
Yaıı lılerJ telefonu 1 

Kuruşa Ekmek 

Süt 

0. Türlf
Tlcaretlne Kasıt 

Bu lltthanda bir tlcarethaee 
daha Adliyeye verlldl. Ya•••• 
6 ıncı saytamızdndır. 

Mesel esi 

Sahibi Hal 
Gösteriyor 

Mandıra 
Çaresini 

- ... 91 1 1 • ..,_..,. .. • •:nıı•••.... • ...... -

Sıkı 
• 

Muayene, Ağır Ceza •.• 
-2-

- Süde, dedi, ıu katanlar 
mandıra sahipleri değil, ıokak 
satıcdarıdır. Bazı atitler intan gi-

bidir. Suratından belli olmaz. 
Fakat inek ıüdil böyle değilcir. 
içine dereceyi koyunca, ıuyun 
dıımlas1 bile kah ta o saat an-

Jaııhr ... 
Demin dı gördlliünöz gibi, 
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Resmi Hayatın Yanında Bir 
De Hususi Hayat Vardır 

81r ktmaenln hayatı ne derece umuma l 
.at olur•• ol•un, bir insan slfatlle onun da 
hu•u•f btr hayat ya,ama hakkı vardmr. Nite
kim ltu resim, varhkları um~• alt birkaç 
devlet adamlle hUkGmet erklnının mevsim 
a1e~akhl111da banyolardan geni' mikyasta 
l•Hfade edı,ıerlnl gtisterlyor. 

Bunlar, •1r• ile, orta~• AtatUrk, ••O yan• 
da Romanya Hariciye Nazırı TltBlesko, solda 
eski Alman Veliahdı, ortada ••I• Muaollnl 
solda Amerikan demokrat parlt Llderlerln· 
den All. Smlth, a~aOıda, ••lda in• 
glllz Vellahdı, solda da Amerika CUmhur 
Rel•lnl göst&rmektedlr. 

Bir Köylünün 
Eni•• Bir 
Buluşu. 

~ 

tspirtoFabrikası Yangını 

Zonguldak, 27 (Özel) - Vak• 
ayı anlattıkları zaman ben biyle 
ıöyledim. Burada ıize nakleUltiın 
zamaa siz de mutlaka benim gibi 
dUtDncekslnlz. 

Zonguldağın aUzel ltir nahiyeıl 
( Devamı 8 lnoi yllzd• ) ............................................................... 

... ''i' iE • 
Dilnkü Yağlı Glireı MUaabaka· 
}arımız, At V • Deniz Yarııları 
Hakkındaki Mılümat Ve Taf· 
ıillt Re1imlerile Barabar Sper 

Sayfamızda dır. 

1 

. j 

l k'.Ulll 8 ıaoi )'Üldtı j 



Eolilllf Mi 
Tercih E'•rslniz 

Bekblılı Mı? 
Ko9uct1 •••im ı 
-Amaa k .. n •aaa '°"'• 

kardeflm. Maltm 1• 1a1rınde ...... 
1olcuhıfu nr. Döalfte ele dbya 
Hla• strl7eru-. Onun lçla ıs.linç 
J.akkıadald Uldld kuutlml .a,Uye• 
••m. Fna4u 4a nlfla •i Hleol10-
rum? Vallahi fU lıdlvaç ilene• tıpkı 
rakı slbl, eisan flltl oluca huhk
lan Wlu, t.kaıt ..... np•de 
aedeaH 1apılu birer 1•14lr l 

* U111er .. •k ..... _._.11"89 

·~ ...... 
- Bea, ha•sbW tenıJa •ttlllm'. ·····••ki• bllfHI ulat... ...._ .. 

JOl'U& EYIUlli te,.tla e4llfl-I• ....... 
de, bekit 1a .. mak lf1a lıalt MMp 
bulamayıtı•dar r • Elektrik flrketl •••ur-..-
d•n .. b8mı 

- Y akıacla e•l••••k hen eı• .. 
fum ip._ Hllllk aleptarb ... a tlYM 
etmlt balua•rona Şlatlllik , ..... 
temenni-. h tl•MJI Hltla• plf ... 
elmamakbl'. 

* Sult.••h .. t, felalt Mell...t 
•ok•I•, aa No. il IHl•ed• F-t• 

- Bu da •onl•r •• uida t 
Blylk 1uıealardu bilmem .. asi.1; 
• Cemaette lıdJ•ac yoluaut, çlakl 
lıdlnçta ceaaet JOiltv ı.. D••lf. 
Bir diferl de ı •Zifaf 1atajı, Hadetia 
•• aılcıa mezancbr ı. Del'. 

Kltaplan kantbruHaur, lıtli.aea 

lıyan hayrata •t••ı 4aJ.a nice ki_. 
Mlerla bu kabil Hcbe.lerlnl b.laltllir• 
ılaiz. 

Efer lıdlnt hayulı blr,.y eluydı, 
okur Ja&ar, aklı bqıacla atlaalu H• 

blyle dOımaa keRllrlu miydi 1 
Kan manto iatu, çocuk paltuc 

lıter, eye nktiad• le lnıpk claldb 
••ç stttı •• ı1• ıc '-Pk ıaaat ana 
dlnler1la. 

Geı aslılm .. ~ Saltaalık be•Ar
bktadır I 

* Sirkeci, Y-1 Allk•n berber 
dllkkA•ı .. hlltl Urfllh M•atllfll ı 

- Albi-. lteldrhk •altaalıktu 
••rlar•• ele 1auaa... Bekarlık ..ata.
hk tlefll HHerlllldlr. Bealm bqıaa 
ae aeldi11e, •Nere4e Mbala •ada 
ak..-1. Dl7enk llrtNtl• l»ekarhk 
filnlulatle ••ldL 

la ... beklrkea ae ı....haaı, .. 
uma...., •• 4• it'al a.tJe wa,-. 
a •• eYllllk ka1abaıa dktn .......... 
tunca, bpkı kllHaataa •1aa-. siltl 
oldum. ı. .. ., beklrlıfı• •• •ltlıüt 
bir fırtıaa oldufaa• nlillfla H--•• 
aıtıaınca aahyor. 

Cuma GUnlerl Ye ...... ....,. 
Bazı memarlana _..... ıiW 

Cuma ıtınlerl tatll 1apb)dan 
nazan didclatl celbet-lftlr. e... 
dan ltayle buaa •..._aha edil
mlyecetl slbl bu münasebetle 
istene• döill•, dDDet Ye ulre 
lzioierl tle Ywibniyecalctir. 

Bir KU111es Yanch 
Dttn ntl• theri KachkByde, 

Mnhnrdarda bir yanıın çıkmıı, 
etraftan tellt edDmlıse de buaun 
bir kllmu oldui11 aıılaplaufbr. 

.... 
iki Garson Zehirlendi 

Bunlar, Bir Yolcunun ikram Ettiği 
Tavuğu Yiyerek Zehirlenmişler 

Pitmlf Wr ta•uk ylıtındea iki 
adam z.ıalrleewlftir: 

Zelalrleaealer; •kechle w. ... 
deriye ot.a.cle pnom Millin 
ile o ..... . 

Ak .... .._rJenk otell.,._ 
.ı.aflr olaa Murat 9-iadeld 
acLun. k•cllala• 1ohk olarak 
J•p-. olclap tanldarclaa birlal 
, ..... Ye .. iki .......... 
mlftir. 

lllalre O. O.... tanin 
b ..... pçerekMr,eal 1e .... 
.... .. ........ birer bardak .. 
ıekaltlerdir. 

Fakat araclu cok seçme .... 
llml de IUCI lçlade lbnaaıJa 
Mtlamıtlarclar. Bunu bulae ta
nkt•n ıehlrludilderlal aala••I" 
lar, iti ubıbya luaber •ermlfler, 
her lldaide lautaaeye bldınl

aıtl•rclır. 
POU., tanla ikram eden 

Muradı 10rguya c•bdttlr· Z... 
old•fmaa ,are bwia •ah•faza 
eclilmek ••• koaaap kap ela 
balar pJatı lmlt-

lki Keza 
Bir Amele Ve Bir Zangoç 

Yaralandılar 
Ola, 1rua.. iki ,......... 

Yalı' .. olmUflm' ı 
1 - Hayclarpqada Nlmune 

la•atueai inpatında c•lltu .. eıe 
MeYlfat, tla•u lzeriade ç.hf.Uta 
lkea dlpalf Ye Aj •J•p lan). 
allfbr. 

Me•llt Z.yaep Klall lııuta
a..ı.e bldanlmıtbr. 

2 - Dolapclerecle V..,.U.bra 
ldliafflatle pa pla Sofoldl ; 
kUIMCI• nıuml bir ı-hlk yap
...aıta " bayık bir cam 111 .. kte 
lkea caa baııaa ...... Ye •tar 
...-.tt• yaraı .. ....-. Sofoldi 
Beyotla lautan .... e IWclarıhmttır. 
Hayab teWikededlr. 

Elektrik Saatlari 

1 Tarihi 
Selvi 
Müzede 
• -

Kocuaaetafape .. cla mi SUm
bllef•dl derılluaın ort&1ında 
kadit olmuı bDyftk bir teni göY
dul Yardı. 811 Hninin a.tUnden 
çok ilaha zincirler urlrarcL. Halk 
ba Dadrlerde biı'çok keramet 
1ezer •• bu J•• dlflace kıya• 
.. u.. lropacajına inamr. Bu ağacı 
6penler Ye dallanna ıaıtma çaput
ları batlaya..t.r bUe Yardı. MU
seler lduul arbk çtirümeye Ye 

ıiiçmiye bqhyan ini ihtiyar atacı 
•lzeye kaldırlDlfbr. Efsane kıamı 
bertaraf; ita apcıa latan bulun 
• eekl •• u blylk Wr ıenisi 
olduiu tarllı bUıinlerinc• aöylen· 
aektecllr. Fatih labnbula alrdiğl 
uma• ele ha yqh 1ervi mevcut
muı Ye kızlara maı..uı bir ma• 
naatına ortaaanda lmif, buraıı 
aonradaa camiye çevrilmiı. Bir 

Baymdarlık i.akanbj1 .._daa •rahk Mni camiln kubbesine 
enel bir emirle 25 kuruıluk elek- de...U.. tehlikeıi gösterdiği için 
trlk •e bava ıazi aaati kiralarını zincirlerle bağlanmıştır. lıt• bu 

j Bulgarislanda 
Zulümlerin 
Devamı 

Lnleburpzcla çıkaa Ôzdllek 
arkadaıımız yuıyor: 

BaJaarisbadaa bura1a aelen 
haberlere ılre, 1illardaa
beri Kırcull rilA1etl Tlrlderiala 
top&aatı yeri olaa ,.. ... lmnt-
haae em.arlar tarafından kapa
hllalfbr. l!Daener P9Çı.ia t~ 
laaıp blrl .. Hklerl b. laraeth .... 
aln tabibi ZDmere Mela .. t aclaa-
da hfr kanı bmuktur. Banclm 
bir mOddet •••el ba atlam, hD
kümete mlracaatta balnaralr 
kıraethaneye gelen nrklerln 
mlllt Ye Yataal lroaqmalar yap
tıldannı laaflyelemit •• S.lplara 
yara•mak lıte.aipir. 

Sillh Arıttarmaları 
Emlnöall mmtaka••cla yapa)aıı 

ılWı uaıtırm .. nda Trab
otelinde oturaa Salih t..lacle 
birlade bir b1Çak baluarak 
m .. aden edllmlftlr. 

Tapu Daireleri 
Bundan Böyle Kazalara 

NaklediHyor 
Oakndar, KadıkGy, Adalar, 

Sarıyer, Beykoz gibi deniz qın 
kaıaların da Tapu memurluldan 
latanbul Tapu dalreainde bulunu• 
JOrdL Tapa umum mldtlrltltlr 
her kan Tapa lthnllnla km 
dahilinde ı.IUD111-- kararlaftır
mıı •• llm• tatblkat&llll Fifll
miıtlr. 

ilk olarak Kadıkly Tapa 
memurluğuaun .. tanbuldan aynla• 
rak Kadlkö,e HWI takarrlı 
etmiı Ye bumm için de Katlalla,
dakl hal blna11 dahilinde mllnMip 
bir yer aynlm1tbr. Nakil mum .. 
lesi 6nüm6zdekl ay lçfade yapı
lacaktır. 

Londra Çini Sergisi 
İngiltere KOltllr bakanhj1 

ı 2 buçuk kuruıa ladlrmiıti. SO, ağacın Ye DatUndekl zincirin 
75 ve 100 kuruıhlk kiralara de· efs~nHI. , __ 

Londrada, eakl ciıd ...teri aerpi 
açmayı kararlqtll'lllll ft lllldme 
timbden de bta .... ,e lftirü 
edllmeıfni Weıalftlr. F •••t lnma 
lmkln prtduaemiftir. kunulmallUf, banlar laakluacla da c9ği aeticuiae varlDlf ve keyfiyeti 

bir karar Yerilmek ıı... beledi- Bayındırlık bakanı.ta• bildirmi .. 
yechn bu aaatlerlo m•Uyet flat- tir. Bu 18 lirada slmrtlc resal 
ları aorulmufhl. Ye ıalr Yergilerde dahildir. Ba11m1 

Belediye yapbğı tetkiklerde en için bu ıaat kiralarının da lnecelf 
büylk aaatln IS liraya alaaabll.. aalAfılmaklachr. 

Maamafih .U.ı.de çfai kolek
ıiyoaa bulunu buı h.....r ••~ 
ae..&er aersiJe lttlnk etiııaek 
lıte-.ı- Ye ba l.telllerial .... 
t.rtlp heyetine bU .......... dir. 

P•nr Ol• Ha .. • 8. Diyor Ki ı 

( Giniia Tarilıi j 
Bir iki 
Satırla 

Ankara Awukatlar1nın it 
Tarifesi 

Ankara - Baronun hazırı .. 
daiı ••ukatların it alaa tarlfe81ne 
gGre icra lılerlnde yDs liraya k• 
dar 1lzde oa, 2000 liraya kadar 
la. .W lira için bir baçak lir .. 
20 bin liraya kadar her elll lira 
lçia (1) lira, haciz Ye bauln kal
clmlman ~in 35 liradan 200 linlt 
1• kadar avukatlık lcreU alına• 
caktır. Nafua da•alannda ftcret. 
lltUa .. dilea nafakanın (3) ayhj1ıu 
ı•çmiJecektir. Botuma, Jaı da
ıeltme daYalan (SO), YeraHt da• 
Yal .. (30) liradaa bqlamaktadı.. 
Ticaret ..ıakeme!erhıde taafiye 
daolan (100), tfrket bozma da• 
••lan (50). ladel itibar daYalan 
(100). kODlmrdato aktı davalara 
('lOO). lflAa claYalara (50) llradaD 
batlamaktadar. 

• • • 
Bir Keblapçının N8111u•Urll• 

Saltaaalamette Park kartıma
da keb•pçılık J•paa Recep d&D 
klmada hin Ura balm111tur. S. 
panJI biri •kek, cliieri kadı• 
ola iki mlfterbıha dlfl\rdUglDI 
ıaamaktadar. Mltterllerinln sellp 
parayı almalan lçia 24 uat beb 
lemlt. kimH ıelme:rlnce ptnrllp 
paralan Alemdar polis komlaerU. 
ii• t..U. etmfttir. S. fazileti 
dllkklncıyı f61terdlğl dlrllıt ha• 
reketiaden dola11 tebrik ederiz. ... .. . 

Gazi KöprU•8 
Gaai KiprWl için Uray .. 

(Beledi1•) ......... a..,. 2' 
firma lf tirak etmek için malüma' 
lıtemlftlr. Mllnaka1a1a ıtrecek 
ftrmalann malt kabitf1etlerl evyeJ. 

den taa1ytla etmlt olmak ıartbr. 
Bir heyet ba lauauata tetkikat 
Japvak ahll olan firmalann ml
nakau:r• kabul nya ademlkaba-
1- kararlqtıracaktır. MDhlet 
17 Ap.toeta bitiyor. .. . . 

Sotp Elçl•I• 
Bulgari.tan 1eflrl Tahir L6tfl 

memuriyet yerine ••••iki ala 
41amDttlr. 

.. * .. •ll•d• Kız Azblı Yar 
Şlecle ..,. umuda 11k ıılı 

kıs kaçırma Yak'alan oldujq 
f6rlllmllf ve tetkik edilince, 
buma, e•ı...• satı•dald d.U. 
kaıaldua alabet• evlenecek 
kıdana alıp oldaia aalqıllDlfbr• .. .. .. 

Galatll••r•Jd• Bok• .. çla" 
Galatuaray Lokalaada 1apalaD 

boa maçl•nnda Klerkl Loko. 
KAal U. Klrplıo berabere kaJ. 
-.Ju, Fahri l.eYiyl, En•• Jozefl. 
Pmayot da Fruko1a IAJI he ... 
bile , ....... c11r. 

