

başlamışlardır. 
Bu sırada muhabbet epeyce 

ilerlemiş, Recebin fazla sarhoı 
olarak öteye beriye sataşması 

yüzünden şiddetli bir kavga çık· 
mışhr. Oluklulu delikanhların 

kafaları kızınca Recebi alaşağı 

ederek dövmiye, başına sopalarla 
vurmaya başlamışlardır. Uygunsuz 
kadınların feryatları arasında 
devam eden bu müthiş boğuşma 

esnasında Recep cansız olarak 
yere yıkılmıf ve ölmüıtür. Du
manla kafalarla yapılan bu cina· 
yetten ıonra, 8 katil arkadaı 

Recebin ceıediniJ bir ııUn mandı· 
rad• aaklamıt1ar, erteai alqam, 

Olukludan getirdikleri bir merdi
vene koyarak Kırmızı toprak 
mevkiinde bir yere atmıılardır. 

Ceset meydana çıkmıt va 
yapılan tahkikat neticesinde ka· 
tiller elde edilmiıtir. - lf .......................................................... ._ 

Son Posta 
Bugün 
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·············································-···········-
Fransız - ıngiliz 

İttifakı Ve 
Bir Tekzip 

Londra, 4 (A.A.)- Resmt mahafil, 
Fransız Hariciye Nazırı M. Barlu'nun 
bir İngiliz-Fransız ittifakı müzakere 
etmek üzere Londra'ya gelmekte 
bulunduğunu tekzip etmektedirler. 

Paris, 4 (A. A.) - Frua Hariciye 
Naıırı M. Bartu, bu hafta ıonunda 

Londraya gidecektir. Pazar rünG 
orada bulunması mukurerdir. M. 

Bartu'nun İnıiliz Nazırile milllkatının 
umumiyetle halihaı.ırdaki Avrupa 
mHalline tealluk edeceti tabmla 
.auDUJJN'• 
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(Halkın· Sesi) 
Radyonun Islahı 
Ve Halkın 
Temennileri 

Radyonun bir kUltür ve terbiye 
vaeıtaıı haline getirilmcaini te
minen bir takim teıkilat yapı
lacaktır. Bu güz:cl karanu halk 
aruıuda hwl ettiği intibaı dün 
atideki şekilde teııbit ettik: 

Sadi Bey (Eminonü Balıkpazarı 82) 
- Garp memleketlerinde radyo b1' 
terbiye ve kültür YHıtau olmu,tur. 
Oralarda radyo lnıanlara hocalık 
yapıyor. Bugün gazetelerde okudum. 
Bizim radyo programımız ıslah edile
cekmi9. Her yattaki Tilrkleri aiikadar 
edecek koaferaaaiar •erilecekmif. 
Ne yalan a8yleyim: Radyomuzun ban 
ıarkaiarJDda mey kokuyordu. Açık, 
Npk tulnlu bile Hdyoda mubab 
ıörillfiyordu. 

* Nedim B. ( SultaDHlim Kitip Muı· 
ihiddin mahalleıi 4) - Matbuat Umum 
lladerfitü radyonun balka daha 
faJd.h olmuı için yeni eaa.ıu ı.a. 
..tuuya bqlamıtbr. 

Her tabaka halkı memnun edebil
mek lçla çocuk •eceal, edebiyat 
••cul, pnçlu pceal, •por aeceal 
sf bl can aıkmıyacak bir tekilde ... 
celu tertip edecekml• Radyo hakiki 
bir ihtiyaç hallne l'elmiftir. Ba mG
auebetle liz.dea bir fey rica eclecetım. 
Radyo makineleri çok pababdır. Mat• 
buat umum mGdOrlüjil daha ucuz 
makineler temin edemez mi acaba. 
Buna da ıazetenbe yazmıL ,,. 

Nihat bey (Ba~ azıt Koaka Tramvay 
cıaddeai 12) - Biltnn Cümhariyet 
Tlrldye•I yekpare bir varlık olmuı

tur. Yeni yapılan demiryollarımız ve 
ıo•eleri•ia bu varbtın kan ve can 
damarlarıdır. Bence radyo da demir
yo?u Ye mektep kadar lüzumlu bir 
n•tadır. Mamlrüo olıa her köyün hiç 
olmaua ihtiyar heyeti odasına bir 
l'adyo temin edilmelidir. Köylüluimh 
ihya haberlerini derhal bu nııta 

Ue dinlemeli, kendilerine faydalı 
konferan•lar zerllmeli, bOyük ıeflc· 
l'imfzfn nrdikleri konferırnsian bura· 
dan dinliyebilmelidirler. Birçok Avru
pa memleketleri b8yledir. 

lf-
Ali Bey (Fatih Çarşamba 41) -

Biz.im radyomuz baıan kJasik par~a
lar calacatım diye pek JaObali 9eyler 
intihap ediyordu. Hara ve edebiyat 
noktaaıodna kıymeti olmıyan ıarkılar 
bile radyomuzda yer buluyordu. Yeni 
te.fkilitta bu ~bi ıeylere yol veril· 
meme.ini iaUycnunı. 

Bakırköy Fabrikasmda 
Sumerbank, Bakırköyündeki 

hez fabrikasına yeniden büyllk iki 
pavyon ilave etmiş ve tesisat vil· 
cude aetirmiftir. 

Öğrendiğimize göre; yeni kıs· 
mın küşat resmi bu ayın son 
haftasında yapılacak ve işlemiye 
terk edilecektir. 

Yangm Başlangıçları 
Yeniköyde Mısırlı lbrahim Be· 

yin yalısında ve Arapcamiinde 
Piyer Efendinin tornacı dükkA· 
omdan yangın çıkmış iae de her 
iki yangın da sirayeye meydan 
•erilmeden slSndürülmOştür. 
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Mahya Soygunculuğu 

- ( Güniln Tarihi ] 

Soy Adı Nasıl 
Kullanılacak ? 

Dün On 
Hadisenin 

Üç Suçlusu Olan 
Muhakemesı 

Dun A.liye ikinci ceza mahkemesinde bir mahya 
aoygunculuğu davasına bakıldı. Geçen Ramazanda 
Aksaraydaki Valdo camilnin mahyalarında kulla
nılan bntnu amplUler çalınmıştır. Suçlu, camiin 
mahyacısı irfan Beyin çırağı Cahit iaminde (15) ya· 

Bir 
Yapıldı 

bilerek satın aldıkları iddiasile ve ıuçlu aıfatile 
bulunuyorlardı. Bunlar ampullerin hırsızlık olduğunu 
bauek satın almadıklarıru ıöylediler. Kayyum Fehmi 
ve Faik Efendiler şahit olarek dinlendiler. Calıit 
mahkemeye gelmediği için davaya gıyaben bakıldı 
ve muhake e, Cahidio buldurulma11 için ülik 
edildi. 

ıında bir çocuktur. Cahit· ampülleri yavaş yavq 
a11rarak civardaki unafa aatmıftır. Fakat am
pullerin merinde camiin iami yazılı olduğu için 
bunlar çabucak bulunmuştur. Soçlu dün mahkeme
ye gelmemiıti. Dün Aksaray eınafmdan Kozma, 
ciğerci Eyüp, sucu Sabri, ekmekci Yorgi, kasap 
Kimil, Cevdet, ıekercl Davit, tütüncü Osman, te· 
kerci HUıntı, kuap Rafit, Veli, ıekercl ve helvacı 
Muatafa Efendiler de mahkemede çahnmıı mallan 

)#. San jojef ile arkadaşı Onnik Efendi Emina
nlinde Bah.zannda yağcı Alfert Biyanko Efen· 
dinin cüzdanım çaldıkları iddiasile dUn Sulh birind 
ceza mahkemesinde muhakeme edildiler. Mahkeme 

Sinemalar 
Meselesi 

Öğrendiğimize göre Maliye 
VekAletinden belediyeye bir tez· 
kere gelmipir. Vekalet bu tezk~ 
resinde, ainemaların kapalı bulun· 
ması dolayı "le, hazinenin vergi
den kaybettiğini bildirmekte, b~ 
lediyenin, DarWiceze bisıesini 
tahsil için diğer kanuni yollardan 
yilrüme1ini, ainer.:ıalann açılmasını 
tavsiye etmektedir. Bu tavsiye 
Ozerine, belediyenin nasıl hareket 
edeceği belli değildir. BeJcdiye 
Reiı Muavini Hamit Bey bu mes· 
eleye dair dün gaz.etecilere: 

" - Böyle bir tezkere geldi
ğini duydum, fakat vaziyetin ne 
olduğunu bilmiyorum. Bu işle Vali 
Bey bizzat meşgul olmaktadır, 
demiştir. 

Sinemaların açılıp açılmıyaca· 
ğını gazeteciler Vali Beye de aor· 
muştur. Muhiddin Bey sadece: 

- Bilmiyorum, demiştir. ., 

Para Veriliyor 
Gayrimübadillere Tevziat 
Cumartesiye Başhyacak 

Gayrimfibadtllere yapılacak 
para tevziatına cumartesi günli 
baılanacaktır. Evveli küçük istih
kak sahiplerine alacaklan ödene
cek, büyük hak sahiplerine daha 
aonra tediyat yapılacakbr. 

Verilen malumata göre, para 
dağıbmı üç ay kadar devam 
edecektir. 

Elektrik Ücreti 
Elektrik tarife komisyonu pa

zar günll toplanarak yeni Oç aybk 
elektrik tarifesini tesbit edecektir. 
Ücretin bir miktar daha ineceji 
ümit edilmektedir. 

-San Jojefin aaçunu aabit görerek kendisini 4,5 ay 
lıapH mahküm etti, Onnik Efendi de beraet 
karan aldı:. 

1 
Terkos Suyu 

Eylülde G "inde 36 Bin 
Ton Su Verilecek 

Belediye Fen işleri müdürll 
Yusuf Ziya Bey dlln Terkosa gf. 
derek, yeni te · sab teftiı etmiştir. 
Eylüle kadar bu seneki ıalahat 
programmın bitirilmesi ümit edil
mektedir. Şimdi, gtinde 28 bin 
ton su verilmektedir. Bu iktar 
Eylülde 36 bin ton olacaldn-. Bun
dan başka şehrin muhtelif yeri~ 
rinde yangın söndürme musluldan 
yapılacaktır. Mlllluklann adedi 
şimdiden 500 olarak tesbit edıl
miştir. Bu muıluklar yapıhn .. a, 
itfaiye hortumları bol su alabile
ceklerdir. 

Ekmek Fiall 
Emek nerhı dünden itibaren 

yine eski fiat üzerine tcsbit edil· 
miştir. Ekmeğin kilosu 9 kuruş 30 
paradır. Bu fiat on beş g6n mu
teber olacaktır. 

Dünkü Yağmur 
fstanbul Ve Civarına 20 
Milimetre Yağmur Yağdı 

lstanbul, 4 ( A. A. ) - Sıfır 
derecei hararete ve deniz seviyesine 
indirilmiı barometre: 

Saat 7 de 153,5 ı .sat 14 ta 754,5; 
hararet: 7 de 20; 14 te 22; azami 
hararet 24, 1t1ıari hararet 17 ,S. 

Rüzgar evYeli lodostan, bilihare 
poyrıı:r.dan esmiştir. Sürati aaniyede 
9 metreye kadar çıkmıflır. 

Yatan yafmurun miktarı 20 
milimetredir. 

DUzcede Yaldıram 
Enelld pn de Düz.cede fiddetli 

yatmur yafmıtt balkı çok ıeviudir
miftir. Bu 11rada Hadmiye köyüne 
iki defa yılchnm düımü.t. iki aaman· 
bk yaaJDlflu. 

124 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför Eminin idare.indeki 
2 J 57 nwnarah otomobil Eminö· 
nünden geçerken lsmaiJ isminde 
beş yaşında bir çocuğa çarparak 
ağır surette yaralamqtır. 

lf- Limammnda bulunan Ro· 
anya bandıralı Recel Karol 

vapuru tayfalanndan Dimitri ka· 
zaen vapurun ambarına düşerek 
ağır surette yaralanmıştır. 

lf Tozkoparanda oturan ,us
tafa isminde bir çocuk oyun yti
z.tinden çıkan kavga neticeainde 
Liitfi isminde bir çocuğun batını 
yarmışbr. 

lf. Niko isminde bir çocuk 
Beyoğlunda Alyon soka~nda 
oturan Madam Eleninin 12 albn 
lirasını çalmak ıuçile yakalan
mışbr. 

Bundan başka ıehrin muht~ 
lif aemtlerinde 4 hırsızlık. bir eve 
taarruz ve bir d~ &lümle tehdit 
Yakaaı olmUftur. 

Seyyah Geliyor 
Ağustosta Kalabalık Bir 
Fransız Kafilesi Gelecek 

Fransada "Franıa vo Şark,, 
teıekkUlü memleketimizde bir H· 

yahat tertip etmiıtir. Kalabahk 
bir seyyah kafilesi 28 ağuatosta 
Marsilyadan hareket edecek, İtal
jB ve Yunanistan şehirlerini do· 
]aşarak latanbula gelecektir. Ka· 
file burada sekiz glhı kadar ka .. 
lacak, aym zamanda Buna •e 
civannı da gezeceklerdir. Seyahat 
19 eylüla ka.dal' ailrecektir. 

Lastik Meselesi 
Liatik-deri m•eleainia eoa Wr 

karara batlanmaaı isin bupa Od.da 
bir toplanb yapılacakbr. 

V ataııdaflann aoy adı kullanma• 
lan mecburiyeti hakkındaki layihanın 
ıeı•nlerde Millet Mecliainde kanun 
Mlinde kabul edilditini yaz.mııtık. 
Bu.On de resmi gazetede çıkan bu 
kanunun eaaa hükümlerini yaz.ıyoruzı 

Her Türk az adından başka •oy 
adını da taıımaya mecburdur. 

SöyJeyifte. yaztıta, imzada öz ad 
inde, aoy adı ıonda kullanılır. 

Rütbe ve memuriyet, aşiret ye 
yabancı ırk ve millet isimlerile umumi 
edeplere uygun olmayan veya itruıf 
H gülünç olan soy adlan kullıuıılamaı 

Soy adı aeçme vazifesi evlilik b&· 
liğinin reisi olan kocaya aittir. 

Mümeyyiz olan re9lt soy adını 
••çmekte aerbeattir. 

En b4y1lk mWkiye memuruaun 
Yereceği müzekkere fizerine Cümhu• 
riyet milddeiumumi•i. 3 Oncü madcl~
delcl memnuiyete uypa olmıyuak 
•oy adı kullananların bu adı detlı· 
tlrmele.rini ve tarihte Gn almıt olan· 
fara ilifik rnlatan adlann, hilafını 
lddia ile, kullanılmamuını mahkeme. 
dea i•teyebllir. 

Kanuala taayyün eden unvanlar 
mahfındur. 

Bu kanunun DCfrJ tarihinden itf
buen iki yıl içinde gerek soy adı 
olmıyanlar we gerekse sor adlarını 
dejiftiındr iateyenler tqıyacakları adı 
Hükumetin tayin edeceği ıekilde nü· 
fua kütüklerine geçirilmek üzere bil• 
dirirler. Bu iş için Yerilecek her nevi 
evrak pul resminden moafbr. 

Kanunun tayin eylediği zaman 
içinde aoy adım memurlara bildirmi-o 
Jtalerden beı liradan on bef liraya 
kadar ve bu it için Hükumetçe veri• 
lecek vaz.ffede ihmali görulen mub
tular ve ihtiyar heyetleri n:zııaının 
bu birinden ve belediyelerce memul' 
edilenlerden on liradaa em liraya 
kadar hafif para cez.au alınır. Bu ce .. 
zalar mahalli f da re heyetleri kararile 
verilir ve vali veya kaymnkamların 
tasdikı ile kat'ileıir. 

D 1 
T. D. T. C. umumi katipliğinden: 
Cemiyetin dflfüncelerini yaymak 

üz.ere çıkarılmakta olan Turk dili 
adlı bültenin baskı ve a&bf yeri de
littirilmiıtir. Birinci numaradan baı• 
lıyarak bülten Dnlet pıatbaasında 
haaılacak ve aabıı İataabu1da Tlr)ıi 
kitapçılik limitet tirketi tarafuulan 
yapılacakbr. Bültenin betinci ve _.. 
dan sonraki baskılarında ıeçen Jıl 
yapılmış olan bfiyük dil anketinin 
verimleri ba.ılacakhr, Billtenin bit 
aayısınıa aabt fiyatı eskisi gibi 80 
kurut ve on sayılık bir cildinin abo· 
nesi üç liradır. Hakimiyeti Milliye 
matbaasında yazılmıt olan abone• 
lerin bOtün haklan mahfuzdur. Bun• 
dan ıonra abone olmak istiyenlerlD 
J• dotrudın doj'nıya Ankarada Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti merl<ezine ya• 
hut lstanbulda Türk kitapçılık limite• 
firketine müracaattan rlca olunur. 

Doçentlerin 
Maaşı 

Edebiyat, hukuk fakülteai ve eczacı 
ditçi mektebi doçentleri dü topla• 
aank barem dolap•ila SS liradan 3S 
liraya indirilen maaılamwa tekrar 
M'tbrılmaa için Vekalit nezdinde 
hm tqebbDAt yapauya karar ver• 
alfle~dir. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_' _n_ın_R_e_s_im_lı_· _H_ı_·lc_ô._g_e_sı_·: ___________ R_a_z_a_r_O_la_Hasan B. Digor /(i: / 

Bizim Ahmet B. için çok 
.. yler IBylerler Huaa Bey 1 cloludıncı.. 

J 

.... lleaell kimi ODU JaluO, l Kımı de doirıa. .aı.N, men 
bir adam tawr •. 

1 

-- Halbuki bv a&ıeria Jeriadc l Hasan 8. - fürkaç lira borç 
elma• itin • inu11111 malliyetim Terip, arkuından beklemekle 
bilmek lhs•thr. Acalta w m.aaın azizim f.. 
it dlfl aual aalafllır? 



Hergün 

Muhterem Misafi
rimiz Trabzonda 

Ş4=hmph Hz. ni Tekrar 
Karıılamak için Erzurumda 

Hazırhk Yapılıyor 
S'noP.t t ( A. A. ) - BlyDk 

-....mm ın.. Şeh•nplu Hz. n1 
Mmil Ep •epuru, berabr 
nnde Zafer Ye Tmaztepe torpi
dolan oldup halde cl8a .. at 
(18) ela Sinop limamocla bir tut 
rapbktan ..... Trabzona dojnı 
johma ..... etmlftir. Şebinph 
Rs. •hiDeM toplana• binlerce 
Wk tarafmdaa ............ ......... 

Trabzon, • - Şebıqpb Hs. 
baladwklan .... ~ • 

.,. dojnı li••••·· ieldL 
BIJlk miaaflrimb Mat OD d6rtte 
karaya çakarak KtımOfhaney• 
hareket edeceklerdir. 

Gnmllthane, 4 - Iran Şabin
,.ı.. Hz. eelarimlz• mnualat 
•ttllet, hah cQllma tuablrab 
.,..ada letlkbal edildiler. 

* lraa ~lnphı Hz. nia mal-
Jetlerinde. lnn pateleri .nm ... 
• olarak ...... timiz. plmit 
.ıaa ._. Be1. Eıe yapurm-
du ı.ta&W matbuat cemifetl 
Nllliifae, cloltau ....,.bnı ifa.. 
.... _.. ... ....,.,pbaiftlr. 

