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Misafirimiz lran tehinşahı ile ReisicUmhur Gazi Mustafa Kemal Hz. nin memleket dahilindeki seyahatlerinin muhtelit inbbaları 

e inşah Hz. üy ·· 
Balıkesiri T e ri Buyur 

• 
azı e 

Büyük Misafirimiz İzmirde Gazi Hzo nin Valdeleri Zübeyde 
- Hanımın Kabrine Bir Çelenk Koydurdular 

lzmir, 24 ( A. A. ) - lran 
Şehinşahı Hazretleriyle Reisicüm .. 
hur Hazretleri, lzmir şehri tara• 
fandan ıereflerine verilen ziyafeti 
müteakip Balıkeaire hareket bu· 
yurmutlardır. lata•yonda bulunan 
mtilki, askeri ve adli erkin ile 
C. H. Fırkası idare heyeti aza .. 
lara ve belediye reis ve adları 
müessesat ve teşekküller mümea
•illeri ve vaktin geç olmasına 
rağmen toplanan binlerce halkan 
candan gelen sevgi ve şükran 
hisleri ve "yaşa, varol,, avizeleri 
arasmda uğurlanmıılar:dtr. .. 

lzmir, 24 (A.A.) - Şehinşah 
Hz., Reisicumhur Hz. nin valde· 

===-== -

leri Zübeyde hanımefendinin Kar• 
şıyakada, Osmanpaşa camiindekl 
kabriıtanda metfun bulunduğunu 
haber nlmaları üzerine dün B.aş• 
mabeyincileri ile Seryaverleri ve 
maiyeti .. liinıahlleri ile bir çelenli 
göndererek merhumenin mezarına 
merasimle koydurmuştur. Şehin
şah Hz. namına giden heyeti, 
Karııyakada belediye, C. H. Fır• 
kası ve Hililiahmer heyetleri kar• 
şılamıtbr. Çelenk, konurken C. 
H. Fırkası namına söz söyliyen 
Hüsnü Bey, Ali Hazreti hümayu .. 
nun bu kadrlşinaslağindan dolayı 
teşekkür etmiştir. 

Şehinşah Hz. nin saray nazırı, 
( Devamı S Uncü i&;yfada ) 

Çekirge Mücadelesi 
) -

Cenup Hudutlarımız Afetten Kurtuldu 

Yukarıda: Mücadele çakarları kazılırk.,ı [X/ Milcadele Müdürü. 
,Sadettin Beg, aşağıda: Toplartan sür/eler 

Mardin (Hususi)- Irakta zuhur ederek uçkun halinde arazimize 
doğru ilerleyen Fas çekirgeleri, değerli mUcadelecilerimiz tarafından 
ekinlerimize hiçbir zarar veremeden tamamen imha edilmiştir. 

Senelerdenberi Surye ve Iraktan uçkun halinde gelen ve toprak· 
larımıza yumurta bırakan bu afetin korkusundan ekincilerimiz hudut 
boyundaki tarlalanm ekememekte ve binlerce dönümliik arazi bu 

( Devamı 9 uncu sayfada ~ 

A.zi.z: rni••Jirimiz t1• Gazi Hz. 'ilin 
ugafı•I 11masındald lıal "• 

vazigetleri 
111••1t•t""l'll!>lit'llf .. l•J•111ti•1111111 l"l't•lll .. 111111~11•"1-

Serseri Kayık 
Marmarada içi Kum Dolu 

Bir Sandal Bulundu 
Armutlu (Hususi) - ıstanbul· 

dan buraya gelmekte olan Saadet 
vapurunun kaptanı adalar açığ:ın· 
da bir kayık görmüştUr. içinde 
insan olmadığı için sahibinin öl· 
mUı olmasından füphe edilmiş ve 
vapur durdurularak kayık mua· 
ye edilmiş, içinde yalnız kum do· 
lu olduğu anlaşılmıştır. Tahmin
lere göre, bu serseri kayık 
lıtanbul iıkelelerinden birinden 
kopuk akmtılarm sevkile buralara 
:.1Utmüt olacaktır. - lf. 