HaAn B. - Puar ola ç&pçl baf-L 
Böyle ç8pleriu kar111ına ı•ç•lf •• d• 
t6nllyorıua 1 

Çiptl - Huu Bey 1 Bu ç6plerio 1 ... Mei•r Bunlar hazine lmiı, defjne 1 Huan B. - Çahıanlann elinde bava 
lfiaclekJ cam, ldjlt. papna Ye kemik w, tle haberimi% yek •ut- hile hazinedir; çalıımayanlaran elinde 
parçalan falarlkalarda ite ,.,.,...... ba:ıdne bile ..... olar, çlpçll r 



29 Temmuz 

Hergün 
stanbulun 
kmek Meselesi 

M. R. B. 

Yıllardan berl bir türlü dUze• 
e konulamıyan. . Istanbul ek· 

'kçiliği son günlerde en dedi· 
ulu bir ıafhaya glrmlı bulu· 

Yor. "Bulanmadan duruJanmaı,, 
e bir ata aözllmliz vardır 
~rıın ki, bu dedikodular ekmek 

llınkiyi bir yola girmesine veıile 
lca tır. 

Bugünkü ıik4yetleri iki nokta 
erinde toplamak mümkündür: 
t 

1
1 - Narhtan ekıik ekmek 

• ıyor. 
2 - Urayın ( belediye ) bir 

tlt ekmek çeınlıl olduğu halde 
r Y•rde ayrı ve çeılt çeıit Nk çıkarılıyor! 

için ve neden 
Şar ekonomi direktörO bu du• 

ibda tam bir (kıyaıı muka&1im) 
:Ş•ıındadır. Bu iıln neresinden 
•a eline yapıııyor: 
k- Narhtan ucuz Hnılan ek• 

' 0çeınlye uygun değildirl 
eae 

D
- Niçin kontrol etmiyorsunuz? 

lyoruz. 
- Narh milnaaiptM dese. k Halka yazık değllmi. Narh 
adar bol bırakılıyor. 

Diye feryadı basıyoruz!. 
Iıte bu şikiyetler karıısında 

ayın yapacağı bir tek it ve 
Yeceğl bir tek söz kalıyor! 

Ellerini kollarına bağlayıpı 
- Oda haklı.. Oda hakhl 
Filhakika oda haklı, oda hak· 

ır. ÇUnkU bu baksızlağı doğuran 
inek lılnl urayın lAyık olduğu 
ernıe karşılamaması ve onu tek 
zle yalnız bir yönden ince• 

in esidir. 
BUnyede tahribat yapan bir 

•talağı önlemek içia ilk hatıra 
lın tedbir tethlstir. 
Sorarım: lıtanbul ekmekçill~l· 

il bugllakil karıtık durumunun 
den doğduğunu uray bir kes 
sun araıtırmıı mldır? 

Uraya göre ekmekçUiilnl bu 
lı koyan fırıncı... Ve bunun 
Un, geçmek için de biricik çare 
'~iınatname)nin ceıa (mUenlde,. 
rtdir. 

Bugnn değil soıyal bir it olan 
hıekçlltk itini, en küçük bir 

lldlıeyl blle tek yönden görmek 
\_.Çare b11lmıya kAfi gelemez. 
ı:.krnekçlllk tek kiti ltl değil, 

kPluluk itidir. Bu iı butdayı 
tn k6yden baılar. Onun lçladir 

k lstaııbul gibi büyük bir ıohrla 
RruekçlliA'l dUıeltmek için onun 
, oldu~u bUtttn parçalarile 
tk'ber almak ve öylece incele
' lAzımdtr. 

a /zw Tarih il 

Geçtlfi dırirlerde 171 iı brrakan loaanlardır ld taribla 
malı olurlar. Muhtelif m1thepleri kuranlar, dınlmlere 
bOkmedea mGtıfelı:ldrlır, ilim ve fenıai ilerletip bugilakfl 
medeniyetin temelini kuraarar, hep bu dedltimi& yOkaek-

Hte erltmit olanlardır. Siz de tarihe geçip 
ln*1kal bi703nflolaio denimlerden d•nimlere 

etme1lnl fıteyouaoıs geçtftlnlz yır de 
bırakmıı. 

iyi is 

D A _·B t L-1 BABBBLBB 

Borç Alması •• Belediyenin 
- -------

Belediye Bankasının ileri SürdüğüŞart
lar Yüzünden Suya Mı o··şecek? 

I1anbul beledlyeal asri mezar• 
lak, ıtadyum ve plAz gibi ıehrin 
baytndırhk mUesseselerlne sarf•• 
dilmek Uzere belediyeler banka· 
ıından (750) bin lira borç almayı 
kurmuı ve teıebbilH de geçmlıtl. 
Aacak belediyeler bankaaının nl• 
ıamnamesine ıöre lıtlkraı yapı• 
cak belediye, bu parayı 11rfede
ceil yerin lhalealnl yapmıı bulun• 
mak gereklidir. Halbuki lıtanbul 
beledlyeıl parayı almadıkça ya• 
pacatı itlerin ihale edilemlyec .. 
tini ileri sUrmektedlr. Meseli bhı 
it ihale edllH bile belediyeler 
banka11 bu ihaleyi kabul etme-
1lnce bılediyealn mllteahhltle 
yapbiı mukavele mucibince bllyUk 
mlkya1ta ta1mlnat vermiye mah• 
kftm olmaıı da he.aba katılmak• 
tadır. Şimdilik istikraz lıl bu 11f· 
badadır Ye ıu1a dttıec•ğ• ben· 

ıfyor. 

tekerleme Ve P•sta Platlara 
Şeker flatlarmın lnmHI ıe-

-beblle, belediye, puta Ye tatlı 
flatl.rının da lndirllm11i IUzltmuna 

kanidir. 

Evkaf Vergileri 
Yeni Formül için Bir 

Talimat Yapılıyor 
Şimdiye kadar Istanbulda ne 

kadar bina varsa - l 2 bina müı· 
tuna • 1&hiplerl her yıl eYkafa 
lcarel mlleccele adh bir veril 
verirlerdi. Bir de lcarei mukataa 
denflen bir vergi vardı. 

Zaman ır;aman bina 1ahip]erl 
bu Yergiden ıikAyet ederler, ver
mek lıtemezler ve ikide birde 
ıelen evkaf tahıildarlarından bizar 
olurlardı. Yeni eYkaf kanunu bu 
iti de halletmekdıdlr. Bulunan 
bir formül• aöre evkafa yirmi yal 
mllddetle bir para verilecek muaka
taaa 'H lcare Yergileri kaldırıla· 
caktır. Evkafda bu it için bir 
talimabıame hazırlanmakta ve bu 
formüle göre alınacak para hesap 

edilmektedir. 

1 
Deniz Müzesi 

Kas.mpaş:ldan Gülhaneye 
Geliyor 

Deniz müzealaln bulunduğu 

eski bahriye nezareti binaaı Deniz 
Mektebine tahsis edildiği için 
tar~hi deniz eserleri Kasımpa• 

ıada bir ambara kapatılmıştı. 
Knıtur Bakanlıtı içlerinde pek 
6nemli Ye kıymetli tarih yadlgAr
ları bulunan bu eserlerin kapah 
kalmaauna doğru bulmamıı, bun· 
ların Sarayburnunda bir yere 
nakline ve halka ıösterilmesine 
karar verl'.mittir. Bunun için de 
GUlhane hastanealnln yanındaki 
e1kl depolardan blriıl ayrılmıthr. 

Yeril Mallar Sergisini 
Gezenler 

Yerli mallar 11rglainl tlmdiye 
kadar gezenlerin~ 1ayısının 210 
bini aıtığı haber veriliyor. 

ti DugUn randeman adını verdik· 
e . Uydurma numaralarla beıyUz -·· -- .... ,----··---
:ıtl un çıkaran Iıtanbul değir- il• karıılaaırıınız. Bu adımlarm 

Alay Köşkü ile Tarihi 
Sinan Mutba.kları .• 

'n erinden belediye ayda kaç francolalarla yaptıkları it teclmel 8 M• } G T h ı\•Uınuno almıı ve tahlil ettir- kurallardan hiç blriıln• uymaz. 8Zl ımar arımıza Öre e Jikededİr• 
t ır. Acuaua hiçbir yerinde glSrUlmemlı y k } o 

• ll~gttn •• oçık bir dllle •• gidi taraflorı nrdır. Onun için )er Ve 1 1 m·ak . zere Bulunuyorlar 
ı:ı P

1
t.•.gun tetkiklere dayanarak ben diyorum ki: G ı s ' ı uy k 1 ız Halkui Uze an at ar ~ube· mamaıını ta .. f e t 1 ti B 

tr' uyorumı Istanbul değirmen• Eğ'er uray hal a ly Ye tem .. Vo Y e m t r. unun• 
._ •nden çekilen unlardan eyi ekmek yedirmek iıtlyoua ilk ıinin oturduğu tarihi alayköıkUn· la beraber alakadarlar binada 
""""·k k 1 d de bir çok toplantalar yapalmakt bir tehlike o:madığ1:11 slSylUyorlar. 

•q., çı maz. öne• un plyaıuını ele alma ı ır. a 
, ... Detlrmencl ve kırmacıların Ancak bundan ıonrad1r ki ı1 ve temıiller de verilmektedir. Topkapı sarayınm Marmara 
••dem d - diki ı Ml l d bi J ı b k .. kU 1 cihetindeki Mimar Slnamn tarihi 

•k an a ıal ver er ve ıaatlerlnl dUzeni, Hrmaye ve bil· mar ar an r s u oı n ç f ki 
& at bixlm anladığımız anlam· kıımı bot ve altlara da istlnataıı mut 

8 arının da denize doiru 

ll
ll bambaıka manAlarda kulla· gl mU1Sade1i fırın sayııı.. kaymakta olduğu hakkında mi· 

b ı Ur ki ine• direklere oturtulduğunu ileri ı f 

l
an bir söz vardır. GOya bu, falan gibi il ep er ı• mar ar tara ından müzeler mUdUr• ın d tetkikleri· ıftrerek tehlikeli olduğunu ıöyle· IU v u · hb 

.. 
1
abcak unlar için bir mlkyaamıf. onlara da icap e erse g ne ı ar yapılmııtır. Her iki .. ki 30 4 4) k il rde yazarız mlı ve bUyUlı toplantılar :rapıl• bina da tetkik edilecektir. 

I& .".: (150, 300, 1, O ····m •::ıı:e_:d:a;y:•:na:,:r,:•:.,~·~~=::=:·==================~::'.~~~~~=~ 

, 
Sözün 

-, 
Kısası 

- -----
Ellerden 
Yaş 

Anlamak 
·------ Server Bodl ---

Kadınlarm ylizlerlne ıUrdlikleri 
bütün podraJarm, allıkların rimelle· 
rin sürmelerin altında gizledikleri 
ıey, yaflarıdır değil mi? YUz 
çizgilerinin geyezeliğine mani ol• 
mak için ellerinden geleni ya· 
parlar; fakat bir Amerikalı dok• 
tor, kadınların yaılarını yUzle· 
r:nden değil, elJerlnden anlamanın 
yolunu bulmuı. 

Bu fenni el fılının uıulll 
nedir, bilmiyorum. Y ılaız Av· 
rupa gazetelerinde okudumki, 
Amerikalı avuç ·İçine dej'il, elin 
dışına, tırnak diplerine, parmak 
boğumlarına, buruıuklara, da· 
marlara fllAn bir göz atınca 
insanın yaşını ııp diye tHtamam 
konduruyormuı: 

- Siz geçen ay otuı dokuza 
bastınız! 

işin felaketi de nedir biliyor 
musunuz? Iıtedlğlniz kadar mani• 
kür yapınız, •llerjniıe kıremlerln, 
pudraların tUrlüaUnU sllrHnllz, yine 
de bu Amerikalının göıUnden 
bir ay, bir hafta bile kaçıra• 
mıyorsunuz. Onun boyalan, cila· 
ları, yaldızları delen göıtl bir 
bakışta doğum tarihinid okuyorl 

llu ket f etrda yaydmadao, 
Amerikalı kadınlar bu doktoru 
öldürmelidirler. En keıtlrmeıl 
budur! No olacak? Amerlkad• 
doktor mu yok ki?.. Bir tanesi de 
eksik o!uYerslo... ÇllnkO bu uaultl 
herkea öğrenecek olursa bütlln o 
pudraların rujların, kremlerin. 
rimellerin, ıUrmelerln bOyHk bir 
kıymeti kalmıyacaktır; belki onun 
yerine ıofrada yemek yerken bile 
eldiven giymek moda olacaktır. 

Milyonlarca kadın bu zah· 
mete girecej'I yerde bir doktoru 
feda etmek daha kolay değil mi? 
Canı cehenneme... Kadın elinin 
alzll yaz:11101 okumaya kalkan o 
Amerikalı bir kere kadınların 
eline dUşılln de göraUn gllnUnU t.. 

Elden yaş anlamak ha ?.. Eli· 
nln körlll - ~ ... .. .,. ...... --------···· ·-, 

Fatihte Talebe 
Kesafeti 

En Kalabalık llkmektep
ler Orada 

KUltllr Bakanlığı, lıtanbul 
KUlttir DlrektörlUğUoden, bu yıl 

hangi aemtlerde, llkmekteplerden 
daha fazla talebe çıkhtmı !Ot· 

muıtu. Kültür DlrektörllliO bun .. 
lar1 teablt etmiş Ye bakanlıta 
bildirmlıtir. Bu netlce7e göre 
bu yıl en ziyade mezun Yeren 
Ilkmektepler, Fatih kazaıındadır. 
Bundan ıonra, Beyoğlu, Kadıköy 

ve Beşlktaı i•lmektedlr. Bunlara 
tekabül edecek orta mektep 
ltl için bakanlık bu ders yıh 
batına kadar tedbir alacaktır. 

Düven Beygirleri 
Ürktüler 

ile göre kullandığı ve rande· [ N J S T E R ~ ~ 
gıbı her tecimenin kendi lıte- su 

.~ •dını .. rdlği bu numaralar J STER NA J NAN M A / Ve Bir Kadını Yaraladılar 
•katte alıcıyı aldatmaktan Son günlerde hayvan ürkme· 

'tka bir ite yaramaz. Bir gazetede okudukı huıuıi meeleklerl için kullandıklarından dolayı lıu aile husule gelen kazalar artmııhr. 
u Eknıeğin unun randemanlarmı "B' 1altıh gaır:eteai Atlnadan ltiı telgraf alıyor: kadınları mahkemeye vermiitir.,, Dün de bıı çeıitten bir kaza 
Uif.in dört rakkamla ifade etmek erg la;kte beyaz kadın ticareti yapan VI iki nl idare lf olmuştur: 
~ hlkUndllr. ÇünkU bUtnn bu, Uç ed:n iki kadın, bu yolda ıimdly.e kadaı ı~rülmemit bir Ne rllbek bir ahllk örneği... Dlyeoekılnlı amma lçerenköyde oturan Süleyman 
n iYhllz rakkamın f çlnde toplanan uıule mOraoaat ederek, kendilınne müthm te~lo ı&~ık h&:a edeoekılniz. Bu ikt kadının bu iki evl iıJetmeııİ isminde biri, bey1rlrle Düven 
' akik tt k t u . 

1 
dı'r Bu kadınlar aehrln tanınmıı kımaelerıne, &il 

1 tanlı ahlaka ıığar da, reklam yapmala11 neden 
u a e yumu,a • or a Y • lıtemıt er · ,, · ı ııfmad .. Atına Müddeiumumiıinlo mukaddH mlbarek slirmektedir. 

~en~İk, birinci aert ve ikinci aert ınl 89tıklan mtte11eaeJerl ılyaret i9iıı dneüye er ablAkmı, gidi bir bomba gibi fitilliyeo, fubuı ninio Bir arahk her nasılsa beygirler 
bıa 1 ~n dört çeşldin içindedir. Y öndermiılerdir. Davetiye alanların biı kıımı . pollı~ aıılmııı defli, yirminci asır medeniyetinin blr naıtaaı Urkmüt ve b1trman yerinden ka· 

n:n ötesi göz boyacılığıdır. :lk&yet etmiıler, Müddelumumt dı yirminci aıır tı~arıö· o~a~ rıeklamın bu selil işlerde kullanılmaaıdır ... Ne büyilk çarak caddeye çıkmıılardır. 
0 ugu G ı k" u n u oto 

10 
mühlm vaaıtalarından biri olın rtkl&m iılnı pek c11r et .. N• ıısiz küıtahlık!. tin n a ata opr 8 n ge· Beygir:erden biri, caddede 

d ... :~ bazı hanların içine ıığman iSTER iNAN /STER JNANMA! "g ilerlemekte olan makbule isminde 

· ırrnenci, kırmacı, uncu simHr b' k d k ır a ma çarpara 1aralamııtır. 