Husu i idareler 
Bütçe•İ Hakkın-

• 

Resimli Malcale il "Baht işi,, Felsefeşi fi 

.... ıar Yarchr ld ~ok alt••eJddldlrlw. Gıefttilderi 
ltl~e r•lmz tanataa H ta htea medet amarlar. Bunlaraa 
felMfeıl .. B .. t iti.. dir. Neticede ... nifak olamadıldan 
uman •ltenkkdlae ..,,_ hlldlp: 

•Ne yapahm.. Bal.tam Jokmq t,, derler. Hayatta Dhl• 

vaffaldyetl t.IJln f )Ja•a beldı,.a iaaaalar her u•• 
buna le laırP••tfu· lluwaffak olmak icla ıadeee •· 
klmıa, Mlalaizl ft eafrjlaln tlY•niai&. 

SON TELGRAF 
Meclis· Ordoy 

Kudret Ve Ordumuzun 
Her Türlü Takdinn 

abilıyeti 
Fevkind • 

ır 

nbul l/J Zon
Bir 5eyahat 

IÜa .. kadar ......... .. -
kadar taWlt De •alaafaza " 
himaye ~ttliWa ,abek tezalalrl 
olarak tellldd ederim. 

lılUb llldafaa v eklletiai. .. 

r ı? 
Eski Veliabba ()tlu Kırat 

ııu Edile 
ı.-..,4 

Ebpree 
Hit1-

Bir 
Sıçrararn 
Çekirge/ •• 



• 
lzmirde Edebiyat 
Ve Fikir 
Cereyanları 

lzmir, (Hususi) - lzmirde ~ 
tedeberi canla olmaktan ziyade 
devamlı bir fikir ve edebiyat 
tqneliji var. 

Türkiyede lstanbuldan sonra 
en fazla mecmua ve risale aar
feden ıehrin lzmir olduğu göz 
lnüne getirilirse, lzmirin fikir 
hareketlerini ne kadar büyilk bir 
dikkatle takip ettiği kolaylakla 
meydana çıkar. 

Haftalık franıızca bir edebi-
1at gazetesinin lzmirde 215 tane 
arfettiğini, lngilizce edebiyat 
Ye fikir kitaplarının ayni ıekilde 
aarofolunduğunu gözden geçir
mek 16phesiz hepimizi sevindiren 
laldiselerden sayılar. 

latanbuldan ve Ankaradan 
1Dkaelen herhangi bir fikri ve 
edebi hareket lzmirde geniı bir 
takip edici kütleyi arkasından sn
rlkltlyor. Fakat bu hareketlerin 
devamaız olması okuyanları ümit· 
llizliğe sevkediyor. 

İzmir, lstanbuldaki edebiyat 
Ye fikir hareketlerini biraz mllba .. 
leğah buluyor. Herhangi bir fikir 
Ye edebi mtlnakapnın daima 
anlqmıı aibi aulhle halledilme
aini ve iki tarafın da rllcu edi
fİlıİ flphe ile takip ediyor. 
Bilhaua münekkitlerin daima 
tanıcLklarının eserlerini ve hDvi-
yetlerini trhlil editinde temeddu
ha yet" vermesini açık bir hima .. 
1ecilik olarak kabul ediyor. 

İzmir, edebiyat ve fikir saba
moda muhtelü iatibaleler geçirdi. 
Bir mllddet " Fikirler ,, mecmua· 
nıın etrafında toplanan gençler, 
ortaya eserler ~karacak kadar 
kıymetli varlıklar göıtermlşlerdi. 
••Yedi Veren,,, Yedi Meplecilerin 
biraz taklitçiliğini yapmakla be
raber lzmirde edebi hareketlerin 
yayılmaama yol açmııtı. 

Bunu, ıOndelik bir gazetenin 
etrafında toRlanarak " lzmirden 
Sealer ,, tıerini ortaya atanlar 
takip ettL İJu hareket te ilki 
kadar devamlı olmadı ve pek 
çabuk unutuldu. " lzmirden Ses
ler,, in edebiyat piyasasına çıktıiı 
ı&nJerde lzmirde bir edebiyat 
cemiyeti de kurulmuıtu. Henllz 
allve halinde olan bu cemiyet, 
latanbuldan uzanan bir sesin 
parçalayıcı tenkidile kendi içinden 
)'lkıldı ve unutuldu. 

Şimdi lzmirde " KtlltOr,. gibi, 
•• Fikirler ,, ıibi kıymetli mecmu
alar çıkıyor. " Fikirler ,, yalmz 
muallim zlimreaine hitap ettiği 
için alikaıını, hitap ettiği zftm
renln çerçeveainden barice uza· 
namıyor. Bu itibarla .. KGltür ,, 
çok geoit bir okuyucu kntlealnin 
fikir ve edebiyat zevkine ma'keı 
olabiliyor. Bu hareketler lzmire 
~ok kıymetli istidatlar kazandar-
mıılardır. - A. Adnan 

Bir Yolcu Denizde 
Kayboldu 

lnebolu, a (A.A.) - Zongul· 
daktan buraya gelen Tan vapuru 
s&•erte yolcularından meçhul bir 
talu• vapur Kerenpe açıklarına 
plcHjl vakit denize d6fmllf ve 
yapılu taharriyatta bulunama .. 
... br. 

Afyonda Bir Kaza 
Af,onkarahiar ( Huauai ) 

Hamamlardan seçmekte olan 
urraf Abdullah Efendi ile arka• 
dafı lbrahim attan dlfm6tler ve 
tiqlanndan ap ıurette Jaralan-

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

• 

Salihlinin 
Buçuk 

İmarı İçin 10 Senede 
•• 
Uç 

Milyon Lira Sarf edildi 
Salihli, (Husu

si) - Buraıı 70, 
80 senelik genç 
bir kazadır. 1 .. 
tirdattanberi Sa
lihlinin intaat 
masraf yekünu 
üç buçuk milyon 
liraya baliğ ol
duğu söylenmek· 
tedir. Gördes, 
Demirci, Kula, 
Alaşehir, kaza• 
larmın ortasında 
bulunan Salihli 
bu kazalann sev· 
kiyat merkezidir. 
Bura istasyonundan yapılan se-
nevl ihracat vilAyet dahilinde ve 
belki de garbi Anadolunun hiçbir 
kazasından yapılmamaktadır. 

Bu itibarla Salihli geoit adım
larla inkipf eden ve parlak is
tikbali olan bir kazadır. 

Salihli balkı ve gençliği uya
mktır. Bilumum cemiyet ve 
müesseselerin idare heyetleri hep 
genç elemanların elindedir. 

Burada Gtırbilzler, Bozkurt, 
Avcılar, Ülkü namile dört kullip, 

Sapancada 
Tarla Sulamak Yüzünden 

Bir Adam Arkadaıını 
Öldürdü 

Sapa.-ca ( Hu ... ı ) - Yanık 
Şarkiyye köyünden Haşim oğlu 

CBahaettin ile ayni köyden Mu ... 
tafa çaYUŞ ·oğlu Harun arasında 
tarla aulamak meseleıinden ka•ga 
çıkmıı mve Muatafa çavuı oglu 
Harun hamil olduiu tabanca ile 
Babaettini öldllrmllttür. Harun 
kaçmlfbr. Tahkikat ve takibata 
baılanmııtır. 

Sapanca Gölünde Bir Genç 
Boğuldu 

Sapanca (Hususi) - Gölde 
kayık ıezintial yapmakta olan 
Rüstempqa mahallesinden Ali 
otlu Cevdet Efendi ile dört 
arkadaşlarmı hamil sandal de•ril
mif, hepai auya d6klilmtiılerdir. 
Bunlardan Cevdet boğulmuı, 
diğerleri kurtanlmışlardır. 

Tavıancılldar SUnnıt Oogunu 
Yaptılar 

Gebze ( Hususi) - Tavıan-
cılda kurulan bağcılar Spor kuln
bllnlln menfaatine bOtün kiylDnftn 
ve civar kiylGlerin ıayretlte 54 
çocukluk bir ıtlnnet dllğllnD ya• 
pılmııtır. Bu mllnaaebetle yapılan 
bftyllk pehlivan ıtıreıleri çok ka
labalık olmuı ve neticede Tekir
dağlı Hüaeyin baıpelılivanhjı 
almııbr. Orta oyunu, hokkabaz 
eğlenceli mehtabınlalbnda aabalıa 
kadar devam etmif civar kayler
den kaaabalardan hattl kartı 
aahilden gelen bir çok ziyaretçiler 
eııiz bir ıece ıeçirmiflercjir. 

Malatyada Elektrik Temin Edildi 
Malatya (Hu•ul) - Son ya• 

jan dolu ve karlar Derme yata• 
jim bozmUf, bu ytızden elektrik 
iatihıall mDmktln olamamııtı. 
Y atatın tamiri ikmal edilmif .,.. 
elektrik iatihaaliae batlanmiftır. 
Su tekrar yata;ına aokulmuı 
olduğu için ıehlrde baflayaa 111-

Sallh.litl• 1lmeı11lijer •üzerp/u 
Hililiahmer, Hi.;ayeietfal ıubeleri 
Ticaret ze Ziraat Odaları, MuaJ .. 
limler Birliği müeueseleri vardır. 
Kulllp ve Cemiyetteki gençler 
daima çalıtmaktadırlar. 

GübDzler yurdunun 22 parça
lık bir \bandosu, Garbi Anado
lunun ikinciıile beraber kalan 
bir futbol takımı, halka ve köy
lüye meccanen müsamereler ve-
ren 27 kiplik bir temsil kolu 
vardır.Bu kullip Salihlide Halkevi 
vazifesini ~örmektedir. Bozkurdun 

aporu, temsili, Ül
küniiıi temsil ko
lu vardır. Ülktı 
kulübünde Bele
diye Reisi Sinan 
Hamit Bey tara
fından her hafta 

konf eranılar veril
mektedir. Diğer 

cemiyetteki arka

daşlar da durma

dan çahfmakta, 
iyi ve dolgun büt 
jeler tahakkuk 
ettirmektedirler. 

Salihlide külliyetli miktarda 
arpa, buğday ve diğer hububatla 
25 - 30 bin çuval üzlim yeti.şir, 
altmıı yedi köyü ve bir nahiyeai 
o1an bu kazanın nüfusu 341 
senesinde 25-26 bin iken bu se
neki nüfua kayıtları 30 - 32 bini 
göstermektedir. lstirdattan sonra 
yarıdan fazlan yanmıı bir halde 
olan Salihli kasabasının bu kısa 
zamanda bu kadar terakki etmesi 
ve etmekte olması ileri için çok 
limitler bahşetmektedir. 

Bergamada Fakir Köy Yavruları için Kamp 

T•tlaol için lcampa •ötirillen gaoralJt· 

Berıama ( Huauat ) - Köy 
mektebi talebelerinden elli kitUik 
bir kafile Kozak nahiyesin
de Appbey semtlerinde kura• 
caldan kamp ıçın hareket 
etmiflerdir. Bu kafileye ikinci 
mektep baımuallimi Yılmaz Bey 
riy&1et edecektir. Bu çocuk .. 
lar bakımsız ve hastalığa meyyal 
yavrular olduğundan temiz ha•aıı 
ve temiz ıuyu ile töbret bulan 
Kozak çamlıklarında tebdilihava 
ve tedavi edilmek makıadile 

ııötürtllmektedirler. 
Bu kamp karan köy yavru

lannı ve bunalan ,fakir ailelerini 
çok aevindirmiıtir. Kamp Berıa· 
ma kaymakamlığının idare ve hl
mayealnde bir ay devam edecektir. 

lf Himayel Etfal Cemiyetinin 
yardımile lımire tedariye s6nde
rilen iki talebe lzmirde maarif 
doktorlan11dan Sami Beyin him
metile bufun ve bojularından 

ameliyat edilmek ıuretil• ı.a,.ıc 
bir tehlikeden kurtarılmıılardır. 

Yeni Binalarla Tafköprünün Çehresi Deiittl 

T.,JılprllÜ JICrlı •• ••11i inı••I 

T afklpril ( Huaui ) - 8 Hne bir aene evYel Belediye Reisi 
enel plwa bir yanpda mlibim Mehmet Beyin bimmetile ricude 
bir kwm yuan babamız yeni ıetirllen park kaaabaya ayn bir 
yapılan tl••I Y• klr,ır bbaalarla ıtızelllk verm~ Yalanda kaıa .. 
yai battan imar edllmlftlr. banan elektrik teaiub da ikmal 

6 •••• eneHae Diıbetle kuaba ... ........ 

. l Tarihi Fıkra 

Ebe 
Çıldır 
Oyunu 

ı 

V aktile lstanbulda bulunan 
frenk elçilerinden biri, Babıalide 
çeviremediği entrikaları hudutta 
bulunan ordu içinde yllriite bilmek 
için - sanki bir g&ntılln nefer, 
yahut ta muvazzaf bir memurmuı 
ıibi - sadrazamm ~tine takıl· 
mıştı, tam yedi muharebeye iftİ
rak etmiıti. O gilnlerin ordusu 
yani yeniçeriler nizamı, intizamı 

kaybetmişlerdi. Sağa gidilmek 
emrini alınca sola, ileri yürümek 
kararı verilince geriye ıiderJerdi. 
Elçi bey, bu kargaıabğı görünce 
hayrete dllfmüt ve serdarıekrem 
unvanana taşıyan sadrazama ıor• 
muştu: 

- Bu nasıl harp?.. Sağı yok, 
ıolu yok. Herkea bildiğini ve 
dilediğini yapıyor. 

Zavalla aadrazam acı acı ıU
lerek İu eenbı · vermişti. 

- Buna Ebe Çıldır oyunu 
derler Elçi Bey, sonunda kabak 
benim baııma patlar. 

Ve sonra Ebe Çıldır oyunu 
ne demek olduğunu Elçiye izah 
etmlşti. Malim ya. Ebe Çıldır, 
çocuklann aralarında evvelce 
kur'a ıle ıeçtikleri Yeya yenilmif 
aaydıkları birini ebe yaparak Ye 
onun gözlerini bağhyarak etra• 
fanda (ebe çıldır!) 16zile konut• 
malarindan ve ebenin de el yor-
damlle onları aramaamdan ibaret 
olan oyuna denir. Bagllnkn Av· 
rupanın siyaal vaziyeti de aıajı 
yukan Ebe Çıldır oyununa bın
liyor. Fakat ebe bir değil, bir
kaç. Blttlb "Mtre_. .. , IMt Wr-

kaç ebenin etrafında toplanarak 
bar bar batırıyorlar: 

· - Ebe çdclir, ebe çdcLrl 
Bakahm, ebeler ...ı çıldır .. 

caklar ve ne çılgınbldar yapa• 
caklar? M. T 

Kaşta 
Sıcaklar .Baıladı, Herkes 
Gümbe Yaylasına Gidiyor 

Kaı (Huıuai) - Şiddetli • 
caldar batlamıfbr. Kuaba halla 
10 saat mesafedeki Glmbe yay
la11na dojru akın etmiye bqla~ 
llUfbr. Yaylada kiralamııiamıt •Y 

kalmamıtbr. Gtlmbe Ja~uı 4000 
metre yükıeldijlndeld Akdajul 
etetinde.dlr. Ortaamdan geçeli 
.. .inaama iki dakika •llai i~a 
tutainiyacağı lau:l81' ıoj'uktw'. 
Akdağda senenin her mevsimbade 
kar eksik olmamaktaclar. 

GOmbede iptidai bir hayat 
vardır. Evler buglhı ikamet caiz 
olmayacak kadar ipticlatdir. Ma .. 
maflh halk meV1im 11caklarmda 
buna rağmen Gümbeye ratbet 
etmektedir. Gümbede hamam nok• 
unı da ıiddetle hi .. dllmektedir. 
Yazın Gnmbe çok kalabahk 
oldutu için hamama fiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Damgalı Isparta Hahları · 
laparta, 4 ( A.A ) - 22128 Is

parta cinsi halılara 18 mayıstan 
itibaren ıojuk damga vurulmak 
umlll tatbik edilmektedir. Şimdiye 
kadar mllhim miktarda halı dam
ıalanmıt pek yerinde olan bu 
koruma siatemi bu milli ihracat 

· .. ya11nın imali üz.erinde iyi teıir
ler yapDllfbr• Keyfiyetin ana 
•atana yayılmaaı bumunda yap
brılan binlerce broıtlr ve tamim
ler alikadar makamlara ıınderile 

'-"'• ... _. 





6 Sayfa 

Dünya Hddiseleri J.-ı-
Arı 

flebası 
Son zamanda, yapılan bir 

k .:şif, anlarda veba hastalığının 

Kovanları 11k ıık vukua 
geldiğini meyda· 

boşaltan na çıkarmaktadır. 
bir tehlik• Kısa zamanda ko· 

ca bir arı kovanının boşalması için· 
deki hayvanların ölmesi bu yUz· 
denmiş. Bu hastalığı ve mikrobu• 
nu meydana çıkaran Berlin dok· 
torlarından Profesör Armbruster
dir. Arılar daha henllz balmumu• 
farın arasında gömülü iken has· 
tahğm mikrobu bunlara anz olu· 
yor ve onları, orada öldlirüyormuı. 
Ölen anlar, bulundukları yerde 
bir nevi kabuk hasıl ediyorlar· 
mıı. Diğer sağlam hayvanlar 
kovanlarını temizlemeye teşebbüs 
ediyor, fakat bu ölmüş arılara 
temas edince onlar da hastalığa 
tutulup öluyorlarm1ş.. An1ard1n 
bazılarının tehlikeyi zamanında 
farkederek kaçıp kurtuldukları 

da oluyormuş. 

Java adası, kocman bir 
kıt'a kadar büyüktür. Bu 

_D_ü_n_g_a_n-ın-• adaya bağlı öyle 
yanın adalar var
dır ki başlı başına 
birer memleket· 

en garip 
ordusu _____ _. 

tirler. Bunların başında hüküm
darlar vardır. İçlerinde, isim iti· 
barile en gariplerinden biri de 
talliffuzu çok gUç olan Corkja· 
kartadır. Corkjakarta sultanının 
garip bir ordusu vardır. Çfinkü 
ordunun kıy af eti cidden görüle
cek bir şeydir. Bu yanın adanın 
hükümdarı ancak mevlut gün· 
leri görünür. Çünkü Corkjakarta 
yarım adasının insanları müslü· 
mandırlarlar. O gün, bütün teba
ası önünden geçer ve kendisile 
müsafaha eder. Sonra, garip kıya
fetli ordusunun geçit resmi başlar. 
Askerlerin başında yan silindir, 
yarı fesi andıran bir yarım ıoba 
borusu vardır. Kolalı gömlekleri· 
nin üzerine deHik yakaları sır· 
malı redingot giyerler. Pantalon 
makamında da tl\rlll renkten 
emprime don taşırlar. 