Fenni Sahtekarlık 
Roma, 24 ( A. A. ) - Bundan bir 

müddet evvel birçok kimseler ve 
tanınmıı doktorlar tarafından bir 
kadının röğıünden ziya çıkbğı 

1

fddia 
edilmlıtl. 45 i:Unduberi - haatanede 

· müıahede altında tutulan bu kadının 
l'litıünden bir defa bile ziya ıuaab 
çıktatı ratülmemlıttr. Kadıia nine 
iade edilmittbı 

Kadın · Kıy af etli Erkek 
Saf Bir Aşığa Genç 

Yutturulmak 
Bir Kız 
İstendi 

Diye 

Kızılcahamam, (Hususi) - Bu· 
rada filimlere ve sergüzeşt ro· 
manlarma nazire olabilecek me• 
rakit bir hidiae oldu. Bir aşık 
feci ve bir az da gUllinç bir 
ı•kilde aldatıldı, hadise ıudurı 

Kazamızın Çırpan köyünden 
Osman oğlu Hacı Abdullah is· 
minde bir genç, Tekke köyünden 
Asiye lıminde bir kızı ötedenberi 
sevmektedir. Bir yolunu bulup 
kızı almak için aradasırada Tek· 
ke köyline gidip gelmektedir. 
Gencin sık sık köylerine gelip 
gittiğini ve kıza karşı olan ali· 
kasını hisseden Tekke köyünden 
Kara Hasan isminde bir gözil 
açık, Ahdullaha karşı bir dolap 
çevirmeyi düşünür, bunun için de 
bir plan tertip eder. Aradan 
birkaç gt1n geçtikten sonra ber· 
mutat Abdullah köye geldiği 

vakit Kara Hasan yamna çağrır. 
Bir az hoı beıten sonra Abdul• 
lahın ağzını arar ve kıza olan 
alakasını itiraf ettirdikten so114 
ra buna çare bulacağını da 
toy dalikanlıya vadediyor. An
cak bu vadlnı yapmak için 
genç Abdullah ile bir de pazar
lığa girişir, bu pazarlık neticesin• 
de Abdullah Uzerinde bulunan 
on beş lira ile yirmi lira kıymetinde 
bir tabancasını bu işi yapmasına 

mukabil kendisine vermek üzere 
uyuşurlar. Şu ıartla ki, kız o gün 
kendisine teslim edilecek ve ka.. 
yüne götürülecektir. Bu farta da 
Kara Hasan kabul eder. Artık 
it kızın dışarı çıkarılmasına kalır. 
Kara Hasan kızı hazırlamak üze· 
re odadan dııan çıktıktan sonra 
köy delikanlılarından Kara Meh• 

( Devamı 9 uncu aayf ada ) 

1 Sokaklarda Gürültü Patırdı Kesildikten Sonra .. 

o: 
D 

D 

- Her sabah saat 9 da vazifeye gelirken niçin bugün 2 de gel 
diniz?. 

- Affederıiuiz Mldtir ı.,, bu aa9ah ıütçü ile zerıevat,ınm 
...&eriai cluyma111111• dal.. 





25 Haziran 
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Mündericaicmızın çoklrı
gundan dercedilememiş·· 

tir. 

'-----------------.... -- ----____ .. _. ··---··-....... -----
Bulgarlar Hiç Bir 
Misaka Girmiyor 

Sofya, ( Hususi ) - Bulgar 
hariciye nazırı M. Batalof vuku 
bulan beyanatmda ezcümle de
miştir ki: 

- Bulgaristan sabık kabine· 
nin harici siyasetini takip etmek· 
tedir. Komşularıımzla samimi ola· 
rak yaşamak istediğimiz için hiç 
bir misaka girmiyeceğiz ve ken· 
dimizi bir tarafa bağlamıyacağız. 
Yeni kabine parlamantarizmi ve 
liberalizmi bırakmış, muahedelerin 
tadili cephesini almıştır. Bulga· 
ristan her zaman ıulhun taraftarı 
olmuştur. Sovyet Ru.:;yanın bu
günkü vaziyetine göre bir Slav 
ittihadının vücude gelmesi varit 
değildir. 