HAHKEHElERDE 
GöQoÜKLEQiMiz 

_:-:-- - -.:""";:" 
- -- - ~ -

''Uldürmesegdim 
Ölecektim,, 

DaYit n. y a.ef iki kardaı. 
aynı dökkAada lmnduucı çuakhiı 
yapmıılar. Fakat bu iki arkadqın 
huyları, fikirleri .,.... • O..kl hır• 
çın, aiaDI, ka.pa. V • 1aem 
cDNeli, hem kundlü Y ... f iee 
korkakmı kork.ki Ve h9m oalıt: 
hem eh ha.talıkW. Ar,...ında 
kaYja çıkıyor: IYH bnıt kıyınc· 
tinde bir ıuap tifelli için! Şfıenlo 
aahibl Cafer aduade Gçl\11eü bir 
adam. Maluaı almak için Y aaefe 
gidiyor Da•lde t6nderHSyor; Da· 
Yide glc:ljyor: 

- Ben ;.e, mite bilmlyorwn 
diyor .• Ve bu ılll'etle ka'ia kııı· 
ııyor. KOflll'Jw, baflrmalar bat· 
lıyor. Davlt: 

- Bea ıaaa ,,-..da ıOıterl· 
rlm. Diye tll keltlrlyor .• O tftnden 
ıonra da ""Jt lloU..ayı un11t· 
muyor. Ve r Mlfm a.tO ı~ 
•akit, Y aı Bjj~ tr•JDY&J 
beldeme ,.rıHe ;.lffılayaralr 7a
ka11na J8plfl,.r: 

- Gel ujan ! H ... plaıalua. 
diye oau teltlaa •• kaNaltk bir 
k61eye alrtktlJor. Hazar .._._. 
durdviu Wr ,.kici eebinclH p
kararak b.,h,.or kaf asma w,. 
mı ya.. Y uef korkak •e odu&.;ın• 
dan bqka idare •• ka~.\1•11 
de mahruml ç.kİç darbelM.I lu· 
Jalqtakça ~ ........ , ... 
Ne kaçmalı habdarabfHyor, ne 
de bir çare Mlmayı .• 

Fakat t.hliko 11-..ında fUUF 
lılemete bile *ut -~~ 
blUr. Yuloin eli bel ~~ar 
kunduracı lıuçatJna 'yor. Ve 
kl\çtık bıçak k--~ ~rak 
Davldln omuEbll@94IAI ~k 
damarına •pluur• 

Davit llUy&r, Y..J de fl'•· 
den kurtuluyor. H•nGE ~j J«• 
tına baamıyan Y aaef ti~ ~I 
•uçlle mevk•f. ikinci ••~ M· 
rutmaıı yapıldı. Tahırtka t .._,. 
ları blttlil için ıenel nYamın 

daHllDI bildfrdif: 
- Bu Wcllae bult bir ~eHle 

yDzOnden çakmıftır Ye O.~n 
intikam alma lM•eel ,W-.t it 
d6vftfe )"'helmfpir. y w4 .. 
auretlerle o tebliMdea kmtalabl· 
llrdL BIDHaale1b •fkadur. M8 
inci madde muelbloce cesa11aıa 
keallmalnl laterim. 

Baro namına ıuçluyu m&daftıa 
eden avukat ŞeYkl: 

- Y aaef kendWnl haklı bir 
ıurette mtıclafaa etmiftlr. Kafaya 
turulan bir çekiç ilim huaule 
ıetiremezml? Ôyle bir ande lnua 
kendialnl na8tl madafaa eder? 
Zaten rahata& bulunan Yuef 
kafumdaa Jll&llne dojna kanlar 
akbtmı 16rilaee teblikeaia birik· 
18ğlnll aalamat Ye Wemiyerek 
mldafaaya mecbar oım.,t.r. (49) 
uncu madde ile karar Yerll ... iai 
dilerim. 

Son ak 8&1Çlu7a •erildi. Y uefı 
- ÔldGrmueydlm, öl.ektim. 

Dedi,. 
Şimdi 11Ta karardadu. 

M~rsinde 
ilk Pamuk Ürünü Satıldı 

flenlo -1935 yıla pamuk tırlnft 
Mer&i ı · n Bekirde keyhden Der
YİŞ oğlu Mehmet tarafından 8 
kilo olarak boruya setirUdl. 
Mersin tec"menleri, Tllrkofia dl· 
rektö:'li ve ao yeteler çe .. upnle
rinin önüudo saat 11 de be.a 
yô.ı t mi:ıde büyük bir t6retıle 
açık ar umara konaldu ve kilNU 
20 lfra 50 kuruttan 164 liraya 
Merain Anadcfo iuldpf 1o.yete-
a.oe wteleudJ. -

• HABERL J 

Çınarcık lstanbulun Bir Mesiresi 
Oldu 

Çıaarcık: Y aleYada (Ôael) -
Yalovıuun yea tarafmde " tam 
adalarıa kar~ncla kurulm119 olan 
800 aftfulu Çtaarcık kamunu ıu 
Ye ha•a itibarile Marmaraaın gü• 
ıel m .. •W.rhıden birldlr. Son 
•••anlarda Çaau-ta ı.tanbullu· 
larm da rnftb•tl hslalaımııtır. 
Pmartepo adı verilen auyu pek 

meflıurdur. Klyde ıGze çarpnn 
bir bayındırlık ~ahımaaı vudır. 
lıkole yeni bııtan yapllmııtar. 
Şirketi Hayriye ve Akay vapur• 
ları &.kele1• kolayea 1aaaıabil· 
mektedlrler. 

lıtanbull• hk ıulneltunun bu· 
rada modern bir ıaılno te1iı ı 
etmlt olma11 lıtanbullularıa Çıaar-

f Artlk npurlar Çıaaroık lıkeleaioe yaoaeıyorlar 
Haıfran b111ntian ıimdfye ka· ı Akay ldarHiala YaloYaya o1chlt• 

~ar Çınarcığa 1~ den fazla ten•z- fibl Çanarcaja da muataıam ... 
ıüh •apuru ıelmlftir. Yakıada ferler yapauta a67lmmektedlr. ata •erdltl elae•mi7etl ıöşterlr. 

Adapazt;1rında Bir Kög Halkı 

Hükômetin Yardımını 
Beklemeden Bir Okul 

.. ctptırdılar 

~·- ı 

K&,-r kö~ 1 ıde köyllnön yaptlrdığı mektep 

Adap...,. ~•el} - Adapa- --······································----.. -·-··-
zarma bath K.,alar ldSyllade Havza Köglüleri-
köyla tarafıada11, blk6metten biç k 
yardı• 11t .... d•n bır ••ktep nin Büyü 
1ap1lmıya baılanmııtı. Bet 11nıfla 
•e Wrp olarak yapdaa b11 mek· Hamiyet/eri 
teblo inıaata bltmlıtlr. KGylO· 
nOn, ıırf kendi çahımaaile yap- Havza (Özel) - Burada tay• 

b k bt yare kurumu için bir toplanb 
taj'ı u bina, bnyQ bir i lyaca yapılmıf, çok faydalı kararlar 
karttlıktır. Eıklftç ııaıfh mektep yerilmlıtir. Bu kararlara göre 
bloaaıda, ciYar köylerden melde- her k6ylll ektltl pancarın yllzde 
be ıeleD SOGUkJarı barındırmak lkllini hava kurumuna Yerecek• 
l~ln Jin• k&ylll tarafıadan tadil tir. Her köyde bir tarla her yıl 
ye tamir •dllmektedJr. kurum menfaatine ekilecektir. 

Adapazarında Alıı 
Veriş lıi 

Adapazarl, ( Özel) - Burada 
Bazı eınaf Y• tlccıarlar, okka •• 
kilo iti azerlnde lbtiklr yapmak· 
tadırlar. Malı k67lDden alırkea 
okka heubiJe alıp, .. tarken de 
kilo laHabile aatmakta Y• bta yaz. 
den hem k6yll Ye hım de halk 
çok ziyan prmektedlr. 

Soğan pazarı b ilhaıH klylti
.aa m&l aattatı yertlir, buralarda 
lte..-.,eain •kı ltir kontrol yap
ına11, IMaı hallan h .. de klylö
lerin tek JehlH olacaktır. 

lerzifen Ojrıttllınlıri 
MontfH, (Özel)- Ôj'retmın· 

Jer alfu J•••ntla plıpcaldar· 
..... $imdld•n nftfaa dalreaine ıl · 
4erek l'lıj 1apma1a batlaa... ,. ,. -

J 

Her köyltı sathi• kırk yumurta• 
dan birinin parasını kuruma ayı· 
racaktır. Her yıl her eYde bir 
klmeı hayvaaı kurum için kuluç
kaya yabrılacaktır. 

T oplanbda bundan baıka iye 
Ye yardımcı Dye yazılmaıı iti 
baılamıı Ye bir aaat içinde 3SOO 
lira para toplanmııtır. 

Samsunda 
Koyun Ve Keçi Eti 

Satalnıası Yaıak 
Sam~a (Ôzo!) - Koyun YI 

k•çllerde tarben hHtalıiı bat 
ııti.termiı, hutahjıa 6n0ne ıeç-

m' k için derlaal tedbir alınmıt. 
laaatalıtın lnUne ı•çilincaye ka
dar koyun Ye keçi eti ıatılma11 
,. .. k edilmiftir. Kaaaplar yuak 
lralkınca1a kadar ~alaız ıajır 
eU 1atacaklard11. -

Çorumda Bir 
Kadın Koca•ı11ı 
Öldürdü 

Çorum, (Özel) - Çorum'un 
Çomar batla· .. 
nada kokmuı 
bir ceaet bu• 
lunmuıtur. Y .
pılan arqbr • 
malar aoaucun
da bu coaodfn 
Hacı Ahmet~ 
adh blrWne ait 
olduju a•Japl. 
mıtbr. Derhal 
baflıy an tahld· 
kat aeticeahıde 
Hacı Ahmedi 

Çorumda kooaauıı 
kanii Hamm ile 6ldtlnn Hanım il• 
12 yqındaki ... ın Ahmet 
kardetf •e Çomu .,........ bekllal 
AhmedJn 6ldlrdlil kaub land 
ol•ut. her ~I de teyldf oc:lllmft
tlr. Slyleaditla• ı&e Hanım 
Çomar ballan bekçfai ile bir 
..aftddıttenberl metreı hayab 1a• 
fıyormuf. Atıkına Yarmak ~ 
zavallı kocaıını ortadan kaldır· 
maya dütllnmOı, kardefi Ye qala 
ile bu cinayeti yapmıfbr. 

Sarmııak Bollulu 
Çorum (Özel) - Çorumda 

1arm11ak 7oktu. Klloau 200 Jm. 
ruıa kadar fırlamıflı. Banu s!re• 
bitin babçıyanlann hepml bahçe
lerine 1&rmııak dlkmlı, 'bu aefer 
do •arm11ak olradar bolla .. ıtbr 
ki kiloau 2 ku111f& dtltmlfttlr. 

Yurdun Her Ye
rinde Hava Kuru
muna Yardım 

Toaya, (Özel) - Bir hafta 
••Y•l kay mubtarlanmn da lttlra
kile blltlln hallı Cllmhuriyet Mer
dananda bir toplantı yapmıflardar. 
Bu toplantıda haYa telılikaalnla 
ehemmiyeti anlatılmıı Ye blltla 
klylliler bu rıl malaıullerlnln 
yllzde OçUnD haYa kurumaa terk 
etmiılerdir. Bir de kadınlar kolu 
teıekkUI etmlf, çalıflDaya batla· 
mııtır. Toıyada teahh&t yek6nu· 
nun 25 bin lirayı balacatı t11blt 
edllmif tir. 

lf. 
Turgutlu (Ôzel) - Cumhu

riyet Meydanuada bir toplantı 
yapılmlf, halka lıava tehlikeılaln 
ehemmiyeti ulablmlfbr. Herkeı 
laava tehlikelial bUon Dye yaııl

maktadar. 

Aıkta Ve 
Saadstte 
içkinin Yeri 

., Kocamı Hvlyorum. Onun 
beaJ aevdiğlnl biliyorum. Bunu 
la beraber meı'ut değilim, çOo 
lçl1or, her gecı, ciğerlerini y 
vq yavaı zehirHyecek, par 
parça ıdeck derecede lçiy 
Geçenlerde hastalandı, doktoru 

içkiyi ketmezaeniz kendi ke 
dlnbl öldUrUrallnüz, dediğini k 
laiamJa iflttim. lyileıti ve içki 
k•tL Fakat bu muvakkat mi 
Bir ~y geçmeden tekrar baıJa 
Şimdi korkuyorum, tıç çocutum 
sun yetim kalması ihtimal' 
akıldan çıkarmaklığım nıUmk 
detıll Ne yapayım? 

Mektubunu oldup slbi n 
le"'tlm bu okuyucuma Yerile 
lecok, tealrl mutlak bir ça 
olaaydı, bugtln bntun dllnyo 
kap&ayaa beltabtlarm yanaı 
dejllH ekıUmf ı olurdu. Oku 
cuma tekrar doktoruna miraca 
etmesini faniye edecetlm- Dokt 
14ya bir teaadDf eseri oluak e 
buta.ım l'Örecek, muayene e 
cek, fena bulacak, lf klyl keam~ 
tini tanlye edecektir. Alkol 
blrleflau:e tikalnme veren fÖrmllll 
•ardır, llAç diye hiuettirmekıi 

· ltualardan blrlaini vermesi 
mlmklndlir. 

* .. Bu aene llıeyl bltirdllllt 
Makıadım yüksek mekteplerd 
birine perek bir me1lek ıahi 
olmaktı. Fakat birdenbire kartı 
bir talıp çıktı, ıaıırdım kaldı• 
Sis ne deninlz ? Bu teklifi k .. 
bul edeylmml ? Yoksa tahıiliı11• 
devam mı edeyim ? 

Necl4 
Bir kız için en iyi mHlek ef! 

kadım olmaktır derler amma, 
daha çok ieoç olduğunuza D 

saran tabılllnlze devam etı• 
daha iyi olur. Tahallintz yUkı 
dikçe eYleneblleceğinb erkek d 
daha luymetll olur. Evlenme 
ıecllrtlrmekle kaybetmez, kaz 
DIHIDIZ. 

* Kaıajaç'da Ahmetı 

Y aıdıklarınız doj'rudur, fak 
nlba7et bir köyde bulunduğun 

· unutmayınız. Yazınızda ıahıll 
temaı ettiğiniz için mektubunu 
aynı• razmak mlmkftn değild 

TEYZE 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından (*) 

Belsoğaklağandan ileri 
Gelen Maf aal Ağrıları 

Taıradaıı ıelen bir dHlikanla hal• 
mlraoaat eüi. El parmaklarandao 
bqlayarak kollara n diz m&faall .. 
nu kadar ılra7et eden ağrılardao 
c1a7~ujıı 11bıa~l anlattı. 

.Muyene ettim. 
Batta bir bu9uk ay bir ltelloğur 

laiu ıeçirmlıti, ufak bir tedaYi ile 
öalatl almıt Hll.lltttiğl lautalıJs 
mikroplan kana karııarak nihayet 
mafıallarda tt1irini yapmlf ve Tomı· 
tizma atnlannı andıraoak ıeklld• 
tlddetli ağrılar 7apmı1b. 

Belıoi'ukluğu tedaYiılncle yapıl
muı IAzımgelen qılan tM~lk etti• 
Ajnlu aıalmıJ• bqlaclı, uykuları.Dl 
blıu 11Utekkln ll&9larla temine mu• 
nffak old•m. Bir ay ıonra basta 
tamamen iyileşti. 