~ 
Moskova'dan yazıhyor: Sov• 

yet Rusyanın genç ilimle-
Mühim bir rinden V. Lavroe 

• • ve A. Fef er uzun 
sanagı uı/ı zamandan beri ma• 
denlerin kaynağı hakkında ehem
miyetli tetkikat yapıyorlardı. Son• 
zamanda bu tetkikat mühim bir 
keşifle neticelenmiştir. Bu keşfin 
eıaıı şudur ki Termo reaksiyon ha· 
linde bulunan kimyevi faaliyetle
rile temayüz ettikleri kadar yük· 
sek derecei hararet te neşrederler. 
Mesela tecrübeler göstermiştir ki 
Lityom denilen maden Humzuha· 
ditle beraber on dokuz bin derece 
hararet verebiliyor. Bu hararetin 
dercesinin bfiyüklünü göstermek 
için güneş sathında hararet dere· 
cesi 7000 dereceyi geçmediği kay· 

!etmek kafidir. Bu iki alim diğer bazı 
usullerle 25 bin derecei harareti 
elde etmiye mu\'affak olmu§lar· 
dır. Bu suretle elde edilen ylik· 
ıek hararet derecelerile şimdiye 
kadar mukavemet dereceleri biz• 
ce tamamen meçhul olan muka· 
vemet noktasından son derece 
kuvvetli maden halitalan yapm• 
mak mümkün olduğu anlaşılıyor. 
Bu iki alimin keşfindeki ehem· 
miyet şudur ki bunlar maden dö· 
küm meselesini son derece basit· 
leştirmişler buna ait alat, edevatı 
bil· el çantasına ııkıştarmıya mu• 
vaffak olmuşlardır. 

O suretle herhangi bir parçası 
kırılan bir maden parçııs m ma· 
hallinde, tamir etmek, hat
ta rutubetli toprak içine gö
merek tamir etmek mümkün sa-
yılmaktadır. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bit·-'IBT'mler 

Muharebe 
Fakat 

Belki Yakın Değildir, 
Mutlaka Olacaktır! 

Alman Erkinıherblyealnln MUstakbel Taarruzda Takip Edeceği Plin Ne Olablllr ? 

Denize, Havaya Ait Muhtelif Tasavvurlar 

ltalya Başvekili Muso
lini bir müddet evvel söy• 
!ediği bir nutukta: 

- Muharebe ihtima• 
lini ortadan kaldırmak 
imkanı yoktur. 

Demişti. Muhtelif Ame
rika gazeteleri namına 
Avrupada uzun bir tetkik 
seyabatı yapmış olan 
doktor Shepard Stone in 
vardığı netice de budur. 
Mumaileyh bUJasaten di· 
yor ki: 

ne olacağıdır. Bu husuı· 
· ta, casuslar vaııtasile 

malumat edinilmesine ça• 
hşddığJ muhakkak be 
de, istenilen malümatın 
hakiki olarak elde edil· 
miş olması muhtemel 
değildir. Daha ziyade 
ihtimaUer üzerinde durul
maktadır. Bugün Alp 
dağlarından Aander sa• 
hillerine kadar bütnn 
Fraımz hududu bir tek 

düğmeye basıldığı zaman 
ateş alacak bir istihkam 
manzara• halindedir. Al· 

- "Avrupa asırlar• 
danberi rahat yllzU gör
memiş ise Bunu münha• 
sıran Fransa ile Almanya 
arasında mevcut, izalesi 
imkansız düımanbğa borç· 
ludur. Bundan sonra tek· 
rar kan ve ateı dalga11na 
tutulacak iıe bunu da 
yine ayni iki milletin ayni 
manhğına borçlu alacaktır. 

Frcı11•anıa prp cep'lac•i l.tihlcômlerı11dcı aalllt toplartlara 
bir l"UP "" Dönlcerk zılılı•ı11111 i11,uınclonl 

man ordusunun başını 
bu karaya çarpmak iste
mesi tasavvur edilemez. 
Bilakiı Fransız ordusunun 
Alman toprağına geçme
ıine, orada mağlfip edil· 
mesl gayemile müsaade aonra cılac•lı ıelcil 

düt- ittifak çemberi ile ihata etmiftir. 

1870 senesi muharebesinden 
ıonra tekmil Fransız milleU yalnız 
bir gayeye varmak emelile yqar
dı. Bu gaye Alıas ve Loren 
kıt'alannı almakb. Franıa 1914 
muharebesi sonunda bu gayeye 
eri~ti. Fakat şimdi de ayni mak· 
1at uğrunda didişmek sıra c;. At
manyaya geldi. 

Bu millet büyük mubarcucden 
bezgin ve bitkin olarak çıkmışb. 
Fakat ilk senelerin muvakkat fü
turundan sonra kendini topladı. 
Uzun yıllar bu devleti idare etmiş 
olan Brüning Ye Stresman gibi 
adamlar yekdiğerinden çok farklı 

metotlar kullanmış olabilirler.{Fakat 
hepsinin de gayeıi kaybedilmiş 
olan vaziyeti istirdat etmekti. 
Hitlerin iktidar mevkiine geçi§İn
den ıonra ise bu uğraşıı milli 
bir hars halini· aldı. Bugüo 
( Köningsberg ) ten ( Kofestans ) 
gölüne, ( Berlin , den ( Münib ) e 
kadar uzanan sabada blitiln Al· 
manlık Herin bir kaynaıma için· 
dedir. 6 yaşından 60 yaşına ka· 
dar her Alman talim yapar, 
yürllyilş yapar, manevra yapar ve: 

- Vatanın şerefini kurtarmak 
borcumdur, der. 

Vakıa dillerde kaybedilen 
toprakların isimleri yoktur, fakat 
bu isimler gönüllere nakşedilmiştir. 

Fransanm arzusu ise harp 
sonunda kazandığını vermemektir. 
Bu maksatla Almanyayı evelemir
de ıilAhıız bırakımı, ıoora bir 

Fakat Almanya, bu ittifak 
çemberini yaramamıı olmasına 

mukabil ıilihıaz kalmamııtır. 

Bugtın yalnız kara blltçeli 
( 357 ,600,000 • dolan bulmakta· 
dır. Giili aşikar huırlık1an 
şiddetle devam etmektedir. Bunun 
annne geçilmesi imkansızdır. 

Fransa bunu anladığı için 

Bir harp ıemitıl Salao oteıi gapıgor 

hiç olmazsa kendi kuvvetlerini 
artbrmıya karar venniıtir. Bu 
dakikada dönkerk isminde mu· 
azzam bir zırhla yapılmasına, 

garp cepheıi istihkAmlannm daha 
ziyade takviye edilmesine ve 
bütün ordunun motörJeştirilmeıine · 
karar verilmiş bulunmaktadır. 

Bu arada Franaız erkimbar
biyesini en fazla iıgal eden me· 
selelerden biri, muhtemel bir mu
harebe vukuunc:la Alman orduu• 
nua ithaf edeceii hareket tanıma 

edeceği düşlinlllebilir. Bunun ha-
ricinde evveli Fransayı tabtel· 
bahirler vasıtasiyle m11stem1e· 
kelerinden tecrit etmeyi, ıon

ra denizlere hikim olurq 
gayri mUstahkem sahile asker 
çıkarmayı bu aarada da tayyare 
filoları yasıtasile memleketin 
muhtelli taraflanna mnnferit 
mnfrezeler bırakmayı tan.-
vur etmekte olmam çok 
mümkündür. Bu vaziyetten an
laşılıyor ki müstakbel muharebeyi 
ilk evvel taarrw: eden kazanacak 
tır ve bu itibarla mftstakbel 
muharbe habersiz başlıyacakhr. 
Yalnız bu muharebenin olabil
mesi için Almayanın kendisini 
saran ittifaklar çemberinden kur
tulması lazımdır. Bunun için· 
dir ki muharebe yakın değildir. 
Fakat iki millet araıında mevcut 
husumet iz.ale edilemiyeceğine 
ıöre günün birinde de mutlaka 
vukua gelecektir. 

..... • ...... ·~ ••• 1. ~ ............... .___ __ 

Yem Ne1r1rat ı 
7 GUn - Du güzel haftalık mec

muanın 69 uncu sayısı da birçok re. 
simler, dolgun yazılar ve renkli cazip 
bir kapak ile çıkmıetır. Bilhaıaa bvei
ye ederiz. 

Holivut - Holivut'un ' temmuz 
nüshası güzel resimler ve zengin 
münderecatla intiıtar .. tmiıttir. 

Yeni Adam 27 nci sayısı ile ve 
çok güzel bir şekilde çıkmı§tır . . Abdül
feyyaz Tevfik Beyin arziyat dersleri, 
la.mail Hakkı Beyi içtimaiyat Te ter· 
biye derıleri, heykfl'"'"" Zühtü Beyin 
sanat tarihinin ikinci dersi bu ıayıda 
ba§lamı§br Aynca resim, heykel. 
mimari, edebiyat, tetkik ve tenkitler. 
Yeai Adam'ı tavıiye Hedl. 

r-
Resminizi Bize Gönderiniz ...... 
Size Tahiatmızı Sögligelim 

Rumtnb.I kupon ile gönd•rlnb. 
Kupon diğer aayfamızdadar. 

12 Boyahl<: Remzi Bey: Tavur "' 
hareketlerinde olauıı
luk vardır. Hnyatınl 
fazla takyit Ptmeı. 

olduğu gibi görünm~ 
ğe temayül eder. Ta· 
!ebelerine kendisiıd. 
sevdirmesini bildiJI 
kadnr saydırmasını da 
bilir. Bir i§te önay~ 
olabilir ve etTa:f.ıd 

kendi noktai nnı.annl 

sevkedebilir. Muhitindeki hndiBclert 
lakayt kalmak istemez, bir hareke* 
Yiicude getırrue'k, teşebbüslere girişme'ls 
arzusunu izhar eder. .. 

8 Oskildar: M. Cemil Bey: Zekidir. 
Her eeyi öğrenmek 
ve ondan istifade et
mek çarelerini arar. 
Bir ıeyin sonunu BÜ· 

k.Qnetle 6ekleyemez,, 
aceleci olur. Rahatini 
ve boğazım sever, 
ıehlikelere maceralara 
atıtma:k ve he apsız 
ielere girişmek niye· 
tinde değildir. Aliika~ 
dar olduğu şeylerden dalına az z.ararb 
çıkmak iater. 

~ 

6 Konya: Ömer Efendh Olduğ1J 
gibi görünür. Aldıil 
emri aynen üa eder• 
Mafeklerine karşı er 
dakat gösterir, fen~ 
için vukubulacak tek
lifleri kabul etmes. 
Mesuliyetten çekinir• 
Aklını bile ve şeytan"' 
hklara erdiremez. Kıs
mayan ve herkesi• 
nazma katlanan bW 

olgunluğu vardır. · 

7 Adana: S. A. Beyı 
(fotoğrafının dercini utemlyor. 

Güler yüzlü, sokulgan ve mülteli~ 
tir. Herkea hakkında neıaket ve b 
met izlıar eder e bu saye "şler· 

kolaylıkla gördürmenin sımna vukıfbfl 
Elbisesine, eşyasına dikkat eder "' 
temiz giyinmek çarelerine baş vurd 
Menfaatlerini dağıtmak istemez. 

• lstanbul. A. Tevfik Efindh 
( Rumlnto •erdnl iat•mlJ'or) 

Eyi ve terbiyeli bir mektepli huld' 
siyetlerini muhafaza etmektedir. 0yuıı: 
lardan daha ziyade derslerile meşgul 
Olana benziyor. Biraz tutuk ve mala
~ptur. Daha ne~eli olmuı temeııı' 
olunur. 

• 
Ankara. La Hanımı 

( Ramlala tlerdal ...._.,... ) 

El ve ev işlerinde hamarat ve mt' 
ibir olan bir ev hanımıdır. Aileaindd 
aldığı zaptUraptlı terbiyenin tabtıtesiriır 
aedir. Yü:ıünden tebeuümü eksik c1f" 
ti}dir. Misafirlerine karşı mahcup da .. 
ranır, temizlik ve ikram bahsinde daiıol 
beyanı itizar ile kusurunun affını tal" 
edici vaziyetler alır aözler ıöyliyebilit• 

• 
Kadıköy. V. M. Hanım: 

( Reımlnla derclol lıtcml1or ) 
Herkesin kendieile kolaylıkla mer 

gul olabilmesine rağmen etrafına lfıka,.t 
kalır ve mü tağai davranır.Kendisi hıı1r 
]ondaki aliikadan j~in icin gurur ve h .. 
duyabilir. Ileyecıın wevzulıırınıı. mubl' 
tap olabilecek tipi, manalı ve kı me' 
müatehıi bakışlan gönül avculnnnı miW 
kül vaziyetlere sokar. Sevgi tema~ 
rini izhar etmekte çok mii§k:ülpeı8' 
olduğu ıkuvvetli bir tahmin olabilir. 

• 
Trabzon. M. Salih Ef. 

( Roamlaba derclal l•t•ml1cw ) 

Acele konuşur, muhatabını bo~ b~ 
maz, dereden tepeden, söyliyecck .kon1' 
pcak ooyler bulur. 11erveye müd~ 
edici n kulak kabartıcı bir hususiye' 
vardır. Hadiseleri herkesten e' vC>I dıJ' 
yar ve öğrenir. .. 

Kuıadası. Fethi Bey: 
( Reımioln dercini fateml7 ) 

Hisli ve sevimlidir. Gürültü ti -4' 
kavgacı olmak ietcıpez, tuttugu · 
ioabab dairesinde müşküllerle mucadtM 
eder. Hayabnı tehlikelere, macera 
bpbrmaktan çekinir. Rahatını 11e\' 

iyi yaoamak sebeplerini ihmal etmeıııi 
oablu. 

.. 
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f ucuz EŞYA 1 Ev Kadınının 
25 Liraya Bir Bileceği 

Od D .. . !IŞeyler a oşemesJ Eskimiı Diş fırçalar1111 
Nasıl Kullanmalı? 

Amerikada Hayat Pahalılığı Muha
rebeden Evvelki Seviyeye Düştü 

Eskimiş dit fırçalarını faydalı 
işlerde kullanmak mümkündür. 
Bunlar eıkiyince fırçayı, sodala 
su içinde bir nıüddet kaynatıoız. 
Badehu çıkarıp soğuk suya ko
yunui.Kuruduktan sonra bunlarla 
mantoların yakalarındaki kürkleri 
temizlemek, banyoları muslukları, 
gramofon plAklannı, abajurlar&, 
kol çantalarını, snt şişelerini te· 
miıliyebilirsiniz. 

* Hauagad Ocaklarının 
Üzerindeki Yal LektJlerinl 
Nasıl Çıkarmalı? 

Ha va gazi ocaklarının Uz erin· 
deki yağ lekelerini çıkarmak için 
daha ocak sıcakken, bir bezi 
Z<Srpentin'e batırarak silmeli, 
ocak •oğuduktan sonra parlatmalı. 

Jf 
Bagatlamıı Yağları 
Nasıl ~azelemeli? 

Eski Ayakkabı
lara Dair 

Tasarruf asrındayız. 
man yeni şey giymek 
değildir. Binaen-
aleyh maslahat& 
icabma göre ida-

Her za
miimkün 

re şarttır. Bir mi
sal: Ayakknbınız 
eskidi. Yeni bir ayakkabı tedariki 
için birkaç gün geçmek lazım. 
Çünkü paramı }Ok. Şunu yapar
sınız: Ayakkabınız üzülmüş ve 
yıprama eseri göstermiş olan kı· 
sımlarma kollodyon sürersiniz. 
Sonra boyabrsmız. Yepyeni bir 
manzara basıl eder. Fakat bu 
tedbiri ilanihaye kullanmaymır.. 
Her çare, yetebildiği kadar far-
da verir. 



iyi Şey 
Aparbman ka· 

pıcı11 bir baıta• 
lak ıeçirmif, iki 
kolajı birden 
Nj'lr olmuştu : 

- F~na t•y, 
elediler, bilhusa 
.Wn meale-kte 
olanlar için ! 

- Bizim me1-
lekte olanlar için 
en iyi ıey, ikide 
birde zilin çahn· 
dıj'lm duyup ka· ._ __________________ ,_, 

kıyı açmıya kOf" - Telefondu kimi arıyorlar? 
maktan kurtula- - Bir erkek MIİ •Sevplim orada mı?• diye 
yorum. IOl'du. Sili mi anyor, 1oba beni mi fukedemecllml 

SON POSTA 

BAK 
Biç durmadan kıntır, 
Hele bak hele hele. 
Yürüyor pıtır pıtır, 
Güzele bak giızele. 

Amanın ne de ufak, 
Bembeyaz bu bet parmak 
Bak bak bak bak bak bak bak 
Ele bak ele ele. 

Göz atalım gizlıce, 
Dikkat ettim iyice~ 
Kopaoak gibi ince, 
Bele bak bele bele. 

Gec;er hergüo buradan, 
Otemaea yürür yayua; 
Bir daha cönelr amu. 
Bekle bak itekle bakle. 

•-hÇI 

Zengin dal 
vufile birr 
••• aıitmh,.. 

____ .._ ... Ze.,m b~ 

PDalrdO. N 
aJdı, attL V 
matlaı dalka 
Dz&ldl. 

Zeap aor 
- Neye 

lllyor1UD ? 
- Tavı 

ballne .. 
yerinde ben 
.. ,dun lizİ 

-------------------------.-. ....... _. ... __,çap etme için hemen 
- Sizlale koauturken aanemdea korlmyoram. f'lll• &atine 
- Glr&ne elanlar ma? 1ar lleadimi 

- Hayır lmkamr 1 clararilma 1 
~- .___. .................. ~ ................. .................................... ~~~:·, .. ., ......--~ ...... , .......................... ......,., ....................... -~~ ... '1tu7~ ........ ~ ..,... 

Manken 
Hanımefendi; o da lilia sibl 

pel, o d• aizin ıibl cana 1a
lıııa, onun da loYJrc:ık uçlan 
l>oyah, onan da ldpilderi takma. 

Hanımefendi; onu yaratan 
aan'atklr vBcuduaa mmatmm 
l>içimini vermek için ,enierce 
atrafb. Ark .. adaki tavaletl 
dikmek için bir teni birçok U.. 
re prova yaptı. Ve bafmclald 
.. pkayı hazırlamak için itd im· 
.lar ıh nuru d6kt01er •• 

Hanımefendi, kııkanç huylu-
lar n...ı ıizin fiyimlnlu baln-
1orlana, onunkine de baloyorlar. 

Hatta çok clr'etklr claYJUtt 
Jor, eteklerid tutup kumapm 
emp çeviriyor; bqmdaa .. ,. 
kamu çakanp 11a11I dlkDmft ol
clapan uzun uzadaya maa1•• 
ediyorlar. 

Ve yanından aynbrken HIAm 
••mek dejil, bir kere bile yl
zlne bakıp ,olllmaemiyorlar. 

Hanımefendi, llz ı&zel hlr 
kadıU!nız, darılmayın amma o 
lizdeo daha glzel bir kac:lmdar. 
Çnakll ıizin ytlzOnlhdc bir plrb, 
ricudunuzda bir kaaur balll)&ya 
imkan vardır. Fakat oaaa •• 
,aztnde plirilz, ne vlcuclaacla 
lııuur var!. 

Bilbaua aiz, yalnız yalan 81y
lemek için atzımzı açanma. 

O yalan 16ylememek için ~ 
amma hiç konutmaz. Kim olda
pnu cıerak mı ettiniz? sa,. 
leyeyim: 

Bir mağzaaıa vitrinlerinde ela
na mankenden baluediyorumJ 

lllSl!T 

Kulak A• 
mayın 

- Size iyi bir 
nuibat vereyim 
mi? 