Ada pazarında 
9 Y aıında Bir Çocuk Kaza 

Kurşunu ile Öldü 
Adapazarı, ( Hususi ) - Beş· 

köprü köyünden 9 yaşında Adem 
oğlu Hüseyin ile aynı köyden 11 
yaşında Abdurrahman oğlu Rıza 
evlerinde tabanca ile oynarlarken 
Rızanın elinde bulunan tabanca 
birdenbire ateş almlŞ ve Hüseyin 
göğsüne isabet eden kurşunla öl· 
müştür. Rıza yakalanmış, adliyeye 
teslim edilmiştir. - ll-

Kan/ l 
Bir Hadise 

Adapazarı, (Hususi) - Liihna 
köyünden Hamdi isminde bir 
adam Y alpankaya köyünden Ha
san oğlu Caferin kansını dağa 
kaldırmış, bunun üzerine Cafer de 
arkadaşı Ali Osman ile birlikte 
kendisini dağda aramıya başlamıt 
ve dağda kendisine rastgelerek 
mUcadele etmişlerdir. Hamdi öl\\ 
olarak bulunmuı, Caferle Ali Os
man mavzerlerile birlikte yaka
ianmışlardır. - lf.. 

Bulgaristan da 
Türkleri Zarara Sokan 

Bir Kanun 
Sofya (Hususi) - Bulgar hü

kümeti istimlak ederek muhacir
lere verdiği emlakin istimlak 
bedeli hakkında 3 ay evvel yap
tığı bir kanunu tatbike başlrım~ş: 
hr. Bu kanun bilhassa mal sahıbı 
olan Türklerin aleyhindedir. Ka· 
nun o şekilde tanzim edilmiştir 
ki bilfarz bin bralık malı olan bir 
Türkün eline ancak 200 lira ge· 
çebilecektir. 

Facialar 
lkil Kişiye Yıldırım] Çarptı, 
İki Kişi De Suda Boğuldu 

Çorum, 24 (A. A.) - Dün 
ikinci defa yağan dolu Oymaağç, 
Karaburçak, Gürcü, Yeniköy. 
Bayat k8yle.rinin pançarlık, bağ 
ve bahçelermi ve ekinlerini ki· 
milen tahrip etmiştir. 

Karaca köyden bir ihtiyarla 
hüviyeti tanınmıyan bir köylü 

kendilerini sele kaptırarak bo
ğulmuşlardır. 

Bilecik 25 (A.A.) - Bir haf
tadır vilayet dahiline sürekli 
yagmurlar yağmaktadır. Bir hafta 
evvel BozUyükte Kapanalan kö
yünde bir kıza, dün de Gölpaza
rının Viran köyü muhtarı Halit 
Ağaya yıldmm isabet ederek her 
ikisini de öldürmüşttir. 