M 111 aotları koalp aaklaJIDIS, yab~ 
Mr alltlm• J'•Jllfbnp kollekalJ•D J•fl'• 
... Slk .. ta ........... bu ..tıar wr 
.._ s1w 1a•c1uuaa r•tlt-•bl_u_r. _ __. 
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( sı,. .. t Aı.,,,; ) . 
lsviçrede 

on Posta· 
Rejim 
Kavgaları 

Her ae kadar lnıllls H Holaoda· 
blar kadar detllae bUe, oalardaD 
ıoara ıotuk kanlahklarlle tGhret 
olmıt blr ulua •arsa o da t .. ıçre 
uluaudur. Epey aamaa •U ld f,.lçre, 
lcten iç• eere1•• edtn mlnakaı•, 
fikir kart laımaları rlslndea ralaat-
ıızlık hiHedi1or, bu rahat.ıalıtın Hal 

19bebi ıudur: 
lniçrerl idare eden kaaualar pek 

Hkl samanların mallaulldlr. Hele 
bunlardan bir bl1lk kıamı, biriblrfal 
tutmı1aeak kadar ııt büklaalerden 
mGrekkeptir. Buıünla icapla rıaa 

uyma1an bu e1aaları detlıtirmek 

lbımıeliyor. Sonra, birçok kantonla
rın kendilerine mabaua huıua!.Jetlerl 
•ardır ki zamanla, bunlar, lı•içre 

federal hlkumetlne latikal •t•ittir. 
Ôtedeaberl ferdlJ•tcl olarak taaınan 
IHlpelUer, kantonlara alt olaa laak· 
larıa da federal hlk6metten alıaarak 
•eri YerllmHial late1orlar. 

itte, bir taranaa dlnkl •enuatıa 
•uıGakG ihtl1açlara a1•ama11 rl
alndea, aonra laar, ıoau alu-ıa 

bozuldufu ylıladea lıaııl olan lktı· 
1adi durumun me1daaa •etlrdltl 
aıkaatılana teairil .. l.YJçreWerla fer• 
diyetçi YHıfJarı da ortadan rok olmıra 
t.aılamıı Ye bu hürriyetçi •emleket 
timdi frontiıt deallen bir aHl faılıt· 
lerle komlniıtlerin mleadele alaaı 
lıallae ı•lmlttlr. Eaaaea, ıecaaı.r.ıe 
ZGrlh Kanton mecllılnde de cıkaa t.t. 
1umruk kuraaı da )'la• buadaa Gtlrl 
olmuıtur. l.Ylçre frontiıtlerl, kendile• \ 
rlni fatlat addetmekle beraber ae 
halyan kara ıGmlelrllleriae ae de 
Almaa aazilerlae benzememekle lftl· 
laar ederler. Mecliate de buna .ıalr 

J•pılaa bir ltlaamdır ki ceketlerla 
ııyrılıp koJların n•anma1ıaı •• yum
ruldana aıkılaralc •ıkla ladlrilmHI 
aetleHlnl doturmuıtur. Maamafib bu 
ylıden batlamıt olaa flklr •• JU•nk 
kHfHtaıa henlı ıoaa ı•l•lt d:C:"· 
Bu daYaain ıoaa, ancak ıoa b da 
lıafYtana)acak olan ( Al'IJI uma•i,. ) 
senoyla beraber •• ı ... 1ı, dalaa dol· 
ruıu a1al onunla beraber dalıa blylk 
bir tiddetle batlamıt olacaktır. 

Stlre17a 

Çerez Kablllnden 

. Dört K•z• D•ha 

Abdülhamit demnde, mutaıarnf
bkla ıezer, hoı ıGıUI, zeki fakat 
derbeder bir Arif Efıadi •ardı. 
Bir aralık, kendiıiol oekemiyenlı
rfn hıımına uğrayıp memuriyetin
den uledilmit n uımı alddette 
açıkta kaJmııtl. Nııl Yar neıi yuk• 
u, eatıp ıavdıktan •• dayaoabildifi 
kadar ela dayandıktan ıonra, faıla' 
olarak ni yanu, Ye kanıı ölen 
Arif Efendi, nlha1et oarHlz kaldı 
•• nerHİ n hanp 11ıııftan oluna 
oı.un tekrar bir mutuamOıia ta• 
1ini için Dahiliye Nuınna bat
•urdu. 
Nazır, memurin mtıdtlrile ıörilftii 
•• 1 

- Şimdiki halde mtlDhal motaıar
nflık yoktur. Y alnıı blriaoi ıımftan 
( Erbaa ) kuuı açık&ar, iater11alı 
oraya göndereli•. 
D.yinoe, Arif Efendi; 
- laaaf edioiı l dedi. Ba,paa •11 
kadar kaza ıelın bir adama dön 
kaza daha ylldı&mıll adalıte 
uyar mı? 

Tı/lı 

Bostancıda Bir 
Genç Ezildi 

24 yqında Mukbil lıminde bir 
ıenç, dlln ıece Boıtancıda Yat• 
man Hayrettinin idaresindeki 
tramvay altında kalarak ezilmlt ve 
kaldırddığı Zeynepklmil hastane• 
ıinde 6lmllf ~ Gr. Vatman teYkif 
edilmittir. 

Çinde Yeni Bir Felaket 

Dış Türk Ti·caretine Kast 
Yapmak ittihamile ••• 

Mersinin Maruf ihracat Firmalarından 
Şaşati Müessesesi Mahkemeye Verildi 

Ankara 28 (Ôzel) - Merala ihracat tacirlerin· 
den Şaıati adında biri Ttırkoflala miiracaatl &zerine 
Merıln mUddeiumumllfll tararafıadan mahkemeye· 
•erilmlıtir. Bu firma clıı plyaaalarında ıittlkçe tu
tunmaya bqlıyan mahıullerlmlzl taifiı ederek Ye 
hile yaparak fada kaıanmak lııraiyle fena tanıtmak• 
tan Ye bir çok ıtkl:yetlere ıebep olmaktan ıuçludur. 
Bundan bir mlddet 6nce latanbuldan Amerlkaya 
boıuk barsali 16aderen tacir ıibl, Şaf&ll flrma11 da 
ıon aylarda Anupa plyaıalanna alıcılara flklyet 
ettirecek derecede bo111k mallar ıGndermlttlr. 

Tnrkofise ıanderllmlı Ye bunun Gzerlae TDrk mah 
lzeriade hile Japan bu Ulccar mahkemeye 
verllmiıtlr. 

Şqati fırmaııaın bundan bqk lı•lçreye nllma
nesi Y• taabhOdU hillfana kurulu bufday ıender
diil g&rtılmtıı, Tlrk elçlllll de TlrkofiH tlklyette 
Bulunmuıtur. 

Ttlrkofiıln elinde, Berlla Tllrk Ticaret Odua 
tarafından ıBaderilen mOteaddit Alman flrmalanma 
ıikAyetnamelerl •ardır. Bunlar da dava 49nala ara
ıındadır. Bu evraka 16nŞaf&b flrmuınm, taalılalt
lerl hlllf ına majıuı mallar ıGndermek ıuretlle Ttlrk 
harici ticareti aleyhine çok fena tealrler Japbit " 
rapmakta oldutu anlatılmaktadır. Bundan ıonra 
b6yle hile ile para kazanmak lateyen lhracatplar 

Almuyada Bremen borNll, bir algorta ılrketl 
•• lıkomimpoat g6nderdiklerl murahhaılar marUetlle 
tetkikat J&pbrmıılar Ye Şaptı ffrmaaının g6aderdiii 
pamuklana aalabldıimı teıblt etmlflerdlr. Bu it 
hakkında tutulan aabıt Yaraka1ı Ye arbltroj kararı buna lmkln bile bulamıyacaklarclır. - >f. 

T akaslarımız 
Hakkında 

Tek Bir Talimatname 
Yapılıyor 

Ankara 28 (Ôzel) - TDrkl
renln bir çok memleketleri• 1ap
bjı teelmel anlaımalarındald hY. 
ıusl takaı itlerinin ne .. kilde 
idare edllecetl hakkmda elde 
bir çok tallmabaameler oldupaa 
ıören Tcırkoflı bunları bir araya 
taplayarak daha euıb •e tatbl 
katta kolayhk temin edecek tek 
bir talimatname haıarlama1a 
bqlamııbr. ----Ekonomi Bakanı 

Hareket Etti 
Moakova. 28 ( A.A) - Celil 

Bayar Ye yanındakiler dtm alqam 
buradan hareket etmlflerclir. 

Çiftçiye Yeni Bir 
Kolaylık 

Aakara, 28 ( Ôzel ) - Ziraat 
banka1ı ıeael dlrekt6rlnp, tak
ıltle Yerilecek çiftçi borçlanma, 
her tabltlala ,an ıellnce ad ... 
mealnl kola:rlqtıracak bir tedblı 
daha almqtar. Takait gtlnl, her 
1erde ıatma •••ilminin en ha· 
raretli Ye ıon devreaine tesadtıf 
ettirilecektir. YD:ı:de Oçle buluna· 
cak tablt haremleri, Aiuıtoı, 
Eyllll, birinci, ikinci teırln Ye 
birinci kln11D ıonlarma gir• Ja• 
pıldıjtndan •ide her halde bu 
aylardan birinin aonlannda ; .. 
lecektlr. Ziraat bankaıı bu me
ıeleyl ehemmiyetle g6ı ininde 
buluadurmılarmı ıubelerlae blldir-
miıtlr. 

Türk• Japon Ticaret 
Anlaımaıı 

Ankara 28 (Özel) - 26 tem
muz 1934 de Ankarada lmzalan
mq olan TGrk • Japon ticaret 
anlaımaaının bir ikinci kinun 
935 tarihine kadar meYkii mer'i· 
yette kalacatı Ekonomi Bakan
lığı tr ·afından alAkadarlara bll
dlrilmittir. ---lıtanbul Planı 

Başbakan 
Gümüıha11ede 

Gtımtııaae, 28 ( A. A. ) - Ba
ıtın aaat 6 ela Trabzondan laar ... 
ket eden Baıbakan lamet ln6n0. 
yol Dzerlndeld kazalara •tradık· 
tan ıoara villyetlmlz ıımrında 
kendilerini kar11layan Ubayıma 
•• Hylavlarımılla birlikte ıaat 
12.30 da Glmlf&D•JI ıerefl•clir
mlılerdlr. 

Kaıalar halkıma .. ,,.ıarıaı 
ıunmak tlzere ıelu heyetlerle bl
ttln GllmllfaneWerln lttirakiyle 
feYkallde coıkun bir tezahOratla 
karıılanan Baıl>akan, halkla ko
nufluktan ıonra lltlrahab içi• ha• 
ıırlanmq olan .Uiyet konalı•• 
ılbnltlerdlr. Bu ı••JI harada 
ıeçirecekler dlr. ----

Ankara Güreş 
Birincilikleri 

Aakara 29 - Buıtlnktl ,., .. 
blrlncllilderlnde Ankara pavaa 
heıablJe blrlad,I Eıklt•hlr lldacl, 
Buru UçlncD olmatblr. 

Gençler Birliğinde Hakkı, Se
mih, Muhafız G&cOnden ŞeYkl, 
Aakara Gllctıaden Galip Balkan 
koıuauna açilecelder ara11ndadar. 
Ank•r•r• M•c•r T•kımı 

Gelecek 
Aııkara 29 - Gençler Birlill 

birkaç maç yapmak llzere Macar 
takımlarından blrlainl çapacaklar. 
Fedaraıyonla temaıa geçilmlftlr. 

Franıa Bisiklet Koıuıu 
Parla, 29 ( A.A. ) - 21 mer

halede 4538 kilometre lzerlade 
FranH hlalklet kofU1U•a 141 
.. at 32 dakika 39 ıanlye ile 
Belçikalı Romen Maea kazanmııbr. 

Türkofi•in Mecmua•• 
Ankara 28 (Özel) - Ttırkofia 

dahili Ye harici ticaret haberle
rini •ermek llzere çıkardıtı btl.1-
ienlerden baıka ayhk bir mec
mua çıkarmaya karar •ermlıtlr. 
Bunun hazırlıklan bitmek lberedir. 

Diş Diıpanıeri Açılıyor 

Büyük Bir 
Muvaffakıyet 

7 Ay Dayanabilen Bir 
Veba Aıı•ı Bulduk 
Aakara, 29 - Pendik bakterl-

10Jojlhanealnde bir lcomlıyon ta
rafından yapılaa arafbrmalar ... 
tlceslnde 7 ay dayanabilen NeMI 
Ye ma1ll 11jlr •eba11 qaıı ıapal
•aıına aayaffak olanmuıtur. 

DUra11ın adh bir Fraam 
profHISrtl aacak bir hafta dara• 
nabllen bir .... baytar sar.,,. ela 
40 ına da1aaabUen bir ap baJ. 
mutlarcbr. 

Sıtır ••ba11aın memleket baJ• 
•ancılıj1 ilerinde 1aptıja tahribat 
bu ite lnem vermemizi mucip 
olmuıtur. Bu bulut dlaya bar 
tarlık alemi lçba cok lae.Udlr. 

Gümrüklerde Ye
ni Teıkilit 

Ankara, 29 (Telefoala)- AY. 
napacla tetklkatta bulunan glm• 
rlkler tetldk dlrektlrl Ue ma .. 
mele mOdtlrtl Manllyara • .,..... 
lardır. Heyet oradan la'flçre1e 
ıeçecektlr. 

He1•t d6ndikten IOUa ,a .. 
rlk kanunlarında deilflldik ,.,.. 
bp yapalmıyacata bolH olacaktlr. 

Bakanlık latanbul flmrDllD
de yeni yapılan teıkUlbn ne ae
tlceler •erecetlnl 1akıadan tetkik 
etmektedir. Faydah bulunan buı 
teıklllt dlier Jerlerde de tatbik 
edilecektir. ---
Yunan - Bulgar 

Birliği 
Bulgarlarla Do•tlufu KuY

vetlendirmek İçin Bir 
Kurum Yapıldı 

Atina 29 - Burada bir Bulıar • 
Yunan birliği kurul•uıtur. BlrU. 
tln f abri reialerl dıı bakanı Mak· 
ılmoa ile Bulgar ıeflrl Şiımanof· 
tur Makaat Yunan • Bulgar 
cloıtluğunu kuYvetlendJrmektlr. 

Eıkl Patrik Melelioı Ôldü 

Pekin, 29 (A. A.) - Hopei 
ilinin doğ-usun Ja } eni tuğyaalar 
olduğa •e JÜZ kadar cuedin •u 
içinde bulundup bildirilmektedir. 

Ankara 29 - Alman mllhen
diıler b!rliğı l•tanbul piinmın Ankara 
p'inını yapan mimar Yansene 

Dit doktorları dua etıbba 
odaaında bir toplantı yapmıılar
Kongrede konuşulanlara göre 
Belediye elif doktorları kurumuna 
1200 lira vermııtlr. Bu para ile 
bir dlı diıpanıeri açılacaktır. 
Diıpanaer 5 Ağuıtoıta çalıımaya 
baılayacaktır. 

Atlna 28 (Özel) - Mlltereke 
zamanında Fener Rum patriklitl
ne getirilen tlmdikl lıkenderjJe 
patrikl Meletioı dlln ıece llken-
derlyede 6lmllft&r. · 1apbrılma11nı teklif etmlfllr. 

lzmirde Panayır 
Hazırlıkları 

Otel Bulma Zorluktan 
Ortadan Kaldırıldı 

Ankara, 28 (Ôzel) - Anıul• 
Hl lamlı pana11rına birçok me .. 
leketlerln ve mllhlm ftrmalarlll 
lttlrak edecekleri Tlrk Oflalne 
gelen haberlerden aalafllmakta
dır. SoYyetlor, ıeçen ıeaeye 16" 
daha çok geaiı mlkyuta )>llllr 

yara iftiralı edecektir. 
Bu H•• aynca uzı1aretçllerl 

Y erlqtfrme Ye Bannclırma,. 81-
roıu kurulmupur. Ba ıuretle otel 
bulma •orluklan kaldınlmıı ola
caktır. 

Gecen Jll olan mlfkDllt ı.aı
dırtmııbr. Bu HDe panayıra, 
600,000 kitinin ıtraret edecetl 
umulmaktaclar. 

Çetme plljlarlle, Yamanlarde-
j1, Galcok 1ayluı, Kefu, e.. 
ıa•a1a ıozlntller Japılacaktw. 
Yuunlıtan, Balıarlatan, Rom_. 
1•. ltalya, Mı11r •e Suriyedd 
mOhlm miktarda ıeyyab geltıell 
tahmin edllmoktedir. 

Tllrk Oflal bllhaıu clıt pbr 
lerl vaııtulle panayıra fule 
miktarda devlet •e firma ..... 
fttlraklal temin etml1• •ar ka.
yetlle cahımaktaclır. Oflı, bl 
ıeaeld paaayudan lmlt ettlil ıibl 
neticeler alırıa ıelecek yal lçlll 
bllytlk mlk1uta hazırlanacak .. 
pana1ır aahaaı huırlanacak pla. 
na 16re ıenlıletllecektlr. Bu a,.. 
da Berıama, Eeı srlbl tarihi deıt 
teri olan rerler lzmtre atf.ı.t 
ıoıelerl• batluacaktır. 

Ankarada Suıualuk Baf 
Gösterdi 

Ankara, 29 (Ôzel) - Sıcaklar 
Jlltlnda Aakaracla ıaıul•k bır 
ılıtermlftlr. Buclaa bayi• _.. 
akfamlan ... t 11 dea •bala 
•at 6 1• kadar ke.Ueoektlr. Di
ler taraftan Elmahclai meabel 
IUJ• ana kanalla blrl .. tlrllmlJ• 
bqlaamqbr. Bu IUJUD ıehre de' 
jalmaana baflandıktaa aonra ..ıar 
mmatuamaa akacaktır. 

Yunaniatanda 
Rejim 

Kırallıktan Yaz Getlld 
Cümhuriyet Devam Edec 

Atlna, 29 (Ôlel) - Bqbakd 
Çeldarlı dlla ahali partfalnla deri 
ıelenlerl ile birçok koautmalarcll 
buluamuttur. 