- Verin 1 
- Kimaenla 

naılhatlerine ku
lak asmayıp bil

diğiniz fibi it 
g6rln 1 

ı, 

- Çok itim 
var, batımı ka
ııyacak zamanım 

yok 1 
- Ne it g6-

rlyoraun? 
- lpwer çe-

... 
flrldll, iMi .. mı çirkin 7 

EFENDiM 

Pek kotma kü9Ü hanım; 
Bir pup dur efendi ... 
Yapahm haydı cıuum: 
Beraber tur elenelim. 

Botuna bana oa*ma, 
Etrafa caka ea&ma; 
Kıad.ıma euratama 
Bir tobt vur efeadim! 

Konutahm ne '"' 
Kıuada 'ftrdsr biıee; 
Garemea bizi kimee, 
Dört taraf llW' efendimf. 

Ne oluyor bu, ne mıi 
Söyliycm11ra niye mi? 
Bi9 kaoama oenemi; 
Yaptığım kur efendim f 

••hk•· 
mede 
Hlkim mu

aunu tamdı: 

- Yine mi 
•n? • lunaz
hktaa ••zaman 
•az ıeçe cebin ? 

- Zenfin ol
dutum zaman 1 

israf 
Huiae ıordumı 
- Neye ucu 

mantarb cigara 
içmİ)·o11un ? 

- IRaf olu
yor, dedi, man
tar kokusu bur-

numa ıeliyor, ... ,..... ..... 

l ......... 
Yetlflr 

Dalım bir adamdan bah• 
7orlarcll: 

- Hatta O kadar ki dedil 
Keadiaiala De budala adam ol 
lalan hD• farkmcla cleiill 

- BaP,.lan bli1or 7a, ye 

Fazla Pana 
Haale pce otomoltUden 

flektrik IAmbuama altında la 
Tablmetreye balda. C.bladea 
alay honk para pbrcla. K 
lmrapaa .... .,..,., YWdİ; fO 
bomardaada: 

- Eberl mllfterller ıecel ..... ..... ,,......, 
- Ben de yanlıtlilda &yle 

.. , 1apm7ayım dlJe el 
feaeriala albnda otomobil .... ,.. 

Bu S•v•d• 
Miaafir HanımehMiain 

lllalıyorcla. EY ..Wlli 8eyef 
farlaDa ••• : 

- Ha.-efencU Wr py 
retler mWnis? 

- &talfaraUala 1 
- Bir doadarma, 
- ıu,...ı 
- IJmonata ? 
- HaJll' 1 
- Simale bir clau etlek? 
- Ha,ar 1 
ET ulalbi .,.,... daflla 
- Cammdo mlaldaja belli 

Ha•...,ıellf.. Emndeneniz 
nmn lrdlil JIİI W6d fetirey • 

~ .te Iİ& irin.. Bu •re~ bel 
biraz •akit pçirlnlall 1 
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Kutlulandı 
Orada İlk 

Sesli 
Oynanan Filim Tekrar 
Olarak Çevrilecek 

1 

Bugün Almanyada, Fransada 
fngilterede birçok filim stUdyoları 
var. Hatta bu stüdyoların bir 
araya gelmelerinden hasıl olan 
büyük sinema kasabaları mev· 
cuttur. Fakat bunların hiçbirisi 
Amerikanm Kaliforniya mıntaka· 
•tndaki Holivut ıehri kadar mü· 
him ve büyük değildir. İngilizler 
Holivudun ehemmiyetini kaybet· 
tirmek için çok uğraıblar, Holi· 
vuttan daha bUylik bir ıinema 

ıebri vUcude getirdiler, fakat 
bUtün bu uğraşmalar ve bu te· 
ıebbUsler Amerikadaki ılnema 
ıehrinin kılım bilo kıpırdatamadı. 

Amerikalıların iddialarına ba
kılırsa dünya üzerinde sinemamn 
bu derece terakki etmesi yalmz 
Holivut sayesinde olmuttur. Diğer 
memleketlerdeki ıinema faaliyeti 
Amerikayı taklit etmekten ibaret 
kalmııtır. 

Bu iddia biraz mübalagahdır. 
Fakat doğrudur. Buna mukabil 
Fransızlar sinemacılıktaki terak· 
kiyi kendilerine mal etmek isti· 
yorlar. Onların lddialarma göre 
de sinemanın ilk icat edildiği 
günden bugüne kadar film çevi· 
ren sinema yıldızlarının en meş· 
burlar~ hep Fransızdır. Ayni 
zamanda ıeıli sinemayı da bir 
Franıız mühendisi icit etmiştir. 

Şu halde sinemanın terakki ve 
t:ekimUIUne ait şerefin Franıaya 
ait olma11 lizımgelir. 

Bu iddiaya karıılık olarak 
Amerikalılar diyorlar ki: 

"Fransızların söylediklerinde 
hiçbir yanlışlık yoktur. Ancak 
ıuraaı da lnkir edilemez kt bU.· 

tUn meşhur yıldızlar şöhretlerini 
hep Holivutta kazanmışlardır. 
Amerikalılar iyi şeyden istifade 
etmesini bilmişlerdir. Sesli sine• 
mayı bir Fransız mühendisi icat 
ettiği halde bundan en iyi isti· 
fade eden, en mtitekimil ıesH 
filmleri çeviren yine Amerika! -

lar olmuştur. 
Bu kartılakh aöı atmalar bu 

tekilde gidedursun, biz biraz da 
Holivudun tarihinden bahsedelim. 
Geçen hafa içinde Holivut ıinema 
şehrinin kuruluıunun yirmi beşinci 
yıldönümü kutlulanmııtar. Filha· 
kika Holivut bundan tamam yir· 
mi beş sene evvel birkaç kulübe· 
den ibaret hir köy halinde ve 
yalnız film çevrilmek maksadile 
kurulmuştur. flk çevrilen film de 
"Sultanın Kudreti .. isminde tarihi 
bir filmdir. Bu ilk eserde karşı· 
bklı rol alan Hobart Bosvort ile 
Stella Adams bugün hayattadırlar 
ve clyevm Holivutta bulunmakta-

dır. 

Kutlulama ıenli!deri çok par· 
· lak olmuş, -geceli 1gündüzlti muh .. 
telif eğlenceler tertip edilmiı, 
binlerce yıldız hep bir ara· 
da eğlenmişlerdir. Bu mU· 
nasebetle Holivutta yirmi beş 
aene evvel ilk filmi çeviren Ho
bart Baösvort ile StelJa Adamı 
terefine de müsamereler veril· 
miştir. Ayrıca bu iki eski yıldız. 
binlerce tebrik telgrafı almııhr, 

Ayrıca bu iki yıldızın ilk çe
virmiş oldukları "Sultanın Kud
reti,, filmini yeniden sesli olarak 
ve daha~ mükemmel sahneler ili· 
vesile çevirmeleri de tekarrllr 
etmiştir. 

YrlJrzl•r ıinıdi hep bögle plôjJ•n plôja }coşagorl•r 

• 
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Vergi Borcu 
Klark Gabl'in Bankadaki 
Parasına Haciz Kondu 

Amerikamn maruf erkek 
ılnema yıldızlarmdan Klark Gabi 
bir vergi kaçakçılığı ıuçile itham 
edilerek mahkemeye verilmiş, 
aynca yıldızın bankada bulunan 
parasına da haciz konulmuştur. 
iddialara göre, KUirk Gabi son 
cevirdiği bir filme ait kazanç 
vergısı miktarını hükfımetten 
gizlemiş ve vergiyi eksik olarak 
e>demiftir. Vergi borcu 8000 
dolarmış. Şimdi ceza . olarak 
bunun on misli, yani 80000 dolar 

alınacaktır. 

Sovyet Filimleri 
Bu Senenin En Büyük 
Filmi Rusyada Çevriliyor 

Sovyet Rusyada son zaman· 
}arda sinema ıenayiine pek fazla 
bir ehemmiyet verilmeğe başlan
mıştır. Bütün stüdyolar en asri 
usullerin alınması suretile teka· 
nıül ettirilmiş, ayrıca son sistem 
yeni sinema ıtüdyolnrı teıis edil
mişt' r. Sovyet Rusyada sinema 
artistleri de el üstünde tutulmak
tadır. Bunlara artistlik Aleminin 
en son terakkileri hnkkmda 
muntazaman malümat veriliyor, 
kabiliyetlerinin inkişafı hususun· 
da büyük bir gayret sarfediliyor. 

Sinema 
Dünya•ında Olup 
Biten Şeyler 

Yeni yıldızlardan Graçya del 
Rlyo Holivutta Uç film çevirnıit· 
tJ. Fakat kumpanya ile arasında 
bir ihtilaf çıktığı için kazandıtı 
paraları bankadan gizlice çekmiı 
ve yine kimsenin haberi olmadan 
ıeçenlerde Holivuttan ayrılmıt 
AvAııpaya geçmiıtir. Güzelliğine 
biç ıöı olmayan Gra~ya şimdi 
Pariıtedir. Yakında bu şehirde 
bir Fransız kumpanyası hesab.na 
film çevirme) e baılıyacaktır. 

* Sanıın Alman yıldızı Brigit 
Helm ıon olarak "Altın,, filmia i 
cevirmiş, bunda çok muvaffak 
olmuıtu. Güzel Birigit timdi de 
"Dük Voronyef,, isimli yeni bir 
film için haz1rlanmaktadır. 

* Gilzel sesli Fransız erkel 
yıldızı Andre Lfige'yi tamraınü. 
Evvelce Franaada operada çalııan 
Llige bundan dört sene evvel il· 
nemaya intisap etmiş, birkaç film 
çevirmişti. Fakat çalıştığı kum• 
panya tarafmdan aleyhine açılan 
bir tazminat davasını ilk safhada 
kaybetmiş, bunun nzerine de tem· 
yiz mahkemesine mfiracaat etmiş 
ti. Temyiz mahke~esi ilk hUkmü 
nakz.ettiği için dava yeniden gö
rlilmüı ve nihayet Andre Liige 
bak kazanmıştır. 

Güzel sesli erkek §İmdi kum· 
panya aleyhine mukabil bir dava 
açarak, kendiıinin bu kadar uğraı-
tmldığını iddia etmiş ve tazminat 
istemİftİr. 

Diğer taraftan Andre LUge 
(Kambur) isimli bir filim çevirmek 
tiıere yeni bir mukavele de 
inızalamıitır. 

···························································· 
çevrilmektedir. Bunlann mevzu· 
ları tamamen hayattan, hakiki 
hayatın muhtelif safhalarından 
almmıştar. Bu cümleden olarak 
Miçurinsk şehrindeki bUyük stüd
yoda yeni bir film çevrilmek· 
tedir. 

D~ğer taraftan bütün Sovyet 
stüdvolarmda \:eni \'eni filmler 

İddia edildiğine göre, bu film 
934 senesinin en büyiık t:stri 
olacak, bütün Sovyet ~ehirlc.rinde 
ayni zamanda gösterilecek, &}rica 
Ameıikaya da müteaddit kopyt:· 
}eri gönderilecektir. ., .. . 
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Ankara ŞiH lleçl•nna Devam Edildi 

G. B. A. G. nü 3 - 1 
Ankara (Hu

susi) - İki haf
ta en el 2-2 be
rabere kalan An
karagücü; Genç
lerbirligi takım
ları bu hafta tek· 
rar karşılaşhlar. 
E••elki yapılan 
maçın neticem 
bugünkü oyun 
üzerinde bayh 
allka uyandır
dıiın dan, ıaha
ya şimdiye ka
dar gorülmemit 
bir seyirci top
laamışll. Seyir-
~iler arasında Me~ 
lia reisi Küım 
Paşa Hz. Ue, 
Adliye V ıkilimiz 

Saraç oflu Şllkr6 
Bey ve Türki-
ye İdman cemi· 

Mağlôp Etti 

yetleri reisi Aziz iki takımın k•leclleri ortalarırula halcerrı sedo.t Begl• 
Bey bulunuyorlardı. Takımlar tam \'I faik oyıaadıo Fakat fazla fay} 
aaat 17,30 da sahada yer aldılar. yapıyordu. A. G. t.. timdiye 

Güneş albna düıen A. G. ilk kadar oyDamadığı ve hiç tahmia 
dakikalarda taze bızlarile iyi bir edilmeyen ıistemaiz bir oyunla 
varlık göstermek arzuaunda... Ka bu ezeli rakibine ilk defa olarak 
çan birkaç gol Eırsab ve G. B. ka· b5Jle 3-l ibi bir farkla mağlılp 
leciainin ıayanıhayret kurtarışları 
görülüyor. 18 inci dakikada G.B. oldu. Hakem de az çok mağliip 
aaj içi Selim havadan gelen topu ~a.:~ tarafım il izam etme -
GGç bekinin mtldahalesine mey• ._ ..... 
dan \•ermeden kaparak ve diğer A. G. iller bu acı majlübı:yetia 
beki de çalımla atlatarak ilk aa.. keadilerinde h1rakbklan deria 
yılar1nı yaptı. A. G. az sonra izleri silebilmek için takımda çok 
bir aerbeıt YUruıtan beraberliği eauh bir deiişiklik yaparak fazla 
temin etti. G. B. daima derin çalaımak mecburiyetinclM&. 
paslarla basım mııf sahatmda IV1111t1lı 

Yarınki Spor 
Bayramı 

1 

ilk maçlamu yarm Galatasa
ray ile, ikinci milaabakalannı da 
.,.ur ıaaa Bqi~ yapmak 
izere pbrimize ıelea milff ktıme
Iİne mensup Panatiakoa takımı-
mn oyu1111Bd&ıı ev•el Balka11 
atletlerinin iftirak edecekleri atle
tizm müsabakal&rr hakkında Ga
latuaray kulübiinden aldığımız 
tebliji aynen apğıya dercecli
yoruz. 

* Galatasaray Spor Kulilbtınden: 
6 temmuz cuma gtınU yapı• 

lacak ( Galataaaray spor gUnU ) 
programı: 

1 • Geçit reımi aaat 14, 2 • 
Gürq saat ı 4,30, 3 • Halter 
( Cemal Bey dilnya rekorunu 
kırmaya çalıp.caktır) saat 15,10. 
4 - Halat çekme aaat 15,20, 5 • 
100 metre, gtılle atma aaat 15,30, 
6 - 800 metre, yiiksek atlama 
saat 15,45, 7 • Diık atma saat 
16, 15, 8 • 200 metre, uzun atlama 
aaat 16,30, 9 - 4X 100 bayrak 

hep tehlikeli vaziyetler ibdaı 
ediyor. Sağ lçle~I Salihattin güzel 
bir şütle ikinci gollerini yaparak 
devreyi lehlerine bitirdiler. 

Ankara Gücünün ikinci devr~ 
de v aı.iyeti düzelteceği kuvvetle 
ümit ediliyordu. Fakat oyuna 
tekrar baflandığı zaman hemen 
hepsi gayriıuurt bir oyunla müte
madiyen topu haa.ım ayağına 
abyordu. Bir paniğin bqlaogıcı 
olan bu Taziyeti his.eden G. B. 
biraz daha ağır basarak: hemea 
blltün devreyi GDç nısıf sah .. 
sında geçirdiler. Bu devrede her 
iki takım da lehlerine verilen 
birer penaltıdan istifade edeme
diler ve G. B. glhel bir ayı 
daha yaparak oyunu 3 • 1 ıalip 

Romanya Şampi
yonu Da Hazır 

olarak bitirdi. 
Oyun NaSll Oldu? 

G. 8. baştan nihayete bikim 

Fenvbahçe kolibl ile Ro
manya şampiyonu Trikolor ara
smda, mlltekabil ziyaret uuı 
üzerinde cereyan eden milzakere. 
mubaberatın uzamam vaktin K9-
cikmesini üatac ettiği için kesile 
mifti. Fakat Trikolor F enerbah
çeye ıoa bir mllracaat yaplDJI ve 
vaktin müsaadesizliği yüztindea 
kendi takımını gönderememesine 
mukabil F enerbahçeııin Roman
yaya gitmelinin çok iyi olacatmı 
blldirmiıtir. 

Eier mthakerat mDıbet •~ 
rette neticelenirse Fener bahçe 
BDlaet Ye tamıtvar'a bir seyahat 
yapacaktır. 

Yalmula gapıl11cak lzmir zireı 6i,.i•11:ililcle,.i iP. pılı,.,. lzınir 
ıı1111tak«1tt1ı1t kıgmctli pt'eJçilerintlen 6lr kumı 

J'uı.11 Yan811 Uılr.ımı lttıl'şısınıltı .,. 
ftı:l• çalııacalc ogmu:ıılarılaıt 

Nilı.al B.g 

saat 16, 45, 10 • Galataaaray
Panatiyako• futbol maçı saat 17, 15 

(Atletik müsabakalarda 100 
ve 200 metrelerde Balkan tamp!• 
yonu Yun•ala Lambro ve 800 
metrede Balkan şampiyonu Çoka
IH koeacaldardır. ) 

Bu müsabakalar için ıerbeat 
duhuliyeler muteber olmayacaktır. 
Duhuliye ( 50), triblio ( 100) ve 
balkon ( 200 ) kurUJtur. 

Admira 
Geliyor 

Viyananın ve hatta orta Av
rupanın en kuvvetli takımların· 
dan biri olan Admira takımı iki 
maç yapmak Uzere lstanbula ge· 
lecektir. Bu hususta Viyanalı 
kulüple Fenerbahçe arasında ce
reyan eden müzakerat kat't aaf-

1 

haya girmittir. Admira lıtanbula 
temmuzun •on baftasında ıete
cektir. 

Memlekette Spor 

Uşak Likinin Final Maçı 

U,.k A kimesl ıampigonu /d,,..,. Yardu birinci tata .. ı 

Upk ( Hususi ) - 934 liki 1 recilerio beceriksizliğidir. Edirne-
netic~erini, ibtiliflı maçı ve futbol nin bir 11por nhUt vardır. Fakat 
heye'\iııin kararlarını geçen mek· bu yar111 duvarla çevrilmiı, arsa· 
ta bumla bildirmiştim. Futbol Ye laktan bqka bir şey değildir. 
merkez beyeUerinin IOn kararile Muhterem Umum Müfettişimiz 
final maçı Erpnekon - Taran ta- ~brahim Tali B., çahıkan valimiz 
kımlarının karşılaşmaaile netice- Ôzdemir Beyef en dil erin bu hu-
lenmiJtir. Oyun çok heyecanlı ıu~ta himmetl~rini candan rica 
-ıd H k · 'da t hallo edıyor ve beklıyoruz. w a. a emın ı re arzı 

oldukça sinirlendirdi. Netice iti- Trabzon Maçları 
berile, TuraaJalar gilzel oyunu, ve Trabzon (Huıuıi) - Trab· 
ve Ergenekonun kendilerine attık.. ıon maçlarının dördüncu baftasa 
ı••ı il T 0-I ali ı ek şu netlcelerl vermiştir: - go e uran g p ge er 
Upk mmtakau A kümesi ıamp._ idman GUcü 
y.onu oldu. Trabzonspor ~ lldacl t.aklıala.ı 

* Necmiati 
Uşak Ergenekon İdman yurdu idman GUcU l Blrlıtel o • 

fahri relsllğinJ ıeker fabrikası 
ziraat baımtıfettiıi Ferit B. kabul Trabzonıpor S 
etmiştir. Yurdun inkitafı için Sebat l Yurdu O " 
~hpn mumaileyh azalar tarafın
dan ıevilmit bir phaiyetür. 