( Bu husuata 9 uncu aayb .. ia ma
llmat vardır. • 

SON FOSTA Sayla 3 
~~~-~~=-====-===:.=:==================~=====-===-=-, 

Resimli Makale a Silah Yarı•ı Niçin Durmuyor? a 

DeYJetlerin silahlanma yarıfı, muhakkak ki bir uçurum 
yoludur. Bu iddialı yolda yürüyen milletler, kendi yaptık
larını küçük, baıkalarmın yaptıklarını büyük görmek ve 

nanmasına pert.ıvsızla bakarak onu büyütür. Yani bu da
vada komtunun taTuğu komşuya kaz görünüyor 
ve bu göriişle paçalar sıvanıyor, yarıt hararetle• 
oiyor. Milletler bu yanlıı görüşte ısrar ettikleri 
müddetçe salim bir yola girmek mümkün değildir. 
Görüt düzelmelidir ki akıl ve mantık hakim olabilsin. 

göstermek hastalığına tutulmuta benziyorlar. Mesela Ame
rikanın iddiasma göre İngiltere biçare ( 1) Amerikan do-

• 
SON TELGRA_F HABERLERi 

Şe inşa.h Hz. Büyük Gazi ile Birlikte 
Balıkesiri Teşrif Buyurdular 

( &aıtarafı 1 ~nd $ayfada ) 

verdiği cevapta, Şehinşah Hz. Gazi 
Hz. ne bir kal'deş gibi olan sev· 
gisini ifade eylemiştir, demittir. 

Ankara Belediyeslnln 
ısmarladığı Madalyalar 
f ran Şehinşahı Pehlevi Hz. nin 

memleketimizi ziyaretleri hatırası 
olarak basılan madalyalardan 
Ankara belediyesi de Darpane 
müdürlüğüne dört tane ısmarla
mışhr. Ankara Belediyesi bunları 
bir hatıra olarak sakhyacaktır. .. 

Balıkesir, 24 - Şehinşah Haz· 
retlerile Gazi Hazretlerini ve ma
iyetlerindeki zevatı hamil olan 
tren öğlenden sonra sürekli alkış· 
lar ve "Yaşa., sadaları arasında 
istasyona dahil olmuştur. 

Büyük misafirler Türk ve İran 
milli marşlarile karşılanmış ve 
toplar atılmıştır. 

Şehinşah Hz. ile Gazi Hı:. nin 
huzurlarında muhtelif kıt'alar, 
izciler ve mektepliler tarafından 
bir geçit resmi yapılmıştır. 

Şehir sevinç içindedir. Gece 
tezahürat ve şenlikler yapılmıştır. 

Halk Gazi Hz. ile Şehintab 
Hz.nin vagonları etrafında çoı· 
kun teıahUrat yepmaktadır. Ba
lıkesir samimi ve heyecan dolu 

saatler yaşamaktadır. 
lran gazetelerinin hararetll 
ne,rlyatı devam ediyor 
Tahran 24 (A.A.) - Settarı 

Cihan gazetesi, Şehinşah Hazret· 
lerinin Türkiyeyi ziyaretleri mü· 

nasebetiyle ezcümle diyor ki: 
"Türkiyede Şehinşahımız hak• 

kında gösterilen hüsnükabul, tef• 
rifat tezahüratını gayrimahdut bir 
surette tecavüz etmektedir. 

Büyük bir dostun bütün millet 
tarafından kollar açılarak hakiki 
bir muhabbetle karşdanması mev
zuubahstir. 

Şehinşah ve Gazi, iki milleti 
felaketten kurtarmışlar ve iki 
memleket arasındaki dostluğun 
hayati ehemmiyetini anlamışlardır. 

İki millet mümtaz şefleri sa· 
yesinde, uykudan uyanarak saa· 

................................................................. 
Ağrı İsyanı 

Suçluların İdamlara istenildi 
Adana, 24 ( A. A. ) - Ağrı 

dağı isyanından suçlu mevkufların 
şehrimiz Ağ1rceza mahkemesindeki 
muhakemelerine devam olunmuı 
ve Müddeiumumi mevkuflardan 
Emin Paşa oğlu Ömerle diğer 25 
kişinin idamlarını istemiştir. Karar 
28 haziranda tebliğ edilecektir. 

/STER İNAN /STER 

dete, refaha ve çabuk terakki
yata varan yegane yola girmek .. 
tedirler . ., 

Gazete, İran milletinin pek 
yakında Gazi Hz. ni karşılamak 
ve sözle ifade edemediğini icra· 
atla ispat etmek sevincjne nail 
olacağı ümidini izhar etmektedir. 

Kuıeş gazetesi yazıyor: 
" Türkiyenin dostluğuna oJan 

imamınız ve kardeş milletler 