Bu konuımalardu aonra Çal
dariıln buglnlerd• aballye re 
için dlfladltbl llyler•• 
anlaıılmqbr. Dotn bpaldara 
ı&r• b&fbakan prenllp iti 
Y anaalataada kıralhpa ın.w'llP4 

ma11na taraftar olmakla berr 
ber memleketin menfaatleri-
nin c&mburlyet rejimini• k..._. 
ıında oldupnu aB1Uyeceldlt~ 
Ondan ıonra blktmet parllm_. 
tonun karannı icra etmek b 
guoy yapılmaıına ltqlıyacakW• 

Türk - Rumen Kovıi•yontl 
Y aı me1•a ye abaelerim 

Romanya yollle ihracı itinin t..: 
ferrlabna teıblt etmek &zere .,_.. 
gün .. hrlmlzde bir muhtelit kO' 
mlıyon toplanacaktır. KomlıJO' 
aun Rumen murahhaıları d• 
gel mitlerdir. ----lçitler Bakanı 

Şehrimizde bulunan lçiıler br 
kanı ŞOkril Ka1a din alua~ 
trenle Ankaraıa dlamDttllr. 



AOM "Pb&TA 

Güreş Mü~abakalarımız 
Dünkü Müsabakalar Görülmemiş . 

Bir Kalabalık Önünde Yapıldı 

Yukarda dttnkU gUreolerden bir ın1tantau. Aıaflda müaa'-akaya 
Giren Pthllnnlar 

Gaıetemlz tarafından tertip 
•dilen alaturka yailı gUreı mlaa· 
bakaları dan bir alaka ye görOI· 
llllyen bir kalabaltk &ntıadı 
Takılm atadyomunda yapıldı •• 

MUıabakalarıo llcincl haftul 
•laturka gUreılerin muntazam bir 
telde ılrmok Uıere olduğunu 
dab• ıtizol anlatmıt oldu. 

Yeni bazırlanmıt olan tali· 
llıatnamenln tatblklade b8yUk bir 
~lıtkanlık göateren hakomle~in 
llytık bir dikkat içinde yaptıkla· 

;• dUnkil mllaa bakalar halk tara· 
ınd~n çok güzel karıılanmıttır. 

ÖnUmUzdekl hafta yapılacak 
llıUsabakalara Af} onlu Süleyman, 
~e .Bulgaryalı Adem pehlivanların 
llırak edeceği ıihl Amerlkadan 

:'det eden Dinarlı Mehmedln de 
81 pehlivanlardan her banal bt

tile oluraa olıun gUreıecetl lmit 
•dilınektedir. 

Kara Ali, Dlaarlı, Milliyim 
tlbl baı pehllvanlarımııın yapa• 
::kları bu mUaabakalara bUyOk 
lr ehemmiyet verilmektedir. 

Deatede birinci GGnaolı Meb· 
illet, lklncl Alemdatlı HOHyin, 
~Oncn Pasarcıklı Selim, dördllncll 
0tlktaflı Mustafa oldular. 

1 
I<&çUk ortanm bfrl•cl kom .. 

1 ilde lzmitll HUHyla birinal, 
~orlulu Raılm ikinci, KllçDk kara 
d 11 llçUncU, arabacı Mehmet 

6rdUncu oldular. 

BUyUkortada LülebYrgazlı Ah· 
~t birincJ, BalıkHlrll Muıtafa 

nci, Yıldmm B•kir UçUneU, ya• 
llıağı Hüseyin dördüncü olmuttur. 
i Baıaltmda, Alpullulu Arif bi· 

t ilci, Ramiali Salim IJdnol, Man• 

dırah Ahmet OçUnctf, GUaaalı 
Hamdi dördDıacll olmuıtur. 

Baı gUreıte T eklrdatlı HU· 
ae)'ln birinci, Molla ikinci, 
Rufat UçUncU olmuılardır. 

BU1llk ortada LtUeb11rgazlı 
Ali Abınedl•, Pomak Muıtafa 
Ye Yıldırım Beklrle yapmıf ol
duğu ıttreı çek heyecanlı olmuı 
ve balkın bt17llk alkıılarlle kar
ııianmııtır. 

Maadıralı Ahmet ile Rami•ll 
Sall~ia gllreti çak çetin ve h .. 
yecanla olmuf, Mandıralı Ahmet 
bir çok kanaralardan kendiıal 
kurtıırmıt fakat Salimin kuYHti 
karşısında sahayı terke mecbur 
olmuıtur. 

Bok• MUsabakaları 
Gece Galatasaray kulUbOnde 

yapılan boks maçlarının ıonuç• 

ları ıunlardar: 
Klark • Niko: Üçer dakflradan

dört ra•undda beraber. 
Fahri· Le•U Üç dakikadan 8 

ravunt, Fahri galip. 
Enver• Josef: iki dakikalık 4 

raYuat, Enver galip. 
Panayot • f ranko: 1111 dakika• 

lık 6 ravunt, Paoa7ot ıallp. 
Kini • Klryako: Reva•f maçı, 

lt•r dakikalık Ôn ra'fundda be-

rabere. 

Anadolu KulllltUnln 
Kongre•I 

Aaadolu kulObGnd .. ; 14 Afultoı 

985 paıar ,ana aabab ıaat 18 da 
aenellk koaıreml• oldutaadu a.elı· 
rin ıelmHiDl dilırl.1. 

--------·----··-- ---- _ .... 

Deniz 
Yarışları 

Bazı Kulüpler Ya
rış Yerini Terketti 

lıtanbul denizcilik b.yetinln 
tertip etHil blrlncl kürek tepik 
mUaabakaları dün Y enikapı sahil· 
terinde yapddı. 

Denizcilik h•yetl tarafından 
btlyUk bir hUanUniyetle hazırlanan 
müsabakaların büyilk bir dikkatle 
yaptldığı Y enlkapı Blhillerinde 
aabah on birde ilk milaabakalar 
kulfiplt.r arasında baş!adı. ilk 
dört m01abak&}I Galatuaray, 
bunlardan bir tanesinde Beyler• 
beyi kulüpleri kazandı. 

Galatnsaraym bUyUk muvaffa
kıyeth in baılamaıile devam 
eden yarışlarda Güneş kulUbUnUn 
liderliği altında toplanan kulüp· 
ler aıraalle, Beykoı, Fenerbahçe, 
Beylerbeyi, Anadolu yarıı yerini 
terkettller. BJIA ıebep ortadan 
,ekilen bu kulUplerlu aahadan 
ıekllirkeu yarlf yerinde müaaba· 
ka yapan Galatasaray, Haliç, 
1. S. k kulUplerinirı futalarının 
yollarını kesmek ıuretlle hiç do 
sporculuta yakııaııyan bir hare• 
kette bulundular. Federasyondan 
yarıt yapmak için futa alan bu 
kulüplerin keyfi bir muhakeme 
ile bllA Hbep yarıılara terk •t· 
molerl, müsabaka mahallinde mo• 
törle dolaşmaları teıkllAta 
karı• yapılan çek çirkin bir ha· 
rekettir. 

Galataaarayda kaptanlık ettiği 
1&man bia tUrlU bahanelerle 
1arıılarda mllfkllit çıkartan 
Mecdi HUaamottlnln, ıimdi de 
GUneı kUIUbUaU fıteditl terafa 
ıürUklem11l ıpor ltltrimizde b8· 
yftk karıııklıklar meydana ı•· 
tlrmektedir. T •ıkilAt kendilerine 
yarıf 1apsın diye verdiği futalar1 
bu kulliplerln altından almak &U• 

retile bu anarıloin önüne ıeı· 
melidir. 

Dllnkll )' arıılarda teknik c:h
receleri 1ö7le oldu: 

ilk müptediler mtısabakaaı: 
ı Çlfteı Tek reımJ (Galataıa• 

ray) birinci 4, 13 , (Beykoı) ikinci 
4,24,4, (Haliç) llçllacO 4,26,4. 

2 Çifte: ( Galataaaray ) birinci 
6, 1 J,5 , ( Beykoı ) ikinci 6 40 2 ' , ' ( Anadolu ) OçUncn 7, ıo. 

2 Çlftez Dlraekli (Galata11ray) 
birinci 5,56,2 , ( Beykoz) iklnel 6 

3 Çifte: ( Beylerbeyi ) birinel 
7,31,5, (Haliç) lklaol 7,37, (Gala• 
tHaray) lçllncll İ,45. 

(Beykoz) dlakallfe edJlmlıtlr. 
4 ilk Re1mlı ( Galataıaray ) 

blrlacl 9,26 (Beykoı) lldncl 9,36,61 
(GUıet) UçUncU 9,50,4. 

Maptedllerde Galıt11aray 31, Bey· 
koz 12, Beylerbeyi S, Hallt 4, Qn. 
D•t J, Anadolu 1 aayı almıılardır. 

Kıdeaııb:ler: 
1 Çifte ( Haliç ) birinci S, 27, 

1 

At Yarışlarının ilki Veli
ef endi de Yapıldı 

Dün Yapılan 5 Koşunun Neticeleri 
llbaylık baytar direktörlUtU 

tarafından, her yıl V eliefendlde 
tertip edilmekte olan at yarııla· 
rımn ilki, dUn yapılmııtır. DUnkD 
yarıılara 36 at ittirak eHirilmiıtır. 

Birinci kotu: 1200 metre. 
lnglJiz, erkek ve dftl taylar. 

Birinci: 5 No. lu, Bayramın 
idaresinde, Salih Ankaramn 
Semiramis hlmli ab. 

ikinci: 4 No. Ju Güler. Hor
vatın idarea:nde Salihaddlnin atı. 

Üçl\ncU: 6 No. Olga. Yulanm 
idareıinde M.K.P. Mehmedin atı. 

ikinci kotuı Üç ve daha 
yukarı yaştaki beygirler. 1600 
metre. 

Birinci: 3 No. Eaıset 4 yatında 
al at. Horvntın ldareılnde Ahmet 
Ankaranın atı. 

ikinci: 5 No. lu Churbara, 5 
yatında açık doru. PaulUn idare
ıfnde Prenı Halimin atı. 

ÜçnncU: 6 No. lu Sronpo, S 
yaşında doru at. Yulanın ldar .. 
sinde Ahmet Aakaraıuo atı. 

ÜçUncU ko9u: Dört •• daha 
1ukarı Y•tta atlar. 1200 metre. 

Blrlnclı 3 No. lu il Sada. 
S.K.Ar. doru at. Zekinin idare• 
ılnde, Mehmet Eatlhin 6 yaımda 
atı. 

lklnol: 6 numaralı Onla. 8 , .. 
ıında S. K. Ar. Kırat. Ktlçtlk 

.1 
I 

2, 1200 ( l.S.K) ikinci, ( Gala
tıaaray U9Unclt. 

2 çifte kıdemıizr ( Galataaa• 
rar ) birinci 6,58 ( Halfç ) ikinci. 

2 Çifte diraekllı ( Galataaaray) 
blrlnel hlkmen galip. 

3 Çifte kıdemılzı (Haliç ) 
bfrlnel 10,22,4, ( Galataaaray) 
ikin ol, 

4 T ekı ( Galata&aray ) httk· 
men ıallp. 

Kıdemalzlerde: Galatasaray 19 
Haliç idman 13 11ayı aldılar. 

Kıdemliler araıında yapılan 

Abdullabın idaresinde Ahmet 
Ankaranm atı. 

Üçüncü: 8 numaralı Tayyar il. 
6 yaıında Y. K. Ar. Kırat. Bah· 
rlnln ldarealnde, HOınU lzmltin atı. 

DördUncU ko9u: Üç •e 
daha fazla yaıtakl haJiı kan in· 
giliz at "° kasrakları. 

Birinci: 3 numaralı Gaıbadal• 
ya. 7 yaımda Doru kısrak. Şa• 
dor'un idare&inde Akifiu ab. 

ikinci: · 2 numaralı. Markiz 
S yaımda Doru at. Yanı'ın lda· 
re&inde Aklfin ab. 

ÜçüncU: 4 numaralı Conk. 
4 yasında kır at. Abdullahın 
idaresinde Rllstomin atı. 

Be9lncl kotu: Üç v• daha 
yukarı yaıta. Yerli yarım kan 
lngiliz at ve kıırakları. 

Birinci: Üç numaralı CeylAo. 
Y. K. in Al kıırak. 4 yaıında. 
Zekinin ldaresiude Ahmedin atı. 

ikinci: 8 numaralı Bozkurt. 
Y. M. in Doru at. 6 y&flDda Ah
media ldareıdnde F ahrinln atı. 

• ÜçllncD: 5 numaralı Kap. Y. 
K. io 6 yaıında. Da nıdun ldare
ıinde Fikret Atlının ah. 

Bu koıularda hah.si mUıterek 
7alaıı llçtlnc&l •• beıind koıulara 
açalmıı, fakat bu mUhlm bir ye
kanu buJmam1ıt11. 

Sataı koıuıu lae, yalnız blrlnel 
koıu idi. 

__ ., 
ıon mUıabakaJarı 

1 - Çifte kıdemli (Galataıa• 
ray) birinci 5,23, 1, (Haliç) ildnc:I 

2 - Çifte kıdemli (Galataıa· 
ray) birinci 6,45,2. (Haliç) ikinci. 

2 - Çifte dirsekli (Galatau• 
ray) birinci (hUkmen). 

3 - Çifte (Galatasaray) bf• 
rincl 5,40, 1. (Haliç) ikinci. 

4 - Çiftelerde (Gatatasara1) 
birinci (hUkmen). 

Neticede: Galataearay 65 pu
vanla birinci olmuıhır. 



BadıklJde •abakka• 
Bir DeHae Vu 

Yazan ı Hatice Hatip -a-

Geçe.1 Kısımların Hul&saau 
Sevdiği adama takdim olunmaktan 
duyduğu heyecan içerlılıı•e n ba• 
nalttcı gecede uykuau kaçıp m .. 
da çayırına bakan balkonuna 
çıkmıı olan Kamuran gecenin 
aessizliği içeriılııde ba,ttk bir kam
yonun &ürGltllıthıü duyar. Kamyoıı 
gelir n kendi balk,onlarıadan blru 
ilerde durur. İçinden blıl ıiımaa, 
diğeri zayıf öbtırtt.de bir Ortodob 
rahibi olan ilo kiıi inerler. Dir ıeyi 
ölçüp biçiyorlar, gibi yerleri adım· 
larlar. B11 defa kamyondan bir de 
Jcımıldıyan çıınl indirerek pnç 
kızın ninin önünden ı•otrlerken ... 

Şimdi tam Moda burnuna gel· 
miılerdl. Balkondan dl,.cek ka· 
dar ıarkan kAh açılan, kah bu
lutlarm ar81ında aaklaaaa ayıa 
ııığındıı bu kafilenin Moda deniı 
kıyısındaki kayalara lndiii•i g~r
dU. Sonra tabii onlan bftablltln 
l'Ö~den kaybetti. O zaman batını 
öbür tarafına ÇeYlrerek aynı nok• 
tada ayakta gayn müteharrik du
ran ktlçUk adama baktı. Ytiıftnl 
d•nize doğru çe•lrmlıtL 

Bir müddet Kimrao ıöılerinl 
alamadan ona baktı •• nihayet 
bir heykol kadar hareketıiz du
ran bu kUçUk adamın elile bir 
lıaret yaptığını glSrdO. · 

Herhalde bu iıaretl aahl den 
aıağı kayalıklara fnmit olan ar
kadaşlarına yapıyordu. .. 

RUzgb ağaçların yapraklarını 
ne bü} ilk bir tlddetle karııhrmıya 
başlamııtı. Deniz gitgide coşuyor 
ve daha hırsla ka)'alara çarpi· 
yordu. 

Kamranın kalbi de ıöğıUne 
kuvvetli kuYvetll vuruyordu. 

Merakına korku da karışmıştı. 
Gayet eararengiıı: bir ylirüyU~le 
önünden geçen bu garip kafilenin 
burada loi ne idi ? • 

Omuzlarında taııdıldarı bu 
acaip çıkın, bu canlı çıkımn için
de ne vardı ? .. 

Bu akıam gördilğll ı•Y cinai 
romanlardan bir parçaya zabıta 
filiı ••. eıloden bJr reıme benzi
yordu. 

J E!rarenglz kamyon... Uçları 
ay ııığında parhyan kazmalar .•• 

' 

Canlı çıkın... Meçhul kafile .•• 
GülümHmek fıtecil fakat du• 

dak'arında tebeasOm bulamadı. 

fazla aUrdO. Sabrı kalmamııtı. 
Balkonun keaan11a çakıp otur
muıtu. Keacll kendine itiraf •t• 
mek lıtemiyordu. Feaa bir endi
.. ODa IU'llUfh. Rüyamı glb+ 
ron• ,, diye dlfbdtl. Alım 
ter içlade idi: 

0 Of bu Hl dedL. Ba Hl 

yarabbi •. Bu Hı?.,, 
V • blrd• yeniden lrkUdl ~ln

kD denizin, dalgaların, yaprakla• 
ran ve rDzgirıo aeıl boğa.o kud· 
retli bir Hı Jealdea ytikHlmlttl: 

- Baba... Baba... Ömer .•• 
Aue ... 

Bu bir klbuı 11111 idi... Bu 
aeı Handanın 1111 idi... Daha 
din ıabalı Anupadan mektubu 
ı•len Handanın... Berlindekl Jnz• 
kardaıının aeıL 

Klmiran bir çılgına dönmUıtn. 
Adeta lpnotlıme olmuşa Benzi· 
yordu. Gayriihtiyari çıplak ayak
larını balkon parmaklığından aıa• 
ğıya aarkıttı, ~tınelerl biriblrine 
çırpıyordu. 