Edimede SptF Sönlyer 
Edime ( Humıi) - Yakın 

amana kadar ıebrimizde mltte
adctit apar tefdıkUHeri varcla. 
Fakat bualar himay..wilıı yUatln
den faaliyetlerini tatil etmlt bir 
vaziy,ettedirler. Buna yeiine se
bep, sahaıızlık, hl mayeıitlik, lda· 

Maçlarm hepsi heyecanlı "' 
alAkalı olmuıtur. ----Ate, .. GUne,ın Danlzclllk 

'ubeal 
Ate.t - Gilneş kulUbU İ.tiııyede 

bir denW:illk ıubeai aç1D1ya ka
rar vırmiıtir. Şubenin açılma 
merasimi ymn saat on albda 
yapılacaktır. 

----=====-==========::ı:::m==-=:::ıı:::==ı:::x:======--..... ~:::.-~ ..... -------

Ostt•: Adapazar lflııuın Yııra ııaaçton ~•l, ortatl•: T,.aho. ilciru:i 
takımlar ıamplgona idman Gücü. ıilt maçlarında, altta: Tavıanlı Gençltl'I' 

Yu,.ılan• lc•rıı 5-0 ı•lip gelen Xütalt!Jk Tiirk81"r t•lc:unı 
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Küçük Cengizin Yaramazlıkları 
Sormadan 
Öğrenilmez 

---

Siz De Şu Sualleri Bilen
lerden Sorup Öğreniniz 

Ve iyice Belleyiniz 

l - Bizim arzımızdan başka yer· 
de, meeeıa öteki yıldızlarda ıu bulu

nur mu1 

2 - Piı hava mı daha ağmlır, 
temiz hava mıY 

8 - Kuş yuva yapmayı naııl öğ. 

reniri 
4 - Eski zamanlarda insanlar bu· 

glinkü insanlardan daha çok yaşar

lar mı idıi 

6 - loeanlaı rüyalannda niçin 

gezerleri 

6 - Dilsizlik ııeden olur1 
7 - Uyurken işidir miyiz? 
8 - Ssağırlık neden ileri gelir? 

9 - Niçin apşınnzY 

10 - Niçin .ısneriz? 

Yazısız hlkAyeler serisinden. 

Gazi'nin 
Emri 

Büyük muharebede Çanakka• 
ledeki Türk kuvvetlerinin bir k ... 
mına, yani Anafartalardaki fır
kaya Miralay Mustafa Kemal Bey 
ku .... cla ediyorda. 1915 ...... 
nin mayıs ayında düıman asker· 
leri, Mustafa Kemal Beyin kuman• 
dasındaki Anafartalarda şiddetli 
bir taarruza geçti. Dlişmanın kuv• 
veti bizimkinden pek çoktu. 
Miralay Muataf a Kemal Bey hem 
d&fmanı, hem de kendi emri al
bndaki kuvvetleri daha iyi gCSre
bilmek ve emirlerini ona göre 
vermek için meşhur Conk bayın 
tepesine koıtu Ye çıktı. Tepeye 
ulaştığı zaman, bu tepe cinnn
daki başka bir tepenin müdafaa• 
vazife olarak verilen mllfreze 
efradmın y rlerini bırakarak Conk 
bayırına doğru geldiklerini g&rdi 
ve sordu: 

Niçin kaçıyorsunuz? 
Efendim, düşman geliyor. 
Nerede? 
lştet 

lıte diyen neferler, mUdafaa 
için emir a1mıı olduktan tepeyi 
gösteriyorlardı. Söyledikleri doğ· 
ru idi. ÇtinkO düşman çok 
kalabahk bir halde o tepeye 
yaklapmfb. Miralay Mustafa 
Kemal B. bana war&nce Yazi
yetin çok mlibim Ye nazik 
olduğunu anlayıverdi. ~akat veri
len vazifeyi yerine getirmek ve 
mutlaka muvaffak olmak )azamda. 
Biraz düşündü ve ıemıek Jıibi 
çaktı: 

- Dnımandan kaçılmaz! 
Aaker cevap veriyor: 
- Cephanemiz yok. 

Mustafa Kemal B. tekrar ba· 
jınyor:, 

- Cephaneniz yokaa aUngü
nüz var. 

Miralay Mustafa Kemal Beyin 
Bu gür sesi, geri çekilmek iste
yen askere can veriyor, hepai de 
müdafaa vaziyetine geçerek yere 
J•tıyor ve netice IU oluyor: 

Türk aakeriDia kahramanca 

Çocuklar Arasında Bir Yarış 

Geçenlerde lagilterede çocuklar arasında bir qek yanp 7apıl
mııtır. Bu JU'lf çok eğlenceli olmuf, aeyredenler kahla katp ,nı
m~rclir. Buradaki resim daha yarıf baılarken ahnmiflır. Siz de 

babanızla beraber cuma glmU adalara gezmiye gittijiniz zam be>yle 

eğlenceli 't'e kahkahalı bir eıek yarışı tertip ettiriniz. 

Faydalı Kuşlardan: 

Ağaçkakan 
Agaçkakan kuıunu bilirsiniz. 

Upuzun ve kalınca bir gagası 

vardır, Bu kuı, ağaçları kemiren 
kurt1ann dü~manıdır 't'e bu kurt· 
ları yemek suretile geçinir. Ağaç· 
kakan kurt yakalayacağı zaman 

bir ağacın etrafında uçarak do
laşır, ıonra bir noktaaına gagasl· 

le vurarak kurdun harekete geç• 
mesini temin eder. Eğer orada 

kurt varsa kımıldar ve ağaçka
kan da bunu dinler. Sonra mun 

gagasile kurlun bulunduğu yeri 
delerek avını yakalar ve yer. 

Bunun içindir ki ağaçkakan 
ormanlar için çok faydalıdır. 

---·---······· .... ··--·---.. ··-------
yaptıjl bu mlidafaa karp&111da 

dllşman bir adım bile ilerleye
miyor ve olduğu yerde kalıyor. 

O gtın, yani 1915 yalında bu 
keskin iradeyi yükselterek zafer 

kazanan Miralay Mustafa Kemal 
Bey, istiklal mücadelesinde vatanı 

kurtaran, bize cnmhuriyeti he.: 
diye eden ve asri Türkiyenin 

temelini kuran Büyük Gazi Mus· 
tafa Kemaldir. Gaz.1 demek azim 

ye irade demektir. 

Bu moclalln kanatlan ..... n claha 

Y.,eJ 1ı .. arlara raptedllmlıtlr. O tırsda 

ı t 7apılıcak t•7 7alnız; kuyruğu blkr 

1 ek ı•• kııma 7apt9br 
mıktan, ı7nl zamanda da 
çlft 1ıa .. t1an rlhır&rlak· 
lana altı.. ıeçlrerek ~ 
lana• kaaatlarda (A) lp
ratl ile göıterflu kı11m-

lara bıflamaktan ibaret
tir. B• takdirde OJ11DCU 
usır cteaıektlr. Ba .U-
aatla owYe 1 ruıal ıaze
ted.a alarak kaha bir 

klj'ıda 7apıttmnıs; aoara 

kati• tetkik ediniz;. lllltealnbea 
muht•ıf parçalan kellab. BOttln it-

• Jerl aokta11 noktaa•a 7apbfınıs tak
dlrd• mlllıemmel bir tınar• elde odo
coU1alı. 

Sayla il 

.. ~u ıekilde (1) den (9) a kadar birçok numaralar görüyorsunuz. 
Elınıze boya!~ kalell! . ku~nuzu alınız, her numarayı ayrı bir renkte 
boyayınız. Goreceksınız ki çok ıtızel bir resim meydana çıkacak, 
aonra bunu kesip bize gönderiniz. Size güzel ve eğlenceli hediyeler 
vereceğiz. 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenler 

Bir futbol topu kazanan 
talihli okuyucumuz: 

lstanbul Da· 
rüeşafaka. 930 
Cemil Efendi. 

Birer kutu 
oyuncak ka· 
zanan oku· 
yucularımızı 

Şe.bzadeb8f1 
Kmktulumba ao-
bk No. 9 da Me
lahat!. lstanbul 
ku 1iaeaiude 63 
Semiha, lstanbul 
Kumkapı Bayra- Geçen haftaki bü
mç..vot ıokağı 7Gk hediyemiz olan 
No. 10 da Ay- ıüzel bir hokka 
nzyau, 1ıtanbul takımı kuana• 
Rumelihiaan 27 Nebiyle H. 
nci llkmektepten 104 Mihrimah Müfit 

Hanım ve Beyler. 
Birer albDm alacaktan 
Çorum Ceritoğlu Mehmet efendi 

mahdumu Nıhat, fqtanbııl kız liAeai 

El işleri: Tayyare 

c:.,..,. ıeçtr.lecekparune -·----~ 

1208 Nimet, İstanbul Gümfi.•u~ u No. 
87 de Knmıran Mustafa, Fatih Alta1 
mahalfesi Müezzin sokağı No. 11 et. 
Ahmet Cemal, Yozgat lie ai talebe
a·nden 342 Halif Hami, Ortako,Y 39oD 
llkmektep 5 inci sınıftan 66 Kaniye, 
Muş Z. ll. M. mütekait Celiıl J ev kızı 
Peyker, Balıkesir Sındırgı Kayrn~kaau 
Muznfier Bey mahdumu Diiodar Bey 
ve Hanımlar. 

Birer bUyU2c •ulubor• ala• 
caklar: 

Kayseri malmüdUrü Mustafa Bey 
kızı Nezihe, Ödemiş ortamektep riya
ziye muallimi mahdumu Orhan, İstan
bul kız ortawektep talebeeinden 8 
Nihal, lıtanbul 49 uncu llkmektep 82 
Ya~ar, latanbul Oalatuaray liMli 
anıf • ten 1028 l Adnan Bey ve 
Hanımlar. 

Birer b~a kaleml alacaklar: 
Zonguldak Kozlu 17 de hakkal 

Abdullah oğlu Fuat, 1atanbul Süley
maniye Med::eee ıokak o. 6 ti 
Mürşide Hanım, (Arkası •ut 
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ı Bu Başı L, ____ _ Ne Yapahm? 1 
1 

A'k ve Macera Romanı 
- 35-

Birden herkesin yerleşmit ol• 
duğunu, yalnız masadaki erkek- , 
lerden birinin genç kızlara takdim 
edilmesine intizaren ayakta dur
duğunu görünce: 

Y11za1t 

Suat Suzan 

rinden kalkarak genç kızı selim• 
lamıftı. 

Siyah simokinler ona ne kadar 
yaraşmıştı. San saçlan ve çekik 
kaşlarile harikulade güzeldi bu 
çocuk. Bir an büylik derdini unut• 
muş ve kalbi sevinçle atarak: 
"Ah burada diye dllttinmüttn. 
Burada muhakkak beni aramaya, 
beni bulmaya geldi." 

- Siz ne cevap verdiniz mad· 
mazel Cevat?. 

Kendine iradedilen bu ıual 
ile F atoıun aklı başına gelmfttL •• 
Kendiıine ne sormuılardı?. Şaı· 
kın şaşkın hepsinin yllzllne bakb. 

- Ben mi? •. Kime? •• Kime ne 
demişim? .. 

Münevver glizel dlflerinl ta· 

5.7.934 

mamile ıösteren yeni bir kahka
ha ileı 

- Kime olacak ıekerim, ko· 
misere? .. 

- Komisere mi? Hal. Evet 
Ve birden bir an ıçın unuttu

ğu hakikat blltnn dehşetile gö
zUnlln önünde canlandı. Aşağı• 
daki sarı çanta.. Ve kendilerini 
bekleyen tehlike! 

Genç kız, sesine tabii ve lA· 
kayıt bir ahenk vermeye uğra· 

ııyordu: 

- Resmini gördüğüm kadına 
trenden hiç raıt gelmediğimi 
söyledim. Ve hakikat ta budur. 

Mnnener: 
- Ne feci hidiH, diyordu, 

inanılmayacak birfey. 
( Arkaaı var ) 

- A!.. Diye bağırdı... Aıal 
ben çocuklara sakladığım en kıy· 
metli ve en heyecanlı numaramı 

ihmal etmişim... Size timdi takdim 
edeceğim bu zat kimdir, biliyor· 
musunuz? •• Bu zat bUylik bir hun· 
bardır.. Nebbaı gibi ölll cesetleri 
parçalamaktan hazzeder. Hatti 
ta Berline kadar, bu ilim hak
kındaki ettltlerini ve mllmareaeahıl 
ileriletmiye gelmif... Sırtlan gibi 
na4ler arasinda dolqır... Fakat 
ıunu inkar etmiyelim ki bu zat 
mllhim bir ilimdir, tabiptir, Adli 
itlerle alakadar olur. Fakat onun 
aizler için en entereıan ciheti, 
ilmi değil, milliyetidir... Bu genç 
adam bir Tnrkttlr: Doktor Arif 
Şefkati Bey. 

-.. ................... _. ___________ ................ -...-.............. . 

- Ah uhi mi?.. Beyefendi 
aahiden Türk müdürler? •. 

İki genç kız da memnun, 
memnun tebesaüm ediyorlardı. 
Akıamdanberi başlarına gelen 
hadiseler arasında kendilerini 
okadar yalnız ve öyle gurbette 
biasediyorlardı ki yeniden bir va· 
tandaıa raatgelmek onlar için 
ideta bllytik bir teselli oluver
miıti. Kendi lisanlarile ve teren· 
mansız konupbilecekleri bir 
inaan •• 

• Masada oturanlann he.,.t fula 
neı'eli idiler... Buzlujua içindeki 
yarım ve yerdeki dört tane bot 
ıampaaya titeaine bakınca bu 
nqeoin mana11nı anlamamak 
imkinıızdı. 

Tango b~tmiıti. Lambalar yaa• 
clı. Herkes timdi biribirini daha 
iyi görebiliyordu... Fafa masala• 
rındaki inaanlan ıllzerken... Fa· 
toı etrafına, etrafındaki maulara 
dalgan, dalgın bakıyor ve kendine 
sorulan suallere ceYap veriyordu. 
Birdenbire kalbi ıiddetle çarptı.,. 
Gözlerini açıp kapayarak kartı· 
aına doğru baktı ..• 

"Ah mnmknn değil" diye do-

Şark Misakı 
Çekoılovak Parlamentosu 

Tasvip Etti 
Pra., 4 (A. A.) - MebuHn ve 

Ayin mecllaleri, küçük itllif devlet· 
lerinin Franaa Balkan itilifı dnlet
lerl n Sovyet Ruaya ile Milletler 
Cemiyeti fikirleri dahilinde teırlkl 
mesaide bulunarak bir ıark miaakı 
akti huauaunda M. Benea tarafından 
Yerilen izahatı tanip etmi9lerdir. 

lnglltere Ve Ambargo 
Loodra, 4 (A. A.) - İngiltere, 

Para~ay hilkGmetioe tayyare nr· 
mekten iatinkif fltmek euretile bey
nelmilel ambar.o kararına imtiaal 
etmiıtir. 

lrlandada intihabat 
Dublen, 4 (A.A.)- Serbest lrlanda• 

da belediye intibabab netlce1inde 
hllkumet fırkaıının 716, muhalefetin 
590, ltçllerln 185, mil•taklllerin 351 
re1 kazandıldan a6yleniyor. 

-.. • • ..... ~ ~----.· ~~· ~ ••• .,... • :t • -
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lıtanbul BORSASI 
4. 7·1934 

~ 

ÇEKLER 
ku~ kuruı 

Laaclra 131,SO Pr . • rt,1112 
NH. r•rk 0,7- v, ... 4,21 
Parla 12,06 lladrlt 1,8117 
11111 •• 9,27 llorU. 2,1087 
BrllkHI :t.4075 Varıo•e 4,2010 
Atlaa 82,3925 P .. to 4,055 
Ceaawra 2,4415 Blkr•t 79,D 
Sofra 61,l!s!I Belsrat 53,'3 
Am•terdam 1,1725 Mo•ko•a 1094,50 

ESHAM ve TAHVILA T 

it Baak.(Nama)ıo,- Bomontl 13,75 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak8y K8prilbaı 
Tel. 42362 - Sirkeci M6h6rdarıade 

Han Tol. 22740 ...... ... .... 
Mersin Sür'at 

Yolu 
• 

iNE BOLU vapuru 6 
Temmuz 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· 
mmdan kalkacak. Gidişte İz
mir, Antalya, Mersin'e. Dö· 
nGtte bunlara iliveten Alanya, 
Killik, Çanakkale~e uğraya· 

caktır. (3630) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru S 

Temmuz 
Pertembe 19 da Sirkeci 
nlıtumndan kalkacaktır. (3831) 

T~abzon Sür'at 
Yolu 

CUMHURiYET 
Pertembe 

Yapuru 5 
Temmuz 

20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Da
nllıte bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· '

ündU... Fakat işte mllmkllndU. Lira ı Lira 

Evet yandmıyordaL ,. ıH&all•) 10, 1933 tatlluası "'5fl 
Yanılmadığı muhakkakb!.. ,. (MUaM'•) ıoı.- lıttkraaı Dahili eG,25 tır. 
Karşıki 11radaki maaalann Oımanlı iSank. 31,- Dl1uau Mu. 52,50 -~------------r 

(M32) 

Sallalk • !J,tl Batdat tertip 1 09,00 
birinde aimokinll oturan bu ıenç ŞtrkeU ... ,r1,. ıo,oo ,. • o ıo,oo 
trendeki kompartıman ko1Dfulan Ha.Hı •o,n ReJI s,90 

l llmÜf elbiseli aanım delikanh Aaadolu '660V. 20,e Tra•nf t,91 
• 9' 60 P. 24,15 Rahtım JS.00 

idi. A••d•'u ti ıoov. U,50 OıRGdar ıu 170,-
0 da genç kızla göz g6ze Şark D. Y. •21,60 Tarko• 41,50 

gelmifti. Ve onu g6rllr görmez la•. Tnmn1 41,50 MaaırKr.fo.1886151,00 
b • t b Oıkldar ıu U,00 • • • 1903 96,50 

yllzO gayet memnun ır e es- Terkoı 26,75 • • • 1911 ın,~ 
ıiimle süslenmitti. Ve hafifçe ye- liau•• •I 27,- Elektrik -,-

.. Talefo• Jl,75 ,#9------......... -.... MESKÜKAT (*) 
R~sim Talı/ili .Kupona Lira Lira 

······~ ............. . 
Tabiatioiti öirenmek jıtlyon&llll 
reeminiıi b\I kupondu t0 adet 
ile birlikte cönderiniı. · ReılflllİDİI 
euaya tibidir ve iade edilmeı. 

Retmia ldi.-i 30 kuNtiak 
pul mukabiliDclt poderilebi.lir. 