için kalbimize bakkedilmit 
olan muhabbet hissi, Şahin· 
şahımıza kartı yapılan par· 
lan kabul ile hudutsuz surette 
kuvvetlenmiştir. Medeniyetin be
şiği olan şark bugün sulhun vi· 
kayesi için bir samimilik ve hiis
niiniyet misali daha gö9termek
tedir. 

Eğer diğer milletler de İran 
ve Türkiye kadar samimilik gös
terirlerse beynelmilel siyasette 
hiçbir ciddi müşkül kalmıyacaktır.,, 

Şafakı Surh gazetesi diyor ki: 
" Şehin~ahm kardeş Türkiye

ye seyahah iki millet münase• 
batında yeni bir fasıl 
açmaktadır. Bu seyahat bü· 
tün Şarkın istifade edeceği 
kıymetli akisler yapacaktır. Tarih 
üzerine bir göz atmak, iki millet 
mukadderatının daima biribirine 
bağh olduğunu ispata kAfidr. ,, 

- ~ 

iNANMA! 
Dahiliye Vekaleti, şehirleri. gür?ltü ve patır.dıd~.n 1 

kurtarmak için faaliyet gösterıyor. ilk ~larak. bır gu
rtiltü listesi hazırlandı. Şimdi sıra beledıyelerın. Onlar 

diliyor Ye bunların susturulması isteniliyor. Bu müna
aebetle Belediye Reis Muavini Himit B. de 4unları 
ıöyliyor: 

da harekete geçecekler, bu listede gösterilen g~rült~
leri dercengi evvel yasak etmiye çahtacnklar. L11tede, 
otomobil kornaları, vapur düdükleri, tekerlekleri de
mir çemberli arabalar, büyük kamyonlar, ayak satıcı· 
larm kulak :tarlartmazı parçalayan acı acı feryatlarJ, 
traml'ay çan çanları baslıca gürültüler arasında zikre-

"- Zabıtai Belediye nizamnamesinde gece ya.ruın
dan sonra srürültünün yasak edilmesi hakkında talimat 
vardır.,. 

Demek ki Belediye nizanınamesinde böyle talimat 
varmış ta bugüne kadar tatbik edilmemit1 fakat bun• 
dan sonra tatbik edilecekmisl 

/STER iNAN IS1'1lR I AN Al 
L, __ _;,..-----------~~~~~~~~~----~------~~-----------------

, 
Sözün 

Eğlenceler Olmasaydı 
Hayata Tahammül 
Kolay Olurdu ! 

**-
Şu sinemaları kapattJğmdRn dolayı 

sevgili belediyemize ne kndar teşck • 
kür etsek doğrusu azdır! Bu tefekkür 
borcu, sinemacıların inatlarına kartı 
Darülacez~dc oturan ve yatan kimse
sizlerin hakkını müdafaa ettiği içm 
değil. Belediyemiz sağ olsun, sinema
cıinr para vermeseler de Darülaccze
dekilere yine bakar. Bizim teveltkilr 
borcumuz sinemalara kapatarak bizi 
bu zamanda en masraflı olan eğlence 
yerlerinden kurtardığı içindir. 

Mekteplerde imtihanların bittiği 
bu mevsimde insan ne kadar tasarruf 
etse yine iki ucu bir araya getirmek 
kôlbil olamıyor. Zaten okkalar kilo 
olunca, bakkalda kasapta her şeyin 
fiatı yüzde yirmi beş artmıştı. Dün 
bizim bakkal fi.-tlerine tekrar zam 
yapmıt: 

- Ayol, dündenberi ne oldu da 
fiatlar yükseldi? Diye sordum. 

- Öyleye, dedi, ıizin evin kapı
ıında tabela yok ta onun için tabell 
vergisinin arttığından da haberin ol
muyor .. Amma sen diyeceksin ki bu 
tabela vergisi sade bir ıene için, ge· 
lecek sene yok. Ben de gelecek sene, 
eğt:r erzak kendikendine pahalı ol· 
mazsa, tabela vergisini fiyatlardan 
indiririm .. 

* Bakkalda, kasapta böyle hetfey 
fialına i>indirmişken, mektepler ka
panınca bizim üzerimize bir de sine
ma masrafı biniyordu. 

Bizim çocukluğumuzda eğlence 
yerleri yalnız cuma, pazar günleri 
oJurdu. Mektepler kapandıktan sonra 
arada sırada tiyatroya gitsek te babn
lar1mız çok ııkınb çekmezlerdi. Fakat 
bu sinemalar hergüo, her gece durma
dan işliyorlar. Çocukları gündüz top 
oyununa gönderseniz de, akşam olun· 