- KAmran.. Ömer... Baba •.• 
imdat. 

Hayır tUpheye Ye tereddlide 
mahal yoktu. Gece yarııı haykı
ran bu ıet kızkardaşı ıevgili 
Handanın aesl ldJ. 

Bir Köylünün 
( Ba§tarafı 1 inci yüzde ) 

vardır. Eıkl olmakla beraber adı 
" Yenice ,, dlr. Bu Y enlcenin 
yakınlarıuda bir ıimendüfer durağı 
vurdın .. Kayadlbl ,, . Iıte bu du
rağın yakınlarında ıakin bir köye 
rastlanır: Adı " Zekse ,, köyUdUr. 
Vak'a bu köyde geçlyorı 

Köy muhtarı Bay Hakkmın 
bol ılit vermekle tanınmıı bir 
m ndaaı vardır. Manda gebedir. 
Doğurduktan ıonra çok bol slit 
alacağı için de Bay Hakkı 
ıoYlnç ve hHap içindedir. 

't\llhayet gOnl gelmlı manda 
doğurmu1- Fakat, akı'lik bul al 
Manda yavruıu iki aylık iken 
ölOHrmiı ve ana manda alltunü 
çekmiı; imam eYinden çıkmayım 
aı ılbl memelerinden bir dirhem 
ıUt bile vermemiıtir. 

Bay Hakkı dDıOnmllı, teııo
mıı nihayet gtızel bir kurnazlıkla 
lıe çare bulmuıtur. Derhal lSlll 

i9. 7 .. ,.. 

Kulaklarına inanamaz blr hal· 
de bir •• bir put arlbi Jaareket
ılı orada durda. RtbgAr bol , .. 
celfj'lnl uçuruyor 1&çlarını karış· 
tırıyordu. O, şüpheye mahal yok• 
tu.. bu .., Handaatn Mtl idi. 

•Handan ı•cenin içinde onların 
lımlnl çatırıyor " imdat,, Diye 

bağnyordu. Ne Japacağına bil
mez bir halde odanın içine koştu. 

- Baba.. baba.. Ömer •.• 
Anne ... 

11 Oh evde ktmH yoktu. flit 
bir klmH hattA hizmetçi de bu 
akıam lıhıli idi... Peki ıimdi ne 
yapacaktı? •.• 

Yeıılden balkona koıtu. Meh· 
tap yine ortaya çıkmııta. Orada 

ıabilde kllçUk adam korkunç bir 

hayal gibi orada idi.. Ye rUzgA
rıa uğ~tulanna karışan bir fer• 
yat daha yükseldi. 

- İmdat.. imdatJ 

Balkonun kenarına geldi.. ne 
yaptığını bilmiyordu. Kollarını 

parmaklığa gıçirmiıtt... Uk katta 
olan balkondan vOcudfinft aşağı• 

ya sarluttı. Bir an sonra, çıplak 
aycklarlyle yumuıak çimlerin Us· 

\ 

tttnde bulunuyordu. 
( Arkuı nr) 

Enfes Buluşu 
manda yavrusunun derisini tulum 
çıkarmak auretile ylizmUı, içini 
gUzelce ıamanla doldurmuı ve bu 
suretle meydana getirdiği sun'I 
manda yavrusunu da ana manda
nın altına vererek güya emzirlyor 
gibi kendisi mandayı emmiı. 

Netice: Şayanıhayret bir dere· 
cede milıbetf Bay Hakkı, içi 
ıamnn dolu manda yavrusunun 
kafasını tutarak ana mandanın 
memeı:ni yaladıkça hay Yan ) av• 

rusunu canlı aar.ıp iiltlinU bdir· 
mit ve gerilen ınemeler:nden yine 
eakiıi gibi bol bol ılit akmıya 
baılıtmııtır. 

Bey Hakkı altı aydaııberl va• 
ziyetl bu şekilde idare etmektedir. 

Her sabııh ve akfam içi ıamf!n 
dolu manda yauusunu ann11in'n 
altına koyuyor vo manda yavru· 
ıunun bağırmasını taklit ederek 
memeleri yalıyor •e bu gllıel 
buluıunun mUkafatanı da alıyor. 

A. 
Kendisile lıtihza etmeılne rai• 
men için, için tuhaf bir korka 
benliğini aarmııtıı " Canım bu kı
mı 'dıyan çuval ne idi diye d8· 
ıUndü. insan bOyDklilğUndekl bu 
~uval... Fakat acaba bu çuya) 
hakikaten kımıldanıyorma idi ••• 
Belki benim ıazUıııe öyle ıörlhı· 
dtl .•. Bu akşam ben çaldırıyorum 
galiba... Son ıllnlerde Torma 
Edgard Poeyl okudum... Beni 
•vham sarmıf.,. 

ispirto Fabrikası Yangını 

Ve bu defa ıtUOmaedL Fakat 
bu tebcasllmde dudaklannda taı 
oldu kaldı. Çtlnkl rllzalrın d .. 
nlzln ağaçlann gtlrlllttlalnll baıb• 
ran bir feryat iıltmiıti •.. Evet bir 
kadın gecenin sessizlitl içinde 

1 

acı, acı bağrıyorduı 
- imdat... lp1dat. 

ı Diyordu gallbL. KAmranın 
elleri parmaklığı kuvvetle aıktı. 
BUtnıı dikkat keıilmlşti.. Fakat 
bu su birdenbire ~ auamuıtu. Ve 
Kamran artık birıey duymıyordu. 
Rüıcir dnha ıiddetle.. Daha 
ıiddet'.e eılyor dalgalar sahUl 
güriiltü ile döğllyor, yaprakların 

ı 
hrfı:tısı kulakla11 scğır ediyordu. 

Kamran tayin edemiyeceğl bir 
ml\ddet o sesin bir daha yUk· 
ıe meai 11 beklcdj. 

Fak at bu ali kut tahminden de 

Paıabahçedekl ispirto fabrl
kaıından eYvelkl gece yangın 
çıktığını dlln yazdık. Y aptığmııı 
tahkikata g6re yangın etrafındaki 
taflilAtı da tekrar kaydediyoruz: 

Evnlkl ı•ce aaat yirmi Uç 
buçukta çıkan yangın, aabaha 
kadar deYam etmlt ve fabrika· 
nın haıırlanmıı ispirto bulunan 
iki depoıu tamamen yaomııtır. 

Yanan maddenin ispirto ol
maaı ateıln ı6ndUrlllmeslol illç· 
leıtlrmlıtır. 

Yaa,ında Oakttdar ltfalyHI 
karadan, Iıtinye itfalyetl de d .. 
nlzdea çalıımıı, Oıldldar itfa• 
iyed aabali aaat dokuza, 
Istı.ye ltfalyul de din ıUndOz 
onikiye kadar çalııauıtır. 

Yangının naaıl çıkdığı hak· 
kında, gerek mllddelumum1Uk, 
gerek Beykoz zabıtan tahkikat 
yapmaktadır. ilk lı olmak Ozere 
depo bekçileri Muıtafa ile Hasan 
ıorğuya çekilmlıler •• nezaret 
altına alınmııJardır. 

Bualar yangının na111l çıktığını 
bllmediklerlnl ıaylemektedlrler. 
Tahkikat ancak buillD lnkiıaf ed .. 

bilecek ve yang~nın hakiki Hbebt 
anlasılacaktır. Maam1&fih bu arada 
ilk nkla ıelen şey, yaomıı bir 
algaramn atılmıı olmasıdır. 

---·- • • ·-·-- • • ' 1 • • ... ..,. - ·-r 
Nöbetçi 
Eczanel•r 

Du ıeoe nöbetol eczaneler 
ıunlardın 

İıtubul tarafı• Şebzadebqında 
(Onivenite), Alcsarayda (Ziya Nuri). 
Edfmtkapıda (Aıif), Şehrtminindn 
(A. Hamdi), Samatyada ( Ttofiloı ) 
Zeyrekte ( Huan Huhlai ), E7lpte 
(Hikmet), L&lelide (Sıtkı), Fenerde 
( Emilyadt ), Ankara caddeelnde 
(Eıref Net'et), Bahttlıapıda (Huan 
Haydar ), Bakırköybdı ( Hilll ). 
Beyof lu tarafıı Tünelde (Malko•lç) 
lıüldl\lde (K4mal Rebul), Galatada 
(Mtrkn), Şifllde ( Şark meıkes ), 
Kaınmpııada ( Mırkes ), Huköyde 
( Halk ), Kadıköy larah: Modada 
( Faik Iıktndeı ), PeHryolunda 
(Namık l.met), Blflbdada (Balk). 

Siit Meselesi 

Mandıra Sahibi Hal 
Çaresini Gösteriyor 

[ Bııtarafı 1 inci yQzed) 

aahcılar blzdea, muayene etm .. 
den ılt almazlar. 

Bu itibarla, eğer s\Jyu biz kat• 
ıak, derhal kovayı ba~ımııa geçi· 
rlrler. 

Sonra, hileyi onların yaphkla· 
rını anlamak için bir çare daha 
Yardırı Onların birçokları bizden 
gDnde ancak (10) kilo ıllt alırlar 
ve (10) kilo ıtıtUo aatııile de (IO) 
kiılllk aile geçindirirler. 

Halbuki, on iki kuruıtaa alına• 
•• on bet kuruıtan sahlan on 
kilo ılltlln bırakacağı kir ( 30 ) 
kuruıtur. Ve altçtl ( 30 ) kuruıla 
bu zamanda bir aileyi değil, gl
y8mlerlol taıı1aa et•ilnl bile bı1-
leyemeL 

Sorgumu tekrarladım: 
- Bunun Bollne ıeçmak lçla 

çare? 
Mehm•t, kalın dudaklannı 

bllktG; kaılarını kaldırdı: 
- Bir ateı kendi kendine 

ı6ner mi ki, ıllt meseleıl kendi 
kendine ortadan kalksın... Sut 
derdile uğraımak !Afta kalma• 
taydı, it çoktan hallolunmuıtu. 

Gazetelerde. oku} oruz : Sntler 
ııkı muayeneden geçlyormuı. Süt 
satıcıları adım adım takip olu
nuyormu1- Sllde ıu katarken ele 
geçirilenler a~ar cezaya çupıh· 
yormuf. Ve daha bir allrO mlı, 

mlı, mit··· 
Halbuki meseli ben 36 atnedir 

slltcUlUk ediyorum. Hem ben ıll
tUmll satıcılara Yerdlilm gibi, 
her glln kendim de dolaıır, ken• 
dlm de tatarım. . 

Ve bu kadar sene içinde bir 
defa olsun yolda önUmll çevirip de 
muayene eden çıkınadıf 

Benim namuılu olduğum al· 
namda yazılı değil ya? Vaziyet 
b5)'le olunca ıatıcılar ıUdUn içine 
ıu do~l iıtediklerinl katarlar ..• 
Sut iti, bu yDzden, bir darbımesel 
heline geldi. Blrıeyin zorluğunu 

anlatmak isteyenler, stlt işine 
benzetiyorlar. Halbuki ant derdi· 
nin anllne geçmek kadar sudan 
hiç bir it yoktur. Bunu benim 
Uıtllme Yeninler, eğer &litlerin 
içinde bir damla su bulurlarsa 
on okka kanımı alsınlar •• 

BugUn lstanbulda, ytlzden {azla 
mandra yar. Bu mandralardan 
çıkan ıUtler btıtlln lıtanbulluların 
sade kana kana içmelerine değil 
ıakır ıukur yıkanmalarına bile 
yeter •.. 

Fakat ıUt aahcıları benim gibi 
36 senede bir defa bile muayene 
görmeılerae, latanbulda ıu katıl
mamıt 36 gram ıllt bile bulu• 
na mazi 

Geçenlerde Sirkecide bir ıUtç8 
yakaladalar. Herif belediyeleri gö
rllnce, ıüyllmlerl bırakbğı gibi 
kaçtı. Aksarayda çenilen bir 
baıka ıUtçll de muayeneye gönde
rilmekten kurtuldu. 

Sanra m11eli, ııhhlye 'mOdD
rlyetlnlo 6rlbncekll tavanı alhnda 
çalıfaa memurlar, b•nim mandı· 
raman pialljlnden babıediyor. 

Halbuki aatıctların ellerindeki 
gttuaıMr araııoda öyle pialerl 
var ki içlerindeki ıUtten lnaanlar 
detti köpek bile llkıinlr. 

Fakat oalan nedenH ıGren 
çıkmaz. 

Ve vasiyet böyleykeo llz bili, 
IUIU:& ıUt rll1aıı görllr, temiz ıUt 
llmtdl bealeralab. •• 

Yine geçenlerde, talebe yur
dunuD ıDtlerl mtlnakaaaya konul· 

muştur. Talipler araaında ben de 
vardım. Bir de baktam, yanımda• 
kilerden çoğu, mandraları değll, 
birer inekleri bile olmıyan kim· 
seler... vı Dıtelllc de babire fiat 
kırıyorlar. O zaman daha kilo 
uaulU konmamııtı. Ben okkasını 
l 2 kuruıa kadar dtııllrdlim. Fakat 
o ioejl bile olmayanlardan blrial 
kalkıp da: 

- Ben 11 den Yeririm 1 dr 
meı mi? 

Damarlanmın olanca kam 
beyaime hncum etti: 

- Ulan dedim HD alltl ıellp 
benden 12 kuruıtaa abp da 11 
kuruıtan naaal aatanan? 

ltla garip tarafa, eğer orada 
bulunanlar araımda beal tanıyıp 
da ite karııanlar olmaaaydı, ba· 
ğırdıtım için ben hakaaz gamı .. 
cek ve u kalaın yakapaça dııarı 
ahlacaktım. 

Aldığı gUğnmlerl efeğine yl\k• 
leme ftlni bitirip de yola dDzel
meye baıırlanan bir ıatıcının pr 
tine dUımek için ıon ıuallml 
ıordum. 

- Bu iti• halline ~are? 
- HAll ıeıemeylılme ıqar 

gibi cevap nrdl: 
- Gayet basit: Çok ııkı mu

ayene ·re çok atır ceza 1 
N11cl Sadalla1' 

Anadoludan Gelen Hastalar 
Anadolunun muhtelif ıehlrlr 

rlnden belediyeler tarafından lr 
tanbula tedavi için ba1taler ı&n• 
derilmekte, bazaları da kendi bar 
Jarına gelmekte, ıonra bunlar 
memleketlerine dönmek lçln b• 
lediyeye müracaatla yol parası 

istemektedirler. 
Belediye bundan ıonra Ana• 

dolu belediyeleri tarafından gön· 
derilen hastalaran hastaneler• 
avdet paraıı teıllm edilmedikçe 
kabul olunmamaaını tamim etmlf. 
Anadoluya danmek için mOracaat 
edenlere de para vermemtye baı· 
lamııtır. 

-··-;·;~---·····--;;-·--

'J 

-
Güzelliğimin Sırrı 

Çiçeklerin Merkezindedir 
Franıanıa Midi hnallıl kurblad• 

yafıyaa kadıalar,. Tabiatla ~içeklerl~ 
merkuine yazettıtl bakar bır balmu 
munun cildi beyaılatmak u ıtbell•r 
tirmek huıaıandald tayanı baJf•• 
ba11aıını tanıtlar. 

Bu naaik cnheria taıflyuile huıu• 
le relen Te (Clre AHptiae) tumtre 
edilen ye cilt lseılnde feykallde bil 
tesir iera eden bu srüaellik tılıu~lt 
akıamları yatmazdan evHl tat~ık 
edildikte cildiniılıı Hıtletmif harıct 
tabıkumı yumutatarak parça par~• 
diltUrQr. Sabahleyin ta .. Tvur edeaı~· 
diğinlı bir gllı.ellikt• taae "' nerau• 
yeni bir ciltle lrarıılatacakaınıı. Ayn~ 
zamanda mönbealt mcıauıatı, •IJ.• 
benleri gldermlt olacaktır. Bu Cır• 
Aaeptlne denilen ıll:ıellik tılaımmı ku.ı; 
landıtımda yll:ıllmDn çilll ve çirkı 
cildini f&yaaı hayret bir ıureUel ıth:elİı 
leştirmit ve b•ya:r.latmııtır. atını 
gayet kolay •• fi atı ucuz o'an l 11 

cıre Aaeptine'yl kollarıma, omuılarun• 
.~ eller:me de tatbik ediyorum. BltU 
ecıanelerl• parfümörherde ast lır. 



• t ..... SON POITA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
( Mltırelle dıw•l•I• tarllll) N.• •• 

Her hakkı •ald11sdt1r. Yaıaıı: Zlı• $clcir 1917116 .--

Damat Ferit Makine Başında lzmir Va-
lisile Münakaıa Ediyordu .. 

lzmlıfa birdenbire lııal edil· 
IDeıi ve bu ltıal •ına .. ada bir 
'ok masum Tarkln em1&lıiz bir 
~ulam Ye ••ht•tle aldllrUlmeıl 
lstanbul hallcıaı blyQk blr heye· 
can vermifti. 