Tlrk altını 923,00 (Hamit) 46~ 

in.. • 10,38 (Reıat) 49,00 
Jr. • 8,42 (Vahit) 46,~ 
Ruı • J0,85 ince betlblrllk albn 

Mectdl10 31,50 (Cüt11hurlret) 45,75 
Banknot (Oa. 8. J 237 (Hamit) armalı ~2150 
~al n betlbtrlık alta11 (Raıat) • U,:Mt 
ı- (Vahit) • 49,•IO 

( Cllmhurl70&) 46,:.5 ı--------.ı 
(Aııls) f&,25 t•) Boraa harlct 

• • Z9 • • • • • • • • • • • • ... " 1 . .......... .. 

lstanbul 6 ncı icra memur
ıuıundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ye bu kere paraya çevrilmeai 
mukerrer Oç çifte balak kayıtı Sn/984 
tarihine mOaadlf pazar ıOnll Hat 
ıs ten 17 ye kadar Rumelibiun 
iıkele cinra ilk açak arttarma auretile 
Hblacatıodu taliplerin yevmi me&• 
kürde mahallinde bulunacak memuru• 
aa •Ul'acHtlan illa oluaur. (Jl) 

MÜZAYEDE 
Cuma rl•i .. bab 1aat 10 da Ka

dıköyde Modada Cafer Ata Boıtaa 
civartada Şinaıi efeadi aokatında 7 
numarala hanede mevcut eıyalar mi· 
zayede auretile aablacaj'I ilin olunur. 
Kadife kaplı kanepe, 2 koltuk, büf ... 
ler, dreeuarlar, kare Ye oval yemek 
ma1aları, tonet ıandalyeler, aynalı 

dolaplar, gardroplar, lake ıardroplar, 
demir karyolalar, •ece maaaaı, çini 
aobalar, burolar, oyun ma1aları, port• 
manto, aynalar, aynah konsollar 
vesaire bayla Uizumlu etyalar, muhtelif 
halalar. (035) 

--v. •ı:e •• ~ • • • ... • • ' ..... ..... . 4 ••• 1 •• · -

=TAKViM == 
Gla 
Jt -

PERfEMBE 
S Temmuz 834 

Arabi Rumi 

H1a1r ,1 -
21 llelt.ewel 1111 22 • Hufraa•IHO 

Vakit Eııant V11at1 vakit a...ı vaaal 

cı ... 
Öil• 
lldadl 

.... 

c=-::=-
8 '9 4 5' Akta• l~ - 19 44 
4 3S ıa il~ Yataı 2 02 aı 46 

• S4 l& il~ imsak • 31 2 15 

Temmuz 5 
= 

Otomobil İle Pragdan 
• 
Istanbula .. 

... .._....... ... ........... ...,.., ...... . ... --
Şehrimizde Memlel<etleri Hesabına 
Tetkikat Yapan İki Çek Gazetecisi •• 

Çekoslovak gazetecilerinden 
Alan Forejt, ve Bobumil Porpilll, 
iıminde iki zat (Prag) dan kal· 
karak Yugoslavya ve Bulgaris
tan yolu ile otomobil ile ıebri· 
mize gelmişlerdir. Buradan Sur
ye, Irak tarikile İrana aıidecek· 
lerdir. Makaatları Çekoalovakya• 
mn bu mıntakalara yapabilecetl 
ibracab tetkik, ayni zamanda da 
vatandaıları seyahate teıvik et• 
meldir. 

-..... 

Meılektaılarımızın kullandık· 
lan otomobil kendi memleketleri 
mamulltmdan, buraca tamamen 
meçhul bir markadır ve ı6yledik• 
lerine göre bu seyahate yolauı 

Ç•/coa/oo•/c .... tedl• 

memleketlerde, mGtkOI f91'alt 
içinde mukavemet etmiftil'. 

İstanbul Adliye Levazımından: 
1934 mali aeneai ipnde çıkacak 12 nllaba adliye ceriduiala 

tap ihalesi mllnakasa ıuretile ı6n/934 pazartesi gtlnO saat 14 de 
icra edilecektir. 

Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan .. 94" 
lira «50» kuruıu hamilen mezkür günde Adliye Veklletl mllbayaat 
komiayonunda hazır bulunmalan. 

V • prtnameyi g6rmek istiyenlerin de Adliye Vekaleti Nqriyat 
Mlldllrltlğilne, lstanbulda levazım mlimeyyizlitlne mftracaat etmeleri 
ilin olunur. «3388» 

lstanbul Evkaf mUdUrlyetl llinları 
iıılııl--------------
Kıymeti 

Muhammeneai 
Lira K. 

914 70 Silivrikapııı haricinde Valdesultan çiftlijinde dokuz 
dönüm ve 1470 zirala maa müıtemilit çiftlik binası. 

1291 59 Silivrikapısi haricinde Nal bant çukurları nam mahalde 
129 d6ntlm ve 1584 ıdrat. bir kat'a tarlanın tamamı. 

291 15 Silivrikapı11 haricinde Zeytinburnu civarında Ye l:aAlen 
Çimento fabrikası kartı11nda 29 d6nllm 1141 zira 
tarlanın tamamı. 

302 22 Silivrlkapw haricinde çiftlik kurblinde uzun tarla nam 
mahalde IS d6nllm ve 1105 zira miktarında tarlama 
tamamı. 

822 00 Silivrikapııı hariciacle Kllçllkbalıkb civanncla Rum 
mezarhp ittiaalinde 82 dlntlm 201 zira tarl&11111 
tamamı. 
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Silivrikap111 haricinde Sofalı tarla nam mahalde Çi· 
mento fabrlkuı karp11nda 4 dlatlm tarlama tamamı. 
Sllimkapa haricinde Harman tarla nam mabalcle JS 
dinim 99 zira mlktannda tarlanın tamama. 

Silivrikapı haricinde çırpıcı çayın llttlnde 7 dlnha 
987 zira tarlanın tamamı. • 
Silivrikapı haricinde kllçlk bahldada l.pltal1a kaqaan
da 6 dönüm 493 zira tarlanın tamamı. 
Silivrikapı lıaricinde Basmahane yolunda 21 dhllm 
tarfaDlll talaUlL 

Silivrikapga lwicinde Demirlaaae kUflııncla !10 dl
nDm 182 zira miktanndaki tarlanın ta .. -. 

Silivrikapı haricinde Veli Efendi çayannda clnkçl 
çeımesi kar1111nda 76 dönüm 704 zira tarlama tamamı. 
Silivrikapı haricinde Mercantepe kal'fdlllda 10 cllnlm 
655 zira tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde Veliefendi çqmeai ciYU'IDcla 
Taı çukurlarında 65 d6nüm 1083 zira tarlanm ta·
Silivrikapı haricinde Küçükbahklı civanncla l.pH:aly .. 
ya muttaaıl 19 dönüm 723 zira. tarl1111111 ..... ı. 
Silivrikapısı haricinde Ç6rekçiye ıidea yol llzeriade 
12 dönüm tarlanın tamamı. 

Yukarda semt ve miktarı gösterilen tarlalar nblmak IHn 
20 sin mtiddetle ilina konmuıtur. ihalesi Temmuzun il d Çar
ıamba gllntl ıaat lS tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mab-
1\ilit kalemine mllracaatları. ..3336,. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sabn
alma Komisyonu Reisliğinden : 

Akliye Ye Asabiye hastanesi haıtalan lçia laflak elltİ8e •• 
palto yaptanlmak ilzere Hlzum ılaterilen 5000 metre yerli im .... 
olbaptaki nOmune Ye prtnamesi veçbile ve 24 Tem•• .. sa 
,Ontl uat 14 te kapalı zarf nıulile muamele yapılmak kere ...... 
uya koamuıtur. latekWeria mllracaatlan. ..14-.,. 
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SON POSTA 

İrfan Hayatı İTTİBAT ve TBRAKKI ·- .... . ·-------···-················· .. ···-· .. 
- Her hakkı mahfuzdur - N•sıl Doidu ? .. 

( Battarafı 1 inci Hyfada ) 
Ye 118 hanım muallim taraf ıadan 
derı okutulmuıtur. Lise ve talebe 
adedi itibarile 8 liae ile latanbul 
birinci, 3 llıe Ue de Ankara 
ikinci olmuttur. 

eden talebe aayıaı 3598 dir ki bu
nun 4.901 i erkek, 697 si k z ta• 
lehedir. Maarif Vekiletine merbut 
bütün yüksek mekteplere bu ders 
yılı içiode 561 talebe devam et• 
miş, bunlardan 126 talebe diplo
ma alarak bayata ablmıştır. 

Nasıl Y aıadı ? .. 

\:~~~~~~. z;yıı ~~·~~=~-;:~:;-~:-~:-~:-~:··:·~:·~:~·~:·~:~: .. : .. ~:·-:~:: .. :.~: .. 
4:~=====5=-=7=·=9=M==N=a=sı=l=Ô=ld=ii=?., 

Harbiye Nezaretine Y enidcn Uysal Yine 932 • 933 ders yılında 
memlekette 9 huıuıi liseye 999 
erkek ve 229 kız talebe devam ede· 
rek acne sonunda 151 erkek ve 36 
kız talebe mezun olmuttur. Ecnebi 
Ye akalliyet liselerinden de bu 
müddet zarfında 268 talebe dip
loma almııtır. 

Deniz Ticaret, lkbsat ve Ti
card, Mühendis, Ankara hukuk, 
Ankara Yiikaak Ziraat, Yükaek 
Baytar Ye Yüksek Orman mek· 
tepleri gibi diğer vekiletlere mer
but olan yüksek mekteplere 932-
933 ders yıb içinde, 1258 erkek 
ve 80 kız olmak üzere 1338 ta• 
lebe devam etmit ve 193 talebe 
de diploma almıya muvaffak 
olmuştur. 

Bir Adamın Getirilmesi isteniyordu •. 
lamail Canbulat Beyin iflediii 

cinayeti muhaliflerin ittihatçılar 
aleyhine istismar etmiye kalkıt· 
maları ittihat ve Terakki fırkaıı· 
ıu hayli kızdırıp kuıkulandırdı. 
Eaaaen siyasi iktidarı ellerine a(.. 
mak isteyen İttihatçılar, muhalif
lerin efkirıumumiyeyi kendi 
aleyhlerine çeYİrmek hususundaki 
gayretleri üzerine daha çabuk 
harekete geçmek karannı yereli· 
ler. . 

Diğer taraftan Balkan harbi 
mağlübiyeti netayicinl yeni bit 
harp ile izale etmenin mlnıa 
klln olduğu kanaatinde bulunan 
ittihat ve Terakki rUesaıı, ikti· 
rı ele almak için evveli ordunun 
batana, yani Harbiye nezaretine, 
hem ordu tarafından tutulan, hem 
de icabında kendi arzulanm ye
rine ıetirecek olan bir zati ıe
çirmek istiyorlardı. 

Nihayet, uzun dötllncelerdea 
aonra Erklnıharbiyel Umumiye 
Reiai izzet Papya müracaate 
karar verildi; bir gece papnm 
evine iki zat a6nderlldi. Bu iki 
zat, lttihatçılann makıatlaranl 
kısaca söylediler; muvaffakıyet 
takdirinde hllkümetin en ylkaek 
maka~ına geçirilecejini vadettiler. 
Fakat izzet Pqa bütün bu sizleri 
dinledikten sonra; ordunun o 
gtınkti vaziyetini tuvir etti : 

ederken burada bir kanfllrli 
çıkarmak çok bilyük bir muaibet 
ıetirebilir. Bu fikirden kat'iyen 
Yaz geçiniz. 

Diye cevap verdi. 
izzet Pqadan bu menfi ceva

bı alan ittihatçılar, yine Mahmut 
Şevket Pqaya mtlracaat tlzumu
nu hiaıetmitlerdi. Mallmut Ş.Yket 
Pata, uzun mtızakerelerden aoara 
·ancak sadrazamlıjin kencliaine 
teYdii ıartile • teklifi kabul etmiı 
ve ittihatçılarla birleımiıtL.. Fa
kat hazırlanan darbenin muvaffa
kıyetle ikmali için bu da kili de
jilcli. l.tanbulda buluaan asker 
kuvYetini felce utratmak iktiza 
etmekte idi. Buna binaen Tokat• 
hyan otelinde bir ziyafet tertip 
edildL Bu ziyafete davet olunan 
NAam Pqaya biyllk bir lalrmet 
ıöıterildi. Sonra Tallt Ye E-n•er 
Beyler tarafından paıa bir k8te
ye çekilerek: 

- Harp vaziyeti fena bir 
tekilde cereyan etti. Nihayet 
bnıtmldl hale ıeldi. Fakat bu 
hil, kat't bir mağl6ltiyet ıayıla-_ ............... --........ --.. .. ·--.. -.. ...., 

Son Posta 
il.At( FiA TLARI 

1- G•zetenirı .,.. gezı•il• 
6ir satunun ilti .. ,,,., 6ir 
(santim) ••gılır. 

2- Say/asırt• 6ÖH 6/r Milli• 

ınin ili11 /iatı ıunlardır: 

•yfa Ffa HYl• ı .. yfa l>iğer Son 
l 2 3 4 • 5 >·erler •)'la 

400 2so 200 100 eo ao 
Krı. Krı. Krş. Krş. rKrş. Kq. 

J-:Bir ,.,.liınde HMd 
(8) ltel;,,.. ..,w.,.. 

4- l•ee .,. blırı .... ,., 
- .< . ..;.-_. "'t.eeltl1tr1 ..... ..... ..... , . .,,., ... . 

932 - 933 yılının yüksek tah
sil hareketlerine gelince; bu bir 
ıene içinde Üniversitenin biitftn 
fakülte ve diier ıubel~rine devam 

l
1 
______ ı._t_•_n_b_u_ı __ e_._ı_e_d~iy~•-•_i ___ ıı_a_n_ıa_r_• ____ _.I 

Eminönü Kaymakamhiından: Beyazıtta Cümburiyet caddeainde 
58, 58, 112, 104/106, 80 No. Jı dükkanlar kiraya verileceğinden 
tutmaia talip olanlann 1n1934 tarihine ml\ıadif Cumarteai gl\nl 
nat On dörtte EncOmene gelmeleri ilan olunur. "3203,, 

* * Beher metr• murabbaına Oç lira kıymet konulan Çırçır yangın 
yerinde Manisalı Mehmet Paıa mahallesinde 59,5 ve 4,90 metre 
murabbaı Belediye mali iki parça arsa satılmak Gzere açık müza· 
yedeye konulmuttur. Talip. olanlar şeraiti anlamak llzere berglln, 
mllzayedeye girmek için de 14,5 lirabk teminat makbuzu ile 
7n/934 Cumartesi Kin& aaat 14 e kadar Fatih kaymakamlığı ve 
B. Ş. Encümenine m&racaat etmelidirler. "3246,, 

Htır6ige 1111zırı izzet Ptıl'I 

~az. Harbe devam edildiii 
takdirde Edirnenin kurtulmu1, 
zayiabn bir dereceye kadar taz• 
min olunması ihtimali muhakkak· 
br. Ancak.. KAmil Pqamn bu 
mtıtarekeyi kabul etmeai bir fell· 
kettir. Eier bu adam bu ıeralt 
altında ıulhu da kabul ederae 
bu fellket tezauf edecektir.. Bu
nun mea'uliyeti altında yalnız 

Klmil Paıa değil; btitiin arka· 
daşlan da ezilecektir. Tarihte 
ıerefli bir iz bırakmam llzımgelen 
ılzin gibi bir kumandanın Kimli 

catı olan r •Ani brba 
olması doğru değildir. Siz, kant-
mayın. Biz bu bönll devirelim. 
Sizi Başkumandanbkta ipka ede
lim. Elele verelim. Şu harbi ikmal 
edelim. Ahval ıllkün ke1bettikten 
ıonra aadrazam olmanız da mu• 
hakkaktır. 

Denildi. Bu teklif~ Nazım Pa· 

Mtıliı• 11-.sırı A6durr11lım•11 Beı 

f8J• cazip ıelmiıtil. Hele, o ara· 
hk (buı buauıf ibtiyacat için mG
eueaattan akçe latikraz etmek 
ı.tecliii halde] bu parayı bula· 
mıyan pataya, {Cemiyet kasa· 
11ndan iç bin lira kadar para 
dahi ikraz] edilmeli; Nizım Pa· 
ıayı btllbtitlin ittihatçılar tara· 
fana temayill ettirivermifti. 

ittihatçılar bu meıele etra• 
fuıda pek ketum clavrandıklan 
halde Kimil Pqa bunu haber 
almakta ıecikmemifti. Bupnlerde 
Divanıharpçe idamına hükmolunan 

b . yi~ 

haplabaneden firar etmesi [ 1) 
lttihatçılann plice faaliyet aJh•· 
11na geçtiklerini Kamil Pataya 
ihsaı etmişti. 

(ArkHı var) 
----~--:--
[1] Canbulat Bey kaçınldıktan ıon-

ra, Babıili baıkmına kadar !.yan aza-
11Ddan .Buarya Efendiniıı evinde ıak-
lanmıftır. 

DABCOVICH vı ŞOraklSI 
Telı 44708 • 7 • 41220 

.lmıP• Ye Şark limaıılan aruıoda 
muntasam poıda. 

Anven, Rotterdam, Hamburg n 
lıkandinavya limanları i9İD yakında 
hareket edecek vapurları •e dünyanın 
baılıoa limanlannda tranabor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Tekle vap. 20-23 Temmuza doğru. 
Hansburt1 vapuru 8 • 10 Ağuıtoaa 
doğru. 
Olga S. vapuru 22 • 23 Ağuatoaa 

~ıi~ ~ .dee.k YapwW 
Tekla vap. 2$.!G Temmau. dotrn. 
Hansburt1 npuru 10-12 AğuıtOI& 
doğru. 

Olga S. vapuru 24 • 25 Ağuıtoıa 
doğru. 

Fada tafeillt ivin Galata, Frencan 
han umumt aoentelitine milraoaat 
Tıtl. '4707/8 • •tno 

Muhtelif Eşya Satışı 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
928 ıeneaine kadar gllmrUkJerd• toplanan bir çok etyalar ,Omrlkallz kontenjanaız olarak ~tıda 

yazıh tarihlerde her Pazarte1i gilnleri uat 16 da utııına baılanılmııbr. Sahlan •ualaran clnalen, ~
tarları Ye tahmini kıymetlerile pbf flhı ve tarihleri ve tekil mftzayedeleri hizalannda ıaaterllmiftir. 
Mu Yedeler 1549 No. ve 4/1/930 tarihli kanun lle 661 No. Ye 22/3/441 tarihli mtbayede, mllnakaaa 

za d · · d lar ve ihale kanunlannda yazılı alaklm ve laerkue paraıız verilen ıartname aıreaın e yapı • 
Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni fkametglh ve imza tudild istenir ve her ubt için muham

men kıymetin e0 7,S çuğu niabetinde teminab muvakkata akçaaa ahaı'r. ~llzayedeye baılandıktan ıo~a 
aelecek talipler kabul edilmez. Kapalı zarfla yapılan mtızayedelerde teklıf mektupları ~lzayede aaatin
den bir 188t evvel komisyona verilmit olmaaa prtbr. Koll!ilyon latanbul Gllmrftklen • BaımDd&rllil 
oda1ında toplanır. Her iıtekliye talep edeceti izahat verilir. Satılan eıyaların tafaılAth cetvelleri 
glimrilklerde satılır. lstiyenler bu eıyaları buhmduju gftmrOklerde ılrebilirler. Sabftan aonra etY• 
hakkında itiraz kabul edilmez. "3397,, , 
F. N Kap Tahmini Kıymet Mllzayede Mtlzaye~enbı Sahlan qyanıa dDIİ 

yekinu Lira Kurut tarihi tekli 

4 

14 
Muhtelif 

25 

29 

29 

30 
30 

105 MI 70 16/7/934 Açık artbrma Muhtelif meyya Ye 1ebze kop1erve
leri mek6lit ve aair meyat. 
Muhtelif kltıtlar Ye kljat eııya. 96 

81 

67 

800 

101 

57 
.t64 

643 
961 

10297 

3877 

2304 

12128 
4205 

67 
90 

75 

33 

IO 

33 
52 

23171934 
30111934 

6181934 

1318193-4 

20/81934 

'l118/9M 
319/934 

.. .. .. .. 
Kapalı zarf 

Menaucat muhtelif ylba •• pa
muk etya. 
Veleıbit, otomobiller ile bunlara 
ait abam veulr makineler. 