ca kığlanıyorJar. Filan sinemada çok 
methur bir filim varmıf ta .• 

Yaloaz kendl gitse, belki daha 
ucuz olacak. Fakat filimi ballandıra, 
ballandıra anasmı, ablasını da kandırı-
yor. Bu halde iki ilçli bir araya ge
tirmek nasıl kabil olur? 

Geçen gün vapurda anlatmıtlardı. 
Bir evde, bir kadıncağız çoraplarını 
yıkar, kurutmak •çin bahçeye asar. 
Çoraplar oradan sırra kadem ba1ar. 
Erteei gün komşunun yetişmit kızı 
çoraplara getirir: 

- Hanım teyı.e, der, diln sinema
da çok güzel bir filim vardı. Bir 
duhuliye almak için para buldum 
amma, çoraplarım pek eskimittl• 
a-idemeyecetim diye atlarken bahçe
de sizin çoraplara gördOm. Dayana.
madım, duvardan atladım, Çoraplan
nıza aldım. Sayenizde ainemaya da 
ııittlm. Verin, elinizi tekrar öpeyim de 
beni affediniz .• Komıu hanlm: 

- A kıum, sinemaya gideceğine 
kendine o para ile bir çift çorap 
alıaydm!. Diyememl,, utanmıı. 

Zaten utanma.aydı da, b6yle ıöy
lemiye hakkı olmazdı. Sinema çocuk• 
lar için, gençler için çoraptan daha 
lnzumlu bir ıey olmu9tu. Yalınayak 
kalsalar da ainemadan vaıgeçemiyor-
lardı. 

* Vakıa bu iyiliğin, alnemaların ka· 
palı kalmasının çok •Ürmiyeceğiol 

ben de biliyorum. Fakat, ııinemalar 

tekrar açılıncaya kadar belki çocuk· 
lara bir çift çorap almak ınümkün 
olur. 

Kadın - Erkek Rekabeti 
Bazı erkekler tarafından Ka· 

dm Birliğine müracaat edilerek 
kadınların, erkeklerin ekmekleri· 
ni ellerinden aldıklarmdan şiki· 
yet edilmittir. Kadın Birliği er
kanı bu şikayetleri ve iddiaları 
varit görmemektedirler. 

Anası Tarafından Denize 
Atalan Çocuk 

Dün akşam lizeri Heybeliada
da Değirmenburou denilen ma• 
hallin deniz kenarında tahminen 
iki yaşmda bir erkek çocuğa ait 
ceset bulunmuştur. Yapdan tah· 
kikat neticesinde bu ceset üç 
hafta evvel bir kadın tarafından 
Kadıköy vapurundan denize atı

lan çocuk olduğu anlaşılmıştır. ................................ ._ ................................... .. 
SINAİ SANDIKLAR 
Her nevi eh•atta, fevkalade 

itina ile işlenmiş, elverişli fiyat. 
Zlngal, P. K. 596. Tel. 24439 



' Ziraat işleri -, 
egvalarımız 
Bu sene memleketimizde 

m .... yva yetiştiren ve dörtte üç 
Y.ısmını ihtiva eden geniş bir 
sahada meyv mahsulatı gayet 

E 

• 

• 
A FRL 

ta a Ve

Tarihi Fıkra 

Yine Tar·h 
Ve 
Zaro Ağa/ 

iyidir. Meyva mıntakalarında tam 
zamanında yağan yağmurlardan 

meyvalarımız Ltifade etmiştir. 
ilk bahann lodoslu ve sıcak ola
rak geçmiş olması meyvalar 

e ır • • Şaşal 
TUrkiyyat değil de "Türkiye,; 

mUtebaısısı geç.inen, yenl bizia 
yurdumuzu iyi tanıyıp öğrenmiı 
olmak iddiasında bulunan bir t~ 
giliz muharriri, Mister Ha lok gö. 
zUnil, dünyaya yumarken ihtisasını 
miras olarak karısına bırakmı • 
O da bu mirasa istinaden Tay• 
mis gazetesine yazdığı mühim bir 
makalede Za.ro ağanın 160 yaşın~ 
da bulunmak iddiasını gülünç ve 
yalan buluyor. Misis Hasloka gör 
Zaro ağa 160 yaşında ise 182Q 
aeneslnde vukubulan bektqi k t• 
liammı (1) bilmeli imiş. 

tızerinde iyi bir tesir bırakmışbr. 
Bu kış havaların oğukluğu yü
zftnden hastalıklar da daha az 
tahribat yapmış, birçok yerlerde 
böcek yumurtaları boıulmuş ol· 
duğundan böcekler nisbeten azal· 
mışbr. Böyle olmakla beraber 
hastalıklarla mficadele teşkilatı
nın da bu yolda bUyUk yardımları 