Saray •e Babıill, bu heyecan 
lcarııımda lbftfterek bir korku 
bi11etmlıtL Padiıab, daha pek 
kııa bir zaman eYvel, (Iımlrla 
hiçbir kut•et tarafandan lfgal 
olunamayacaj'lllı; bu au..Un Tllrk 
beldealnln 0..aalı ca•luandan 
hiç bir ıaretle aynla•a,.cat-) 
lalaat temla eylemlttL Babıill 
lae, ltUAf de•letlerlola bu hakıız 
kararma karıp almatat ıllter
IDlttL Buna binaen &mir facl• 
.... bltla ... ·.1ye11, ba iki 
lallhlyett.r maka... omazlanaa 
J8klenmlıtL 

(diplomatça) olaa .. cevabı yer

miıtl: 
- Arn•n -

( Bendeaiı •••elemfrde aaakJ. 
rf mlzln buradan çıkarılmamaaına 
çalııalım, derim. Çinko dtlvelf· 
ltlllfiye namına Amiral Galtropun 

' •erditl nota, ııkakirlmiıio 7alnı• 
Yuaın askerinin ihraca 11raıanda 
bir ıöaa h&diıeJ• mahal verm .. 
mek için klflalarmda kalma11ndaa 
ibaretti. Aal •eflıamu itibarile 
daraç am.Uyealndea aoara, Hrbeıt 
kalmalan icap etma mi?. Ami
ral Galtroptaa 411• bir teblll 
,oktur ld Yuna• kumaaclamma 
lbtana• ıerftlrl edeU•. B11nu, 
J&DI lıln uaıını ••Yelemlrde 
moclafaa emek n ejw oalara 
•eram aalataaauak. o sam•• 
lıtediğlnlz noktalara allllalan Ue 
kudiletlnl ilatlramab ukeriye 
albnda nakle mawafabt ı&ıter-Damat Ferit Pap, &alrla lt

raU 1DnO bOyDk bir ıllkGnet p 

~ .. ~ ~:_;: - ltalyada lnfilik 
Fakat o gDn akta.. dotn ..-
1• telgraflar birdenbire hakika
tin ne kadar kanla ye ne kadar 
acı olduğunu ortaya d&ld1Yell
anlıU. 

hmirdan ,.ı. ....,.,.... ... 
tauhul efklrı1191umlyHlnl alttıat 
ediyor; Re1ml Ye buauat telaraflar, 
facianın azametini blldiriyordu. 
bllhaua gece yan11na doğru 
Ferit Pa,.nın aldıtı bir tel ar af, 
IDeselenln ıeldhlıl hlhbltla de
iiftiriyorcha. Ba telırafta tz.&
dekl btltlbl ıabltanıa, sabit 
ailelerinin ve Tlrk uku-
lerinin .apurlan doldunılap 
Yunanlatana ıötDrUlecetl haber 
•erDlyordu. 

Ba Jaabar, Ferit Pqaaıa ...._ 
t- altld .tmlftl. Ymaalalar ..
J•t böyle bir harekette bulunu,. 
lar1a efkamam•alJ• ......... 
l•leyan edecek; belki de bltb 
o =le ............... ,. 
.... ..,_ edecekti. 

Da.at F.tt Pa.., •• ...... 
... Yalptl halletmek lçla laluat 

W.• ••lr' e .......... kadar 
ıelmJı; lzmir •allal izzet Beyi 

Bir Mühimmat Fabrikaaı 
Berbat Oldu 

VarHe, 28 (A. A.) - •Tarlo. •• 
patla}'JCJ matldeler falwilra .. •• rkı• 
ı.. la••larıaıa tuablea.. lflerl a.u 
aabah da tekrar ....... k bere 
durdurulmufblr. 

On lkl Jdtlala parçalulalf HHt• 

lerl rece yan•• 11lnnblane aJbndan 
9ıkarılmıştır. 

inflllk ıut 14,15 .. -haJraa pM-
la)'•D .... 111 .... H J 1111' ' • .. , .................... ....... 
merkezi Mon•uatW .. l 1 ıs ... 
bU1lk kim7Hf ......... WJdı•e 
bath lclL 

Fabrik .. Maal•• ..... ,.Wa 
Tanlo k81lela bir kOomıtre ltı ..... 
4e bahln•aktamr. 

* Taiae, 21 (A. A.) - ..... .... 
patla11cı maddeler fabrlkaaıada ... 
J1a lftl plıf•akta idi. 

F..,.._a ... allJ 1u .. ı•daa 
fllraa yaaııaın S8 ldtlal• allmlaae ........... ..,....ld .... 

y..w .... ,. ..... wu ..... . 
•Ka-MY .............. . ...................... ......, ... 
.. bu, ... ..,. kadar te,tt ..... 
•e•1ftlr. Son .. berlere ,ere elllye 
pkıa ili •• bircok JU•h nr&. 

mek clalıa mayafak 01 ... • ? .. 
Bendeniz buaa mldtall olunca, 

Keyfiyeti efendiabclea l.ıizana 
•D•raat etmfttl-. Telır•fname
nin •lııl olmayan ka11D1Dı izah 
buyurmanızı lıtirham ederim. J 

Damat Ferit Pap, met Be· 
JID bu kurnazca telırafından 
blrıey anlamamqb. Makhıe ba
flDda valinin lfademal teaklde •e 
birçok noktalan hakkında lıtizaha 
baılam11b. Blltlhı bu mulıaber .. 
den hiçbir netice plmayorda. 
Korku •e tee•lrdea itaba bo
nlmaı olan Ferit Paf8, kendini 
mea'ull7etten kurtarmak lçba 
•aliye çok ap ılaler dyllyorda. 

( Arlraa YU) 

Açık M•ha.._. 

[ Bhıb&fllık&an •iteblt. Betiklat
.. Rilltım Bey hmab mektap ıahil»i• 
aeı - Mafuıal aclrubdlle aend• ve 
ae saman rörUteblleoefimbin derhal 
blldirilm11lni rloa ederim. _ Z.$. 

İrlanda Ve lngiltere 
Yakında Aynlıı Tamam 

Olacakm11 
Loua, 28 ( A.A. ) - Sud•F Dl1-

paç r•zetHİDID Dablincleld aytarıaıa 
blldirdltiae fire, Bar de V aJera iki 
tane JH• taılatı tamamla•aktadar. 
Bualudaa blrlaclıl kralı Ceaubl fr. 
landa da temıll ede• Uba1hll maka· 
mmın ilıuı, öteki ele erkin lrlanda 
dnletl temel yaaaııeda bir takım de
tltlklllder 7aparak, krala yapılaa 
•dn' .. ,... ... ile ... • .... .... ..... ..,.,,,,.., .............. .... 
laadachr. Bu t ..... er ••1Jaaaca• 
...,_, erlcla lrıa.da de•l•tl l.sUt .. 
...... ltlebiltea •Jftl•lf olacaktaı. 

8a JHalar Uk lefria ıoalarmda 
Parll••to1a naulaeaktır. 

Havanada Tevkifler D•vam 
l!dlror 

lla•••a. 18 (A. A.) - Pohı, •ta 
ba1ıadarlak .. lraaı •ldefan Ue •1r 
tek ..,.-.. teftlflal lap ettire• 
, ...... Jtler4• ... ertaldds1an ...... 
........ ltlrl ' ••e ellktlrlk 
..,...,.... teyklf ..... 

F ... meak Keblaeel•cleld ..... 
Laller, • (A. A.) - Par1a. .. ter 

partil•ia JWerl.ıle .,.. .. , .. .._, .......... ....,. ............ 
... lurlad• •••••Dl larallte-
d• rie9 ........ 

1 Borsada 
1 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

Bor1ae1auıın piyaıa lıakkı11daki 
gfüüılerini aıafıya koyuyorus. 
Okurlarımıı bu aatırlarda bat· 
hca ihracat maddelerimizin r,.. 
tanbal piyaıuında durumunu 
ayn ayn görmek imkamnı bu
lacaklardır. 

Afrc..1 - lnhlaar ldareıi Af. 
yon alımı itini tesbitle meıguldftr. 
Etki " yeni mallar için yapılan 
depolara peyderpey afyoalar ko
nulmaktadır. 

Serbeat plyaıada lı yoktur. 
Bitin afyonla IJıfH olan T ed
mealer lnhl1ar ldareıiain ba yal 
mahıaltl kaç kuruıtan fJatlandara
cajım 16rmeden lıe ıiriımektea 
çekinir bir •azlyettecllrlv. Afyon 
plyaaa11, bllhaua ihracat it-
leri inhisar altmda bir macf... 
de oldutu lçf 11 Spekllatif 
muameleleri ualmumclan mnt .. 
ullr olarak ditmek Jatldadaadacbr. 
E.aıen aerbeıt ply-cla J•Dİ mab
..ı isin dolafU ftatlar iç lira 
etrafuıdacLr ki ba •YIJ• timdiye 
kadar ka1dedilen flatlann • 
qatuw tqldl etmektedir. 

Tiftik - lıftlk p11aaa•am 
bu Wta SoYyet RaayaJI aha 
olarak 16rdtlk SOYJetler Od p 
tpade blaer bal7a aluak Cllllla 

flallD• kadar abflarıaı 2600 
bal1aya tıkarmlar. Orta Anadoha 
Ankara •• llavallll mall•n lzerlao 
arqtumada balundalar. Aldıldan 
mıllar beyu dmlerdlr. Flatlar 
kilo ba•na 62 • 63 lnuut kadar 
bir .. , tutmaktadır. Plyaıamızda 
hafta içinde 62 kuruıtan SO bal-
ya da Almanya için satan alan bir 
firma tarafından mtlbıyaa edil-
mfttlr. Fakat Almanlar için başka 
Y• dewamıa bir it ,ertllmemlttir. 
Hafta --• •Q9fler ........... 
clarclurmllflardar. Lu... p1,.. 
.... sc1a ...... Almaalana 
aoruıturma11 ıerebe SoYyet· 
lerln böyle ktll117etll miktarda 
muba1aatta bulunmuı plyuayı 
aatlamlaıbrlllı ... da her iki tara
fm llafta 10D11Dda alıtlan kumlt 
olmalan bu aGul Yulyetl bira 
••tmiftlr. lataabaldald ıatok 

malJan lzerlne bir aı it olm111tur. 
Alacı SoYJet Ruıyadar. 100 toq 
kadar ince mallardan kllOR 53 
karuı etrafında mlbayaatta ba
Junalmuıtar. Plyuamn giclfll 
aakindir. 

Buiday - Buğday piyuıı11 
ıeçen haftaki durumundad .. 
Yalnız haftanın aoa gtınleriade 
on on beş tGndeaberl hl .. edd• 
.. vıeklfği az:almııhr. Fiatlar ıe
çen haftaya kıyaıla kiloda kırlc 
para kadar ıerilemltUr. Ekatra 
beyezlarm Jdl09u albaJ•t yedi 
lmnta kadar •blabilmittir. c .. 
martell .... pl7uama umumi 
ftZlyetindeld ıevteldlk artmıt 
bulunuyordu. 

Arpa - Arpa plJuuı .... 
lam bir durumda mannara ,.._ 
lan plyaaa .. zda mntuam .. 
IUl'ette gelmekte n Anadolıl 
mallannın bufanmamua 111z111ct.e 
111 aurette nblmaktadu. Flatlu 
kilo bqma iç lnınt. iç karat 
het para araaadacbr. RWHll 
•allan dikme oa.ayap çnali 
haluamakta n lalrele te.Umi ... 
blmaktaclırlar. Ancak bu mallana 
ihracat bakımından Anadolu u
puamn yuial bllmaJacap da qt. 
kAr olchıf1111du yeal Anadolu .,. 
palarmm plyuamızda görtllm..ı. 
.. allka ile intizar olaamaktadır. 

Fındık - FmcLk piyua• 
ıerlleme MyriDl takip etmektedir. 
Bir ay evYel 45-46 lmrqa yap .. 
lan T epineYvel teıllml alivre ... 
btlar bugiinlerde dııanya ancall 
kırk kırk bir kuraı etrafında , .. 
palabllmektedlr. Pl7a1a raldp ı. 
puaJa •e ltalya malaaıallaranıa 
bozuk olmua Jlzlnclen ••ilamı.. 
tan muhafaza etmekte ile de ffatw 
lar ıerlleml1• mlaalt bulunmak
tadır. Ancak plyaama Deri ,.. 
lalerl fmdıldanmına ba ftatlu. 
daa •t•iı YerUımlfec•ihü tah
min etmektedirler. 

17 bla baly• olarak tahmia Kadık8r Hlllllah111erlnln 
edllmektecllr. sannet DUIUnl 

V•P•I• - Y apajı pl7uua Kwlay Kadık8y U .. lıolanca 11 
clurpnlupna mulıalua etmek- ... ._ 9S5 n•ertai rbl Y• ,....ı 
tedlr. Eald Jualan••ıcla da t.. Yeltletlnl•lade ( 11 )•el ••= 
bark ettlrdlfimb ıtbl bu _.,.. ..llflliade ..,.. Mr .._.. dl 

ada ihracat lçla alacalar pk~ p,.ı...kt.. 
dakça bir faaJl7et beklemek .... Ka,.tolm .. " ••lblat almak ltla, 
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Biat Denizlerinde Bir Milyoneri 
Teshir etti 

Yazan: 
M. Turhan 

Piri Reli- Murat Reis - Hadım Süleyman 

kar, Hint Top~aklarından Evvel 
ustafa Beyle Saferi istiyordu .• 

Hint denizine gltmul için emir 
1 verildltl eırada Sileyman Pat• haylı 
. ihtiyardı, aekıcnlnl aımak Clıı:ere 

bulunuyordu. Fakat sekbı, geaçll• 
tinde oldutu gibi tılekti. En alç 
itleri bir bakııta kanıyordu, yapıl· 
ması gerekil olan ıeylerlo en dof• 
ruıunu Ye en kolayını Hçmekte 
bGyük bir kudret glJeterlyordu. 

Onun göze çarpan n bat .. a tek 
bir kusuru vardı 1 sa. ıeymtkl •• 
Keadlsi 11rma, ipek, altın Ye elmaa 
içinde parıl pml parladıtı rlbi korucu 
aıker olarak hHlediğl bir alay genel 
de • hükümdar earaylarında rörUn• 
meye o bir biçimde. ıüılO Q'eıdlrlrdl. 

Bir alay genç deditimls korueu· 
larının say111 hiç bir vakit binden 
ekalk olmudı, bin bire de çıkmaı:dı. 
En yaılaıı yirmi beıten arhlc yas 
görmemit olaa bu genılerla htpıl 
pehlivan yapılı olup altı aylak bir 
ıuanda yavruıunu bir minare mer
dinnindtn çıkarıp ladirmt ıınacıaı 
( imtihan ) geçirmedikçe o ala1a 
alınmazlardı. 

Böyle Hçkla Ye Jetltkln olaa 
gençler, SOleymia Paıanın urayıada 
birer prtDI gibi yaıarlardı. ldmatı n 
talim saatleri dıtında onlar, •o •fır 
ipekli kumattan elbf 1e giyerler, a1nı 

biçimde altın kemer kuıanırlar H 

elmulı hinç~r taıırlardı. Ylılerl 

aOaeJ, biçimleri çok dllıttın, fİff •· 
lerl pek parlak olan bu bin ıeoefD 
baıında gezintiye çıkan hadım sa1.,. 
man Paıa, bin Apollon aruında 
dolatan ihtiyar bir Joblteri andırırdı. 
ihtiyar, titmaa n uılu bir Joltlterl. 

Kahire kalealnl yeni battan J•P· 
tıran, birçok mahalleleri dGzeae 
aokan, M111ra ilci bOyGk uml uma
ğaa eden n her 111 lıtanbula " M11ar 
hasinesl " adile yUk yOk para yolla
mayı uıul haline koyan bu hadım 
adamdır. (*) 

Süleyman paıanın da elçiye 
yaphA'ı ilk ıuru Safer reiH ilifli 
idL Elçi bünkArdan, Ayaı pııa· 
dan ıonra Hadım vezirin de onu 
dlle almaaından yeni bir Oıllntft 
duydu. Çoktan unutulmuı Yemen 
itlerine bu kadar önem verilme .. 
alnden kendisi için de tataıı bir 
ıonunç sexlnlyordu. Bununla b .. 
rnber lstanbulda lllıllmlyen kelle• 
ılne Mısırda biç dokunulmıyaca• 
tını dütllnerek biraz genlı nefH 
alayordu. Iıt• bu ferahlıkla Hadım 
Yeılre uıun uzun ceYap Yerdi. 
Safer reiıio GUcerab hUnklra 
armağan vermek fçla aabıuuı:lan• 
dıAını anlatb, dolaıık yollardan 
dil yürüterek yljlt doıtu l~n 
gGzel ıözler ıöyledl. 