Açık arttırma Muhtelif yajiı vernikli ve toı ho-
7alar, resim boyalan uir mula
telif etya. .. .. Pudralar, kremler, dudak boyalan 
aair tuyalet levuamı. 

Kapalı zarf Dolu ainema filmleri. 
Açlk arttınaa Muhtelif oyuncaklar madea tum

lemeie maluua tozlar ve sair mula• 
telif efYL 

had•• •••elld illalarda Hla•• U. Ne. h ka•maclan ltaW. edllaİf olmakla tulaila ..... 

HUBUBATUNlARI 

SIHHAT 
vı: 

KUVVET 

Adaları GUzelle9tlrme 
Cemıretı 

tarafından bu yaz mevsimi 
için tertip edilen pnlikler 
12 TelftlRllZ P.,.,.ınh •kf'ln&I 

Yet lr•liN hAı••l11Je 

ADALAR REVüSU 
Ilı 1aa,1., ... 

Bu nwtı E""- n Ce.at 
Retit Beyler tarafuadu MJreti 
malaauaacla hamlanmqtır. 
Ertujnl Muhmn Beyin idarelİ 
albada .. hlr Tiyatrosu 

( DARÜLBEDAYI) güzide 
artiatleri tarafından temlil 

edilecektir. 

Temsilden sonra geç vıkla 
kadar dansedilıcektir. 

Sabah IUt üçte avdet için vapur 
vardır. 

a •• .,,.. .ı..- ,,,,. C.mi•d •. ..,,.. •••a• Yat kall
ih• ve T.,,.hfırula .Şelair n,.1r...... ( Daril6eda•l ) 

•••ctıct eclile6ilir. 

lstanbul ikinci Hila memur
ıuıundan: MGfll• Saracattin BeJia 
)'HBD domya11 yenilenmektedir. All
kadar alacaklıların ellerindeki veaalk 
" nkWerla nkllet ıuretlen ile 
9/Temmuı/934 paurtul ıiin6 uat 
1' da lldaci iflla dalnlia• plmeleıl 
UAa ...... ('26) 



14 SON POSTA 
=-===-===-================= 

I\, 69 akıli: A. R. 

Asri Sırnaşıklık .. 
"Bu Küstah Adam, Mutlaka Benim Ola
caksın Diye Başımda Dikilmiş Kalmıştı •. ,, 

işte şu satırları, bu dertli 
adamla yaptığım mülakatın 
dönüşünde yazıyorum. O da
kikada ona verecek bir cevap 
~ulamadığım gibi, şimdi de 
bu m~elenin halline zih-
nen bir çare bulamıyorum ... 
Biraz cesaret göılerebilsem, her 
tey ko~ayhkla bitecek.. ve haya
tım - belki de - en temiz bir 
meceraya giriverecek .. Lakin kor
kuyorum. Gfinün birinde aşkmın 
hez.eya lları sükün bulmak ihtimali 
olan Ş.!veketin. herhangi bir ka
bahatimi bahane tutarak: 

- Def ol ıuradan, sokak kö
peği.. vesikab kaltak. 

De~ İYermesinden korkuyorum. 

"" 25 Temmuz 
(Kötünün mumu, yatsıya ka

dar yanar) derler. Meğer, ne 
kadar doğru in.iş.. vakıa, bh.im 
mum biraz daha fazlaca yandı. 
Fakat~ birdenbire Nihat olacak o 
ahlaksız herifin ağır bir darbesile 
ıöndü. Ve bizi simsiyah bir ka
ranlık içinde bırnktı. 

"'" Dün henUz öğle yemeğinden 
kalkmıştım. 

- Nihat Bey geldi. Sizi yal
nız görmek istiyor. 

Dediler ••• Bu vakitsiz ziyarete 
hiç bir mana veremediğim ıçm 

birdenbire yüreğim oynadı. He
men küçlik salonlardan birine 
geçtim. Uzun kanepeJerden biri· 
ne uzandım. Diilerimin üstüne bi.
örtü aldım. Onu, bir hasta gibi 
kabule hazırlandım. 

Nihat, çatkın bir çehre ile 
aalona girdi. Miistehzi bir ta
vurla: 

- Geçınit olsun hanımefendi. 
Siıi v kitsiz rahatsız ettim. Fa
kat artık aramızdaki komediye 
nihayet vermek için bu saygısız

lığı ihtiyara mecburiyet hisseyle
dim. Size, kat'i ve son olarak 
teklif ediyorum. Benim,e yaşamı-..................... .-....................... -....... . 

Son Posta 
YeYmi, •lyHl, HıtT~di• -;. Hatlı: gaıetni 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL - ,... -
Ga7.eleınizıJc çıkan yazı 

\'e Tesimh:rio biitun hakları 
mahfuz ""e gazetemize aiuir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kı. Kr. Kr -TORKIYE 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ - ~~00ı_140() 800 300 

. - -

ALJn Ledeli pe-;indir. Ad rea 
değiştirmek 25 kuru~tur. 

ın-.:ı .......... 

G,,/dn er.JT4k geri Vl!ri/mez. 
ilinla .. dan me&'uliyet ahnmaz. 
Cevap ivin mektuplara 10 kuıu .. luk 

pul ilıivesı l:lzımdır. • 

1 ~Posta kutusu: 741 Utanbttl °" 
Telgraf : Sonpo'ltıı 

i' .. Telefon :20203 
...ı " 

) a razı olacakm15ınız, olmıyacak
mısınız?. 

Dedi. 
Birdenbire irnderui kaybet-

tim. Yerimden doğruldum! 
-Nihat BeyL Galiba nerede 

olduğummu unutuyorsunuz. Bura 11 

lstanbul... Dağ başıııda değiliz. 
Ne hakla benim hayatıma müda
hale edivorsı nuz? .. Eğer siz'n tek
liliniz hoş; ma gitseydi, size daha 
evvel muv~fr.kat cevabı ver"rdim. 
Mademki bt"nden son cevap isti
yorsunuz, i, tc size söyliyorum. 
Size metres oJmi~ acağım v sseliim. 

Nihadm rengi, bembe) az ke
sildi. Haline birdenb're bir seki
net geldi: 

- Niçin Melek Harum ? 
- Canım hö; Je i~tiyor da, 

onun için. 
- Beni sevginize layık göre-

m;yormusunuz?. 
- Hayır. 

- fakat ben sızı seviyorum. 
- Bana ne?.. isterseniz, di\n-

yanın blitün kadınlnrını seveb~r
ainiı.. Fakat bunlardan hiçbirine, 
sen de beni seveceksin; demek 
hakkına ma\ik değilsiniz. 

- Melek!.. Sen.. benim ola
caksın? .. 

Kendimi zaptedemedim. Bir 
kahkaha fırl21ttım: 

* 28 'l mıuuz 
Bugün Şevket Beyden şu 

mektubu aldım: 
«Melek!... 
Şiddetli bir nezleden hasta 

olduğum ıİçiıı dört gündür sokağa 
çıkamıyordum. Bugün çıkar ~ık
maz sızın Şişli vak'.ruam haber 
a1dım. Hem miiteeuir ve ıhem 
memnun oldum. Mfiteessir oldu· 
ğumun sebebi şu ki: Belki bu işi 
benden bilirsin. Şevket, kıskanç
lığından dolayı gitti bizi haber 
verdi; dersin. Doğrusunu söyleye
yim. Bu mesele aklımdan geç
medi değil.. Seni biran evvel o 
hayattan 8) lrırutk için birkaç 
ke~e böJ f e bir şey ) ııpmak iste
dim. Fakat seni teh ikcli b"r va-. 
ziyete sokmak korkusile bund, n 
vaz gtçtim. aki evladımın üstüne 
) emin edi} or.um ki bu işte benim 
zerre kadar dahJütesirıim yok. 

(Ar.kası var ) 
•••• - ................. 1 ••••••••• h 

YAZ 
GÜNEŞJ 
Cildi yalnı% l!Sffıer1elm•klt1 

lcnlmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
}rnla) ca geçıniyen bir takım 

kabarcıklnr, sivilceler; 
Jekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Krıllananlnr içln 6undars 
endiı~ge liizum roklur. 

Bu harikulade krem gü· 
neşin ciltte tahribat yap
maıma, kat'iyen meydan 

Yermez. 

Küçük 
Bir Yanlışlık: 

- Meşe ağaçlarmm g;()lgesin
<1e gezmek kadar ıevdiğim hiçbir 
şey yoktur. 

- Güzel ıöylüyorsun amma, 
doğru söylemiyorsun, bunlar kes
tane ağacıdır. . ............................................................ . 

I Diinı• llct .. al Hab•r~ 

Dört Büyük 
Iıferkez Bankası
nın Altını 

Dünyanın en büyük dört mer

F ransanın kez bankasının al
tınları hakkında 

mevcudü 
dikkate değer bir 

artmaktadır istatistik yapılmış-
tır. Bu ististik Fransız, lngili:r:, 
Amerika ve Alman merkez ban· 
katarrnda me\•cut albn miktarını 

vasati olarak (1931) den ( 1933) 
senesine kadar olan mUddet zar
fında tesbit etmektedir. 1statistik 
şndur: 
Merkez Bnukıı.ın 1931 1982 1988 
Frausa (~iyar frank, 5 ',8 79.5 80.9 
İngıltere {mı}~ Oll lira) 189 a }SQ.6 1 0.1 
Amerılca(mılyar dolıı.r) 4.6 4.2 4.8 
Alman ( ,, mark) 1.7 0.8 0.4 

Bu Hivhaya bakıhna Fransa milli 
banlcasındaki a1tm miktarı müte~ 
madiycn artmıştır. Bu arhş bil
hassa 1931-1932 senesinde göze 
çarpacak kadar çok (1932-1933) 
yı1mda ıise nisbeten daha azdır. 
iki ıene zarfındaki artış nisbeti 
yüzde otuz yedidir. 

lngiltcre bankasının altınları 
(1932) .senesi Ağuıtos-EyJül ay
larındaki malüm buhran yüıUn· 
den azalmıştır. Fakat geçici olan 
bu vaziyetten sonra yine alhnlar 
çoğa1mıya başlamıştır. (1933) 
senesi vasatisi (U)3J) senesi ne
ticesine yaklaşmış bir haldedir. 

Amerika Birleşik hükumetle· 
rindeki altm temevvlicatı çok a:r:· 
dır. Vaziyet hemen hemen ayni 
seviyede bulunuyor. Maamafih 
{1932) Eylfıt buhranı Amerikayı 
da müteessir etmiştir. 1932 se
ne~i vasatisinde görülen yüzde 

· ona yakın bir azalış bundan ileri 
gelmektedir. 

Almanyaya gelince bu memle
ketin altın mevcudu mntema
diyen azalmaktadır. 1ki sene zar
fında Almanya altanlarıoın 1Uıde 
yetmiş dördtı Milli bankanın ka
salarını terketmiştir. 

( 1934) senesi ilk alb ayı zar
fında Fransaom altmlan dört 
milyar kadar azalmıı buna mu
kabil cüı'i olarak lngilternin 
[179 milyondan 192 milyona] ve 
külliyetli miktarda da Amerikanın 
[ 4 milyardan 7 buçuk milyara ] 
altınları çoğalmıştır. Almanyanın 

altınları azalmakta devam ediyor. 
Mayıs ayı vasati11i 100 milyondur 
yani ( 1931) senesine bakarak 
yüzde doksan ~zalmqtır. 

* 
BUkreşten bildiriliyor: Küçük 

Rumen _ Çel: İtilafın son top-
tl t lentısmdan istifa-

car de ederek Roman-
münasabatı ya Ticaret ve Sa· 

nayi Nazırı Çek Baıvekill M. 
Benı'le iki memleket ticaretinde 

Temasu& S 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ahırkapı yaprak tütun deposu iskele tamirabnın pazarhjl 

9/7 /934 tarihine müsadif Paı.artesi giinü aaat "15., te icra ktlınr 
cakbr. Talip olanların şartname ve keşifnameyi görmek llzeet 
hergün ve paz.arhk için de 'o yedi buçuk teminat akçeai olan 
"60 " lira ile birlikte yevmi mezkürda Cibalideki alım aatım kr 
misyonuna müracaatları ilin olunur. "349611 

* * 
Şartnamesinde yazılı evsafta beı yüz kilo Arap sabununuD 

pa:r:arhjı 9/7 /934 tarihine müsadif Pazartesi gllnü saat 16 da icra 
kılınacaktır. Taliplerin °o 7 buçuk teminatlarile müracaatları illo 
olunur. 113627,, 

_J 

Holantse 
Bank-CJni N.V. 

Sabıh Bahrısef'it Feıemen~ 

Banka•• 

lst:anbul Şubesi 

Galata Karaköy Paıas 

Meydancık Al alemci Han 

Her türlü Banka muamele• 

ilerl. Kasalar Jcar• 

UMUMl MODORLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri: Amsterdam. Buenos Aires, 

t 
lstanbul, Rio de Janeiro, Sant:os, Sao Pauıo. 

lstanbul birinci iflas memur· 
ıuıundan: MOfliı Sokrat Biloıliroı 
Efendiye ait ve tamamına 4600 iira 
kıymet takdir olunan latanbulda Balık 
pazannda Şeyh mdunet Geylani ma
balleainde uki tiiccar yeni Balıkhane 
me1haneıi :10kaj'mda eaki 3 ıve yeni 
7 No.lı n böhueli bir bap dükkan 

240 hiHede 9 h:ıse•l tasfiye miınue
betile 7/Ajuıtoı/934 salı giinil saat 
10 dan 12 ye kadar Yenlpostanede 
vaki birinci iAis daire1inde mOfliain 
lflil idare heyetince açık arttırma 
ıuretile sah!acaktır. Yevmi meı:kGrda 
tahınin edilen kıymetin °o 15 ni bul
madığı takdirde en aon arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere 23/Ağuı
toı/934 p•rtcmbe günü ayni saatlerde 
ikinci artbrması ve icra ve kai'l bı
rakılma11 yapılacaktır. Arthrmıya 

ittirak edecekler q0 ycdlbuç.uk aiabe
tinde teminat parası veyahut Milli bir 
banka mektubu verecektir. Yalnız 
ll:r.erlnde bıra1uhna tarihinden itibaren 
aarfı lizınıgclen rüsum Ye harç ve 
sair masarif milştcriye aittir. Şartname 

yeniden görülen zorluklardan 

bahsetmiştir. Bu iki :r:at arasında 
bu hususta bazı müzakereler ya• 
pılmış ve bunların neticesinde 
Romanya Ticaret Nazırı ithalat 
itlerini tanzim eden Romanya 
komisyonlarına Çekoslovakya ile 
olan ihtilifh nOktalann hemen 
balledilmeıi ve bu memleket itba· 

'v APURCULU~ 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atan bul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 J 

İzmir Sür' at Y olıı 
SAKAR y A vapurd 

Her Perşembe ,no• 
Hal 16 da Galat. rıhbmından kİ 
kacak dojru İ:r.mire aidecektlr. Si' 
vapur HER PAZAR ailnü aaat 16 dl 
iımirden kalkıp dofru İstanbul' 

,•elecekfü. J 
itin tarihinden itibaren b~r gün / 
r6lmek üzere dairede açık bulull~ 
rulmaktadır. Fa.ıla izahat almak il 
yenlerin 34/10 No. ile memuriYif 
mb:6 müracaat edebilecekleri ~ 
olunur. (9 

Hitına azam1 kolaylık gösterilfll,I 
hakkında emir vermiştir. .j 

Diğer araftan Çek BaŞ\'~ 
M. Benes'in de ayni mahlY"j 
kendi hükümetine talimat ver 
tahmin olunmaktadır. 

Bu yenı temas 
doğan neticelerin iki . 
ticari müna.ebabnda yeni in 
lar temia edeceji fÜpheıizdAI• 



5 Temmuz 

A 

------ Yazan: Kembrlç darülfünunu Farsça mualli· 
mi: Akay Behrüz Nakleden: F .•. 

KİM HAKLIDIR? c·ı 
Birinci Perde 

lranda biı alinin re mi dairesi. 
Vali m karnındadır. Yanında müste
enrı ve husu.ı!i iri lln.cı Faul, et. 
rnf ında Eerra b şıın ve hizmetçileri. 
J\nrşıda, ouıkta kadın, rkek 
halk. 

Valiz - Bu herifler ne diye 
bağırışıyorlar.. Susturun unları ... 
Vurun peder suhtelere.. Vurun._ 

F crra~b ı: - [Hizmetçiler ) ~ 
run kaf alann şunların ••. 

[ H izmetçıler eeğı;ı sola ııopı.ı Hl· 
larlnr, halk feryat eder. ] 

Hacı Ali 1 fahani [yolda soyulan 

bir tacir ] - Ah, malım gitti, kal
yanım gitti, canım gitti, anm 
yoğum gitti, gitti, hepsi gitti. 

V li: - Bu herif ne diyor. 
çağırın baknyım şunu, derdi ne? 

Hacı Ali lsfahani (yaklaşarak 
n ağl yarak) : - Ey akay Beyler· 
beyi.. Mahm gitti, kalyanım gitti, 
camın gitti .. Herşeyim gitti .. Hep
ai gitti .. 

Vali: - Sus herif... Sus pe· 
der ıuhte. Seni mi dinleyeceğiz. 
Bak Hacı Fazıl şiir okuyacnk, 
rahat bırakmıyorsunuz ki .. 

Hacı Ali lsfahani: -Ah .. Ah .. 
Ma1ım gitti .. Kalyanım gitti ... 

Vali: (Bağırarak} - Vurun şu 
peder suhtenin kafasına, kırın 
k yanını.. Vurun ... 

Ferr ba ı (Bacı Ali lsfahaniyi ge· 
riye -riikliyerek) - Haydi yürü .• 
Sus .• Bak Hacı Fazıl şiir oku
yacak. .. 

Hacı Ali lsf hani : Yani 
kalyanıma m rsiye okuyacak ... 
Vay malım. vay camm .. Vay k -
yanım benim ... 

(llaoı F'azıl kendi :> azdıgı saçma· 
pan he) itleri mağrur bir eda ile 

aheste aheste okur ve hazır bulunnn· 
lar so)lenirler.) • 

- Peh.. Peh,. Peh... Hacı 
Fezıl yer yüz.ünde biriciktir, eşi 
yoktur.. manendi yoktur... Peh .• 
Peh .. Peh. 

Hacı Fazıl: (Valiye hitaben) -
Aka adlü hikmetine payan yok
tur. Cihan durdukça payidar ol.. 
Başımızın tacısm! 