Hadım, 111ılz ıt111& onu dfa• 
Uyordu, ıös bitince tllyıDı batını 
kıldırdı. 

- Safer, dedi, ayağını denk 
almalıdır. ÇUnkU Oıman otullan 
ıa•aşta bozgunluk yapaal,ran 
auçunu belki bafıılarlar. Fakat 
kendilerini 11ymayaaları unutmaz• 
lar. Mustafa beyle Saferi ct. 
ııvketlii HOnkAr, )'ıllardanberl 
dlllnden dOıUrmlyor. Bana Terilen 
emri de ltt• gördUn Ye duydun. 
Hindin topraklarından 6nce onları 
yakalamaklığım fıtealyor. Ben 
kendilerini yakından tanırım, 
Hnrlm. Bir çocukluktur yaptılar, 
sınır dııına kaçtılar. Bari ıu 
fırsat çıkmııken akıllı davranıp ta 
Hünkarın gözUne airaeler? 

V • birden hatı:lamıı ılbl 
davranarak ıu hlklyeyl anlattı: 

- Ben altı, yedi yaılndaydım, 

r> Sllleymaa Patanın M111rda:ı her yıl 
lıtanbnla yolladığı para, ıeklıı: yllıı: bin okka 
ııltındır. Soaralan bu raklnm, inip çıktı, 
Mehmet Alinin lıyanı ııralarındı Uç ylıı: 
elli bin altına dilttU. Mehmet Ali, Mııırı ele 
geçirince nrıt olarak lıtanbula be91Uıı: itin 
altın yollomıya betladılar, Hıdiv lımall 
Pnşa bu vergiyi yedi yUıı: elli bin liraya 
çıkarııı. Bü1ük Harp çıkıncaya kadar bu 
para M11.rdaa alınırdı, DUy .. ııu Umuml1e1e 
nrlllrdL 

•araya alınmııtım, terbiye edllf· 
yordum. Fakat cin fikirJI bir ço• 
cuktum, bacaklar arasında yuvar· 
lanırdım, her yere girip çıkardım, 
her ıeye kulak verirdim. O ınrada 
Fatih Sultan Mehmet Midilli ada· 
11nı, yaman bir HYaf yapıp, ele 
sreçlrmiıtl. Adanın beyi Nikola 
Gatelozyo da yakalaamııtı. Fatih, 
ilkin Nlkolaya srUleryUz göıterdl, 
Hrbeat bıraktı. Sonra onun 1ara· 
yında bulunup bir k11mı seçilerek 
hUnkAr hizmetine verilen delikan• 
hlar araaında vaktlle Iıtanbuldan 
kaçmıı bir aaraylı ıencln bulun• 
duğu meydana çıkınca it değişti. 
Meğer o delikanlı F atihln yanın• 
dan HYUfunca Midilliye gltmlı, 
dinini deiittlrmlı, Nikola Gate· 
loıyoya nedim olrııuı. Fatih bunu 
anlar anlamaı kaçak g~ncl par• 
çalattı, Nikola ile yeğenini ıor· 
guya çekti. Onlar can korkuslle 
ıaıırdılar, mUıltıman olup kellele· 
rlnl kurtarmak btedller. Hattı 
kendilerini ıUnnet bile ettirdiler. 
Llkin Fatih, kendi uıaklarından 
birini yanlarma almak ve kullan
mak auçunu bir tOrlU bafıılaya· 
madı, herifleri botdurdu. Muıtaf a 
Beyle Safer Reiı de bu kaçak 
uşağa benziyorlar! .. 

Elçi, dayaoamadıı 
- Devletlii, dedi, Muıtafa 

bey ol&un, Safer Reiı olıun, hllr 
klıidirler. Ne köle, ne uşak de· 
tlllerdir. ŞoYketld HOnkArıo on• 
ları bir iç oalanı aayıp suçlu 
görmHI doğru mudur? 

SOleyman paıanın ılıman 
bünyHl göze çarpacak kadar 
bir sar11ntı geçirdi, dudaklarında 
bir hrtına gDrledf: • 

- Hepi mfz HUnklrın k&leıl· 
yiz, uıaA'ıyıı. Sınır dııına, ıu9 
ltleyJp, kaçtık mı ISlOme keıknl 
açıuıı oluruz. 

V • birden ıHlnl tatlılaıtırdı. 
- Canım, okadır tellıa da 

yer yok. Biz Safer Relıle yolda· 
ıını hemen kHecek değiliz ki, 
dllellmlı onların bize yararlık 
göıtermHldfr. Bunu 7aparlaraa 
canlarını bağıılarıı, ıuçlarını 
unuturuz. 

Elçi, lıtanbulda Y• Mııırda 
tvrlllp ç••rilip ı&ylentn bu ıöz· 
lerin lı yUzUntı kavrayamıyordu. 
Halbuki HOnkArın da, Ayaa ve 
Süleyman paıaların da amaçları, 
elçi adile ı•l•n bu kaçak TUrkQ 
doldurmak, Safer Relal korkutarak 
yapılacak HY&fta onun en çok 
kertıde 1ardımlaı rörmelıtL Çaokl 
1Gılerce mil uzaklara rldecek bir 
fUonun blS7le bu 1ardım 18rmedı• 
deniıdı HYaf yapma11na, karada 
tutuaaoak yer bulma111la lmk&a yok

Bir 1atıcı kız ıayanı hayret roma• 
nıaı anlatıyor. 

Son zaıaaalarda tebrlmiz mllyo• 
nerleriaden birllı nlenmlı olaa 
Bayan... bir mO!Akat eenaaında ıunları 
anlattı. " B:r fotoa-rafhanenln kabul 
aalonu memureıl idim. Tu•alıtlerlme 
beni ıOıelleıtirecek 1alr tedbirlere 
Hrfedecek fazla param yoktu. Ancak 
dalrna tenime ıon derece itina eder• 
dlm. Zevcimin dikkat nazarını çel<eD 
flk ıe1ln bu t.alm olduğuna lmlnlm. 
Daima "Tokalon podraaı,,nı kullanırım. 
" Tokalon podruı ,, kadıaa baki· 
katea tayanı hayret bir gGzellik nrlr. 
Şimdi artık mukteelt olmaya lbtl1aeım 
yoktur. Maamafilt yine " Tokalon 
podra11,,odııa baıka pod;a kullanmı-
yacatım çGnkil daha pek çok pahalı 
Hnılan podralardan çok iyi oldutuna 
kanlfm. 

"Tokalon podra11,, en nazik clldl 
bile kurutmaz, çünlıii, "krem kapilğQ• 
ne fenni bir surette karııtırıfmııtır. 
Bundan baıka " Krema kBpUğO ,. 
podranıo 4 defa fula zaman dayan• 
muıaa hizmet eder. Fevkalade 11ınmıt 
bir ınlonda uzun müddet danı eteenis 
bile, cildinizi mutlaka parlaklıktan 
muun tutar. 

"Tokalon podruı" tene, erkeklerin 
çıldıra1ıya HYdlklerl n bütün kadıa
ların gıpta ettikleri barıkulAde gGzellltl 
verir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeeatelerl ı Karak07 KlJprObaıı 
Tel, 42!62 • Strkeel Mtlhtlrclarsade 

Han Tel. 22740 ...... ~ ~ ...... 
lskenderlye Yolu 
E G E· Yapuru 30 Temmuı 

SALI ınno saat 11 de lıken· 
deriye'y• kadar. "4344,, 

TRABZON YOLU 
KARADENiZ vapuru 30 

Temmuz SALI günü aaat 20 de 
Riıeye kadar. ''4342,, , _______ ., 

Sinir vı aktl hastalıkları ınüt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cafalo}lu Orhaa B. ap1rtıaaaı Tal.220H 
Ey, .1Cadık6y Bahar;yı llarl ıokalı: Tel.60791 

BEJi 

tu. Babadlı Şalıı ftlndea ıonra IH 
Gücerat llkHl karmakarıtık olmuıtu. 
Porteklslller, kıyıda kaleler eldı 

etmiılerdi, Di• ada11aı lıtlhkamlarla 
çhlrmiılerdf. Ancak Safer Reiı He 
Surattakl Muıtafa bey karadan Hl• 
dırmalda n oraya gelecek TOrk 
flloıu1la ııtınak glJıtermekle birteyler 
yapılma1ını kolaylathrırlardı. Onların 

GUcerattakl ıiyual duruma bakarak 
kendi çıkarlarını glJzthaelerl Ye ılJs 

gelimi birer YilAyette be7lik kurup 
Porteldılilerle uyuımalara IH müm• 
kOndü. ÇOnkO onlar macera peılade 
ıeıer adamlardı. Bir beylik kurabl
leceklerl yerde fU n1a bu dGıOnle 
amaçlarını bırakmnmalarından korku- r 
lurdu. lıtı Hrayın, kubbe altının ve 
M111r nli diYanının onları korkutma• 

......................................................... .._ 

TAKVİM ' 
ya yeltenmeleri hep bu rllrDıtendi, 

Yokea Yemenden Glicerata HYUfan 
bu iki TOrkOn, kendileri illenınH, 

yıılralanmaları hlt te kolay de~ildl ve 
bunu earay da, Kubbealtı da bilirdi. 

Her neyH, hadım nıir, l.tanbul
da kullanan dili biras daha ıertçe 
ağzına aldıktan ıonra elçiye bir ıe· 
kuleme ıundu. 

( Arkı11 var) 
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Nafıa Bakanlığından : 
Trabzonda teslim ıartile muhammen bedeli 4700 lira olan Kapa 

takaçtı tipinde iki adet kamyonet kapah zarf uıulG ile ekılltmeye 
konulmuıtur. 

Ekıiltme 8/8/935 Perıembe ıUnU aaat 15 de Ankarada Bakın
hk Malzeme MUdUrlUA"Unde yapılacaktır. 

lıtoklllerin tekliflerini Ticaret Odaaı YHikaıı ve 352,S liralık 
muvakkat teminatları ile birlikte 8/8/935 Pertembe gllnll saat 14 • 
kadar Malzeme MUdürlDiüne teYdl etmeleri llzımdır. 

Bu husuataki f&rtnamel•'4 lıtektiler paraııı olarak Malzemt 
MndürlUğUnden alabilirler, (1832) (4193) 

Fakat iyice kurulandıktan ıonrı 
vDcudOnOzO 

NİVEA 
kremr •~vatı .... ~ ·-

ile uvmatı unutmayınıaJ Bu ıarıdt 

= 

-··--

ıüne~te yanmak lehllkeılnt 
kar11 korunmı.ıt olureunu.; 
teniniz taze ve ıaflamlaft~ 
Cildiniz yumutal H ıerıtn tıaıı .. 

Eskişehir Hava Okulu 
Kom utan lığından: 

Ha•• okulları talimatının 86 mcı maddHlnde yaııh ıartlan 
haiz lıteklller: Dilek kltıdı T• vHlkalarlle Temmus baflanp 
cından Ağuıtoı ıonuna kadar okula baı vurulur. OkuluD 
bulunduğu yerin dııında bulunanlar dllık kAAttlırlle ••ılkalarım 
Poıta ile okula ıönderirler, •• alacaklın karııhta ıGre hareket 
ederler. 

Madde - 86 • okulua Gedikli k111mlınD1 ılrme tutlan 
ıunlardır. 

A - Tlrk olmak. 
B - Orta okul (LIH HklllDcl ıınıf) tıhılHnl bltlrmlt ea ıı 

11 Ye en çok 20 yapnda olmak. 
C - Sıhhi vaılyetl uıuculukda ve uçuı lıl~rlndı kullanılmap 

el•eriıll oldufuna mtlteha11ııları tamam bir haatanede 11hhat 
hey'etl raporu olmak. Dııarıda bulunanları 

Bulundukları J•rln aıkerllk ıubuılne mUracaatla muayeneye 
ı&nderllfrler. Tam teıklllth. Sıhhi hey' eti bulunan yerlerde o 
yerin en bOyllk Komutanına müracaatla muayeneye ıöndırlllrler. 

D - Ahllkı aailam olduA-una YI biç bir ıurett• suçlu 
•eya mahkum olmadığına dair bulundutu yerin Emni7et MlldUr
IUğOnden Yeya pollı Amirliğinden tasdikli Yeslka göstermek. 

E - Okula ohnacak okuyucular: Gedikli erbaılar hakkın• 
dakl 2505 No. lu kanun muclblnce muamele göreceklerini, okulu 
bitirdiklerinde (12) HD• ha•• gedikli erbaı olarak vaılf• gUre• 
ceklerlnl taahhüt etmek • 

F - Okulca yapalacak aeçm• imtihanında kazanmak. 
H - latekll adedi çok Yeya imtihanı ka1ananlar alınacak 

miktardan faıla oluna bunlaran içinden riyaziye bilgileri daha 
iyi w• yabancı dil bilenler yenlenlr. 

HaYa okulları okuyucuları askeri li1eler okuyucuları gibi 
J•dlrlllr, glydirlllr. Kitap ve diğer dera için lAıım olanlar para111 
verlllr. (3995) 

Keyıp - Tatbik mlbGrOml ıayl 
•1ledlm yeniden kasdıraeatımdaD 
••klün hUlcmll yoktur. 

Aalı:ara Hacıba1ram No, 20 .. 
l ma llaıaa Tahllıı 
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&RiPiN 
PavifGIHı en - Pflvlyondur. 

Bu allkayl tabii bulmalısınız. 

Çflnkii diş macunu kullananların °/0 99 u 
Fi A D V O L i N i tercih ediyor ve baş, diş, 
adale ağrısı çeken herkes G R 1 P i N 'in ne 
kıymeW bir mftstahzar oldutunu biliyor. 

Temmuı 29 

eayı;tmaz . 

'ÖLDÜRÜR! 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım (haşarat öldürücü mayı) ler 
hatta en hafif ve teslrslzlerl bile al

\U neklerl yere düşürürler ve onları öl
dürecek yerde sadece bayıltırlar. 

Onlarda biraz sonra tekrar canlanarak 
uçuşmağa başlarlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz için münhasıran ve muslrren 
FLiT isteyiniz. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kutaklı ve 
asker resımıı sara tenekelere dlkkat1 
ediniz. Fiallar tenzi/Atlı. 

Umwııl Deposu : 1. CRESPIN, tat. Galata. VıpıCla Hıa t 

---aı11--••-_,. .. lstanbul'da ~-------1111111 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi Istanbul fİşe birası müşterileri araaında 
1935 senesi yaı. ayları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTIR 
Her titede etiketin altında numaralı bir kağıt vardır. Bu numara11 

alanlar araaıoda her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 
altında müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 lirdır 
Miiaabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilan edilecektir. Kazananlar ayın ylrmiıine kadar 
tirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda n lokantalarda numarasız şi9e kabul etmemelerini 
n ıiıelerin üıerleriodeki numara kağıtlarını muhafaza eylemelerini 

eayın müşterilerinden rica eder. ~---~~--~ 

Elektrikle suyu vt1rilmi1 
yoni MAVİ JİLET biçak· 
larmın imalinde, en son 
fenni tcakamülat tatbık 

edilmiştir. 

-

R E V U E Saatleri ---- - - - --- --------- --- - -
en dakik, en hu ... , en son modeller 

BEY00\.U'n!I&; MISl"l-J. letıkl&I Cadcıeeı 3e9 

O ALA 1' A •• : 8AA1''6ı M8Vllııt TUneı Eladd-ı 29 
ISTANISUL'ct. t .\. KEışfŞYAN, SU!'-" Hamam. 

Veni Ç.~mı Cadd .. ı 4 

ANKARA' da ' rRIZA TEVFiK, hnKalar Oadaeaı e 

Umumi oeooau : letanbuı. Batıoe ı<apı, Ta, Han 19 Teıeron ; 21854 

Üıküdar icra memurluğundan : 

mabçuz ve paraya CeY ilmHl mukar• 

rtr ik\ adet Jtr!İ ve aatalh in•tia 
i-8-HS T. ne mllaadif Cuma ıünll 
ıaat 10 dan itibaren ÜıkGdar At pa• 
sarında bilmiizayede •atılaeajıodaa 
talip olanların mahallinde ha.ıır bu• 
luomalara ilAn olu:ıur. (405) 

Dr. A. KUTiEL 
~araköy Topçular caddHİ No. 33 

········································-····· .. ····----
Son Post• M•tb•••• 

Sahibi ı R. KlSkçll 
N e~riyat Mtidürll ı T•hir 

iş Bankası Kumbara ikramiylerlni 10, liradan 
liraya çıkararak bir misli arttırdı! 

-~~·~~~ .. ~-~--~ 
i an ve 1 Bir·nciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden 

ada: Şu at, Haziran, T e m z, Eyliil ve Birincikanu aylarının 
gü lerinde k mhara sahipleri arasında çek ·ıecek kur' alarla 

"her biri ikişer bin liralık,, fevkalade ikramiyeler verilecektir. 
~--·~--~~~---~ 

(Bu ikramiyeli kur'alar• ittirak için de kumbara sahiplerinin asgari Yirmi be' lira biriktirmit olmaları lazımdır.) 