(Halkın ar ındıı bır kaduı kolun· 
n tuttuğu bir kııcağızı 6urukl ) erek 

ve ıı@n:> arak ilerler.] 

Kadın: - Biz.im derdimize bir 
~are bulun... Biz. de insanız.. knç 
saattir bu kapıda bekleyorm .. . 
Göz yaşlarımıza aldıran yok .. . 
Günah bize ... 

Vali: - Kim bu?. Ne istiyor 
bu kndın... Rahnt yok mu bize. 
Hacı F zıl şiir okuyacak.. Rabnt 
yok mu bir lalıze ?. 

Kadın: - Günah bize, Aka ... 
Ağlayoruz kaç gündür... B na 
değil e u ma umeye acıyın .•• 
Allah için. .• 

Vali: - Peki, derdin ne senin, 
çabuk ıöyle? 

Kadın: ~ Kocam Haa Kazım 
iki sene evvel allahına kavuştu. 

Vali: - Bundan bana ne? 
Kadın! - Ağlayarak bu yetim 

nundur .•• Kocam zengindi... 
Vali: - Paraları nerede? ça· 

buk ı6yle. •• 
Kachn: - Babası öldüğü 

Dm bu yetim yedi yaşında idi. 
Kocamın bUtiin ervetine kar
dcfi, yani bunun amcası vazıyet 
etti. 

1 

Vali: - Kadın ç~buk eöyle, 

rJ 1842 tarihinde berlinde tab VO 

neor edilen ( Cicek li~ah ) i mindcki 
piyeeten, Pehlevi devrinden evvel İran
d~ hr llcın hükumet elinden tekt.iği zu. 
!U~ı ve cefayı .ıösterea lıjr Nlmeyi 
iktıt-ıat ediyoruz. 

bunun peder suhte amcası ılmdl 
ncr de? 

K dın : - Moll d n izin almış, 
Aka, dediler ki bu kız bllyllyUn· 
ceyc kadar mcaın ona vaai oldu. 
Büyüıün babasının bütftn ıerveti 
onundur. E~ de peki dedim, 

mca dır, y b ncı değil diye .. 
Bu mcamn Abdülhüseyin 

isminde elli bet yqlannda bir 
oğlu var. Bunun liç te karısı var. 
Kocam ôldUkten sonra Abdtıl· 
hüseyin bizi teselli için her gün 
evimize gelip gitmiye baıladı .. 

Veli : - Bana ne yahu.. Sana 
ne?. 

Kadın : - Merhamet edin .•• 
Dinleyin.. Derdimize bir çare 
bulun... Bir gün amcası dedi ki: 
Oğlum her gün size gidip geliyor. 
Bu, doğru olamaL. Siz onun 
mahremi değilsiniz.. Bu işi şeriata 
uydurmak lazım. Ben düşüneyim 
bir çare bulayım. Ben de: 

- Siz bilirsiniz. iyi olur, 
dedim. Amca birkaç gün sonra 
yine geldi. Ben i i hallettim. 
Kızın ile oğlumun nikahım kıydım. 
Şimdi oğlum erbestçe bur ya 
gidip gelebilir. artık mahrcminiz-
dir, dedi. , 

lKadın da, kız da oğlarlaT] 
Vali: - Budala kadın... Ey 

cahil kız.. Ne diye ağlıyorsunuz.. 

Diiğünde cümbüş yapılır, siz ise 
ağlıyorsunuz... Susun ve güllin •• 

Kndın: - Nasıl gülelim Akn 
Kızım şimdi dokuz yaşında, 
AbdiilhUseyin i e elli yedi yaşı~ 
da, nerede ise a1trnJş olacak. 

Vali: - Yaşmı küçU.tsün .. 

Kadın: - İki büklüm.. Aks ... 
nklı tıksırıklı, sarsak, kel, kam
bur, bir gözü kör .. 

Vali: - Başka bir kusuru 
yok ya? 

Kadın: - Daha ne olsun .. Üç 
te kansı var. 

Vali: - Dörde kadar cev z. 

varl 
Kadın: - Atmış yaıına g~ 

liyor .. 
Vali: - Pulu var rm? 
Kadın: - Kızımın mirasını 

gasbediyor .. 
Vali: - İyi ya işte.. Demek 

pulu da var .. 
Kadın: - Seyyidüşşüheda aş· 

kına, on iki imam aşkına biz.i 
kurtnrınız bu dertten.. Üç karılı, 
sakat, alil, on parasız, bir ayağı 
çukurda bir bunağa nurtopu 
gibi dokuz yaşındaki yavrumu 
nasıl vereyim? 

Vali : - lşim"z var yahu .•. 
Hacı Fazıl şiir okul acak, senımı 
dinliyeceğiz... Şeyhislama git ... 

Kadın : - Gittim... Şeyhisl -
ma da gittim. 

Vali: - Ne dedi? •. 
Kadın : - Beni sonun kadar 

Clinlemedi bile .. 
Hacı Ali İsfehani : [Dipten ağ· 

lıyarak bagırır J - Ah ben de git· 
tim teYhi lama ••• Sözümü yarıda 
kesti, malım gitti dedim güldü, 
kalyamm gitti, dedim, sen tönba
künUn iyi ini nerede alıyordun 
d di, lanet ol uu onun sanğına ••• 

Vali : Aynğ k !kar vurun fD p~ 
der suhtcye.. vurun, şu kafire!.. 

Hizmetçiler koşuşurlar Hacı Ali U
fehaniyi değmeye b larlnr. 

Kadın : - Evet beni d.inlem~ 
eli bile şeyhislam ... 

Dedi ki, elcevap ... 
Vali : - Elcevap demiı ya 

daha ne iatiyonun? 
Kadın : Elce'Wapl de.il amma, 
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• 
bir Alabi mek stiyecek 

( Baı;ıtarafı 1 inci aayfada ) 

" Böyle hareket edilmemiı 
olsaydı binlerce kişinin hayab 
mahvolurdu" demiıtir. 

Milli Müdafaa Nazan Jeneral 
Von Blomberg Başvekile kabine 
ve ordu namına tefekkür etmiş 
ve cesurane hareketile Alman 
milletini dahili bir harpten kur
tarmış olduğunu beyan eylemiştir. 
Kabine 11devletin müdafaai meı· 
ruası,. Kanununu kabul etmiftir. 
Bittabi makabline ıUmulll olan 
bu kanun bir maddeden ibarettir. 
Bu madde şudur: 

Devletin MUdafaası Kanunu 
"Suikastı "e hiyaneti vataniyeyi 

tenkil için 80 haziran, bir temmuz ,.e 
iki teınmuzd ittihaz olunan tedbirler 
devletin meşru müdafaıw tedbirleri 
olmak itibarile me1'ru ve kanunidir.,, 

Adliye nazırı .az alarak, hi· 
yaneti vataniye tehlike1i karşı• 
aında alınan tedbirlerin yalnız 
kanuni değil fak at bir devlet 
adamı için vazife olduğunu öy
lemiştir. 

Knbine keza devlet ile fır-
kanın birliği kanununu tadil eden 
kanun da kabul etmiştir. V ktile 
Heines ve Rohm bu kanun mu .. 
cibince nazır olmu ladır. 

Bundan bbyle milli sosyalist 
hücum kıt' alan Erkanıharbiye 
Reisinin mutlak surette kabine 
azası olmasına lüzum yoktur. 

Hava 1n Bir Hab rl 
Paris, 4 ( A. A. ) - Havas 

ajansının Bertin muhabirinden: 
Alm a .sıy vaziyet, 

umumiyet itib rile vuzuh kcsbet-
miş gibidir. 

Kabinenin neşretmiş olduğu 
bir tebliğ, hükümetin Almanyada 
kanunun büküm ve nüfuzunu kafil 
bulunduğunu teyit eylemektedir. 

Bütün bunlara rağmen. birçok 
esaslı meseleler henüz ydınlan· 
mamı§br. 

Şimdiye k dar naayonal sos· 
y fi t hükümet, halkın mistik he
yecanına istinat etmekte idi. 

Propagand Nazırı, §8} et bu
gün reyi"mma mOracaat edilecel< 
olsa, neticenin geçen 12 teşrini
evveJde olduğu gibi, Hitlere ayni 
derecede müsait olacağını, fak t 
Başvekilin, böyle bir milracaatte 
bulunmak niyetinde olmadığım 
öylemiştir. 

Diktatörlükte sebat edebilmelc 
için, Başvekil, halkm sukutuhayale 
uğradığmdan dolayı kısmen znil 
olan teveccUhUne ve ordu ile 

( amca haklıdır, irsen onun oğlu da 

hnklıdır çık dıgan kadın ) dediydi. 
V aii : - Öyle ise ne duru

yorsun, çık dışarı ..• 
Kadın: - Peki ben kime gide

yim? Kızımı zorla elimden alıyor
lar, bakın nasıl ağlıyor.. ciğerleri 

parçalanacak.. günah değil mi bu 
masum eye?. 

Vali : - Şeybialima ait.. ona 

ıekvn eyle.. · 
Kadın : - Gittim dedim ya 

ika 1 
Vali : - Ya .. ne dedi? 
Kadın : - Elcevap, dedi.. 
Vali ı - iyi ya itte ~ şey-

hislBmdao daha mı akıllansın ? 
Kadın:- Akıllı değilim amma, 

kız benim, anayım beni 
Vali : - Haltetmişıin, kız da 

teriatindir, değil mi hacı Fazıl? 
Hacı Fuıl: - (mağrur, azamctJi) 

Beli... Kadın zaten aklı nAkıa bir 
mahluktur. Hu atbeple iki kadının 

1 

Son Je/• Ra ıtaı 
z bitanın merbutiyetinc 
etmek mecburiyetindedir. 

clidnin lra ııma 11atlca okanark n 

tin t Aj n ı bildiriyor. 

Avuaturyadakl Akl 1 r 
Salzburg, 4 (A.A.) - Avua

turya Başvekil Muavini Prena 
Starhemberg, Almanyada cereyan 
eden hAdiseler mUnnsebetil ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

- "Biz Alman milletine b ğ· 
lı:yız. Fakat Alman milletinin 
idarecilerine değil. Röhm e r· 
kadaş1arının katledilişleri, Alman
yayı idare edenlerin hareket 
tarzlarını mazur gösteremez. 

Alman refinin lekelenme l 
e Alman milletinin b rbar bir 

millet telakki edilmesi bizi lAkayt 
bırakamaz. Hadiselere dair yap .. 
lan resmi tebtiğler, Almanca ya
zılmış ve iknJarın en çirkinini teş
kil etmektedir. 

Kabine içtimnından aonra 
DCfrolunan resmi tebliğ 30 hnzl
r ndanberi siyasi vaziyeti örten 
esrar perdesini kaldırmıştır. 

Ordu mümessili Jeneral Vor. 
Blomberg Ba vekili icap eden 
harekette bulunmu olduğun· 
d n dolayı tebrik ettiğinden 
bugünden itibaren Hitlerin ordu 
n mm idarei hllkümet edec • 
ğine hükmolunabilir. 

Bir Flr ri r nıyor 

Berlin, 4 (A. A.) - 30 H • 
zir nda Münihte öldürülen poliı 

müdürü Heinesin emir z biti 
Şmidt zabıta t rafmdan r .. 

mlmaktadır. Şmidt otomobille 
kcçmıyn muvaffak olmuştur. 

lntlh b t K nununda 
Deği lkllk 

Almanya hadiseleri istiklali- Berlin, 4 (A.A.) - Kal ine in-
mizi muhafaza etmek hususunda tihabat kanununu tadil eden bir 
mevcut kanaatimizi bir k t d h 
kuvvetlendirmektedir. 

fon p n'ln Vaziyeti 
Berlin, 4 (A.A.) - Hnvaı 

ajansı bildiriyor: 
Kabine içtimaı biter bitmez 

Başvekil M. Hit1er derhal Nöy· 
dek'e hareket etmiıtir. Başvekil 
mu vini Von Papen'in mukadde
rab reisicüınhurun arzusuna tnbl 
bulunm ktadır. Rei icUmhurun 
Von P pen•e beyanı itimat et· 
meai ve Baivekil mu vini ola· 
rak kalması hususunda ısrar 
eyleme • ihtimali ço kuvvetlidir. 
Bu takdirde Von Papen buhran· 
dan daha ziyade kuvvetlenmi 
olarak çıkac ktır. 

Hltler Orduy ı D y nac k? 

layiha k bul etmiştir. 
Bu tadilata göre milli 

Sosyalist Rayştag gurupundan 
aynlacak veya tardolunncak bir 
mebus Millet Vekilliğini kaybet• 
mektedir. 

ÇAN 

Şehitlerin Zi y h ti 
26 Temmuz Perşembe 
GÜLCE AL vapurlle yapılacaktır, 

Hu aene Boğazın Rumeli aahllindc k ra• 

ya çıkıl rak ŞeWt llrlcri imar C w yeti· 
n n tc in etHil vesaltl " 1EH ETÇIK 

ABİDESi" ne ıridılecck ve mcrôla m ora
da yapılacaktır. Bu va:ı:lfe1ı ffa için Şe• 

bitli 1 rl lmar Ccml7etlnlıı lıaurlndığı 
hraatt110 latlfade edilmelidir. 

Berlin, 4 ( A. A. ) - Havas L-...:.----------
şehadeti bir erkeğe bedeldir. Şeri
atin OkmU budur. Amca haklıdır 
irsen oğlu da haklıdır, eybi lam 
da h klıdır. 

K dın (ağlı)arak] - Kızım da
ha dokuz yaşında ... 

Hacı Faul: - ihtiyarlık nyıp 
değildir. Dokuz yaşındaki bir 
kıza da yaşlı bir erkek gerektir. 
Çiftten biri mutlaka yaşlı olma
hdır •. Şeriatin hükmü budur ... 
Şeyhillim haklıdır .•• 

Kadın: - [hüngür hüngur ağlı
ynrnk] haksız bizmiyiz? 

Vali; - T ahit madem ki Şeyh
iıl8m haklıdır.. Hem seni dinli
yecek değiliz .. Hncı Fazıl tiir oku
yacak... Buyurun Hacı Fazıl. .. 
(Jıizct~ilere hitap eder] bize knly n 
gt:tirin, yorulduk vallahi. .. 

Hacı F r.ıl [m ğrur ve azıımetlı 
bir eda ile okur] 

Şcyhialim aklıdır 
Sirke baldan tatlıdır ... 

Hecı Ali lsfeh ni - (kıı,e inden 

bagırırl na ıl olur yahu ... 
Sirke baldan t th olur mu? 
Vali: - Sus peder ubte, 

aten ne bilr in, sus ma• 
d n ki Hacı Fazıl öylüyor, 
Hacı Fazıl haklıdır. Hacı Fezıl 
[A) nı ed ile tekrar eder] 

ı:;eyhislam haklıdır. 
:;irke baldan tl\tlıdır .. 

Ferraşbaşı v hademeler hep 
bir ağızdan: - Peh.. Peh.. Peh .• 
der ve Hacı Fazıl ile beraber 
ahe te ahe te tekrar ederler : 

· eyhislam haklıdır. 
Sır e bal o tfıdır. 
Am da lı klıdır 
ğhı irsen haklıdır. 

K dın [Ağlııyar k] - Demek 
bu gllrllltüye kızım gitti. 

Hacı Ali lsfahani (Fer) at ederJ 
Behey nakıatilalol kadın .. Gitti de 
öz mü.. Yalnız o mu, benim 
malım, canım, kalyamm da gittlt.. 

( PERDE İNER ) 
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EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA? 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediğiniz Elek

trikle soAutma dolabı yarın ne olacak ? 

Dikkat ediniz ..• ucuz bir fi~at ekseriya iyi ve güzel bir 

cins alameti değildir. 

Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal

mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışına7 

Hepsi de "Frigidaire .. -ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapıntz ve Frigidaire teşkilatına müracaaı 

ediniz. 

FRIGIDAIRE 
G~•~rıl Mıuo• "'~rnulİlı 

BOURLA BİRADERLER VE Ş• 

.---.. · YEDIKULE 
HA VAGAZi ŞiRKETi 

Atideki maddeleri iatihaal etmekte ve aatmaktadar: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 
KATRAN 
BENZOL 
ASiT FENiK 
SATGAZOL 

~ SiYAH BOYA 

( merkezi teshin için ) 

( aert, orta, yumuıak) 

( bllha11a yol intasana elveriflidlr. ) 

(bam) 

( Karbolineum tipi) 

( Bilhaua demir için çok elverfılidir.) 

Her türlü malfımat almak için: Berollu'ncla, TUnel 111erclanıncla 

Metro Hanında satlt tube•lne mUracaat edllme•I ._ __________________________ _.(~8).., 

111$1 

LOKANTA 
• 

Yarıklı yeni GUiette 
tıraı bıçaldaranda kul
lanılan çeliğin fevkali· 
de sağlamhiı cibetile 
onları daha keakin, 
daha tatla ve eskiaine 
nazaren daha fazla 
dayanaklı kılmaktadır. 

NOVOTNI 

Zafiyeti umumiye, iftihasızlak ve kuvvetsizlilıc balabnda büvük 
faide •e tesiri görüle11: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. · 

.. -... Karaciğer - Mide • Bağırsak - Taı, Kum haatahklarına 4m-l!ı.. 

T U Z LA İçmeleri ve 
OTELi 

29 Ha&irandu itibaren Klprilden 6,30 - 7,3S - 8,0S - 9,SO - 11 • 13,lS -
lS,10 - 16,4.S te Haydarp•t•J• sldeo vapurların trealeri içmelere slderler. 

Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAM MUZIK , ______________ _. 

Otomatik fotoğraf makinesi olanı 

bugün en mü~kulpesent zevldert tatmin 
eden en sur·aıli bir aynalı kamaradır. 
1 .... ~, 

Ful• malümat için ı 
CJılhıicıı ıııUeuasea nı, lst•rıtıuı, Surıııı Hıma,. 

t<ıııdrot tıın No 6 8 

mÜt'ac:t .. edWet 

Temmuz S 
-----~1 

Temizlik ı Sılllıat ı Hzellllı ı 

işle size BADYOLİN;in hediyeleri 
Daima, Radyolin her zaman Radyolin kullamnu. 

Oi,leri inci gibi yapan RADYOLIN 
dif macunlarmıı incisidir. 

MAVNA VAPTIRIŞ EKSiL TMESI 
İstanbul Liman Şirketind.en : 

Resim ve yaz•h tartlarına göre 4 tane 100 tonluk, •• 9 taae 
50 ve S tane 15 tonluk mavna yapbrılacaktır. Resim ve prtname 
ve tarifname bir liraya Galata Y ağkapanında ifletme Şube.indea 

. alınabilir. istekli olanlar ( 2500 ) liralık birinci teminat ile yazalı 
ıartlara göre tekliflerini kapala zarf İçinde 22 Temmu2 Pa2u 
giinft saat 14 te Sirkecide Liman Hanında Mübayaat Komiayonuna 
ver1*leri lizımdır. 
(889) Umum MUdUrlUk 

RALEıGH 
Bisikletleri 

aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR #-
R AL E i G H 

Fabrihasmın, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyabnan tatbikile yapılmıt yegine biaikletleridir. 

Dr. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sallt deposu: Sirkeci • l•tanbul • Liman Han No. 35 

İdrar yollan talıkları müteha11111 
K8prUbaf1, K111l11Bnl Han No. 2 

Sahibi: Ali Ekn• 
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