olmuştur. Meyva yetiştirenler 
arasında hastalıkların ehemmiyeti 
artık anlaşılmış olduğundan bir· 
çok b hçe sahipleri hükumet teş· 
kilatından istifade ederek kolay-
lıkla ilaç ve makine tedarik ede· 
bilmişler ve muhtelif hastalık
larla mücadele ederek bahçe
lerini bu tahrip edici hayvancık· 
lardan kurtarmışlardır. Gerç_i, 
komşusu ilaç tatbik etmeyen bır 
bahçe' n kadar iyi temizlenir ve 
böceklerle her ne şekilde müca· 
dele edilirse edilsin, bulaşıklık 
ortadan kalkmaz ve bir bahçeden 
diğerine kolaylıkla her hastalık 
geçebilir. Bunun için her mücadele 
zemanında emeci usulile veya ko
nukomşu el birliğile bütün o mın· 
takanın ağaçlarını ilaçlamak ve 
temizlemek laz.ımgelir. Temiz bir 
meyva her vakit müşteri bulur. 

Yerli meyvalarmızm evvelce 
harici piyasalarda büyük mevkii 
olmasına rağmen ambalajının 

fenalığı, cinslerinin kanşık olması, 
meyvaların yaralı, bereli ve bil-
hassa delikli yani hastalıklı olması 
o büyük mevkii günbegün kü· 
çliltmüş ve bugün güzelim .mey-
alarımıza talip bırakmamıştır. 
esela Niğde gibi Amasyadon 

d dah güzel Amasya elmasını 
yetiştiren bir mıntakanm, Suriye, 
Irak, Mısır kıt'alan hiç bir vakit 
ihm l edilemiyecek olan birer 
miljterisidir. 

Kış meyvalaranın . hemen ~Ü· 
him bir kısmına daıma harıçte 
milşteri vardır. Yet~ir ki meyva· 
larımızı bu müşterilere iyi bir 
ekil ve tazelikle eriştirebilelim. 
Amasyanın, Gümüşhanenin elma· 
lannı tabiat kısmen ıslah etmiştir. 
Fakat bu, kafi değildir. Bu iki 
cinsi daha yüksek bir mtikemme· 
liyete mazhar kılmak mfimkUndür. 

Bu yolda yapılacak her feda
karlığın yerinde bir iş olacağına 
üphe yoktur. lstan~ul vilayetinin 

Büyükdere meyva fıdanlığı bu işi 
başarabilecek bir müessese haline 
gelmiştir. Bu fidanlık Avrupamn 
beynelmilel pumoloji kongresinin 
kabul ettiği en yüksek evsafta 
meyva cinslerine maliktir. Yerli 
meyva cinslerimiz de burada mev· 
cuttur. Bütün bu neviler ve cins· 
ler arasındaki bariz farklar, fenni 
ta bir ile vasıfları malum neviler 
arasında yapılacak etütlerin çok 
kıymeti olacaktır. Seleksyon 
itibarile meyva kadar sabit ve 
güzel netice veren ağaçlar pek 
azdır. Bu selcksyonlar ile Büyük· 
dere müessesesi yakın bir atide 
yeni yeni meyva çeşitleri de elde 
edebilir. Het tilrlü fenni vesaite 
malik bir müesseseden bunu is· 
temek te hakkımızdır. Her memle· 
k;tin yerli meyvaları ecnebi ne
vı}e.rle azçok ıslah edilmektedir. 
Bızım de evsafı düşük olan çe~it
le_?~izi ısla_h etmek kabildir. 
Buyukdere fıdanlığı bize bu yolda 
büyük ümitler vermektedir. İstan
bul \•ilayeti gibi her nevi meyva 
yetiştirmiye; iklimi, toprağı, şera
iti ıktfoadiye i müsait olan bir 
muhitte bu mües11eseden zamt 

Ş şal : İncili 
k}zlar köyü (Hu-
usi)- Köy yol· 
larında, tntnn ve 
bağ mahsulleri
nin verim yerle
rinde günün ilk 
ışıklarının yan• 
dığını görmek 
şehirde doğup 

bUyilyenlere çok 
orijinal geliyor. 

Cuma ovasın· 
da Şaşal suları· 

nm zengin membaı göründükten 
sonra dudakları aran özler hep 
Şaşala aitti. 

Söylenilenleri dinleyoruz : 
- Şaşalm i mini yirmi sene

denberi işitir, dururduk. "Şaş-Al,, 
örle .. erişilmez gibi gelen uzak 
bır ısımdi ki köyümüzün bu mü· 
barek sudan istifade edeceğine 
kendimizi kandıramıyorduk. 

Belki de hurafe, masal ve 
uyduruktur ••• Bize de babalarımız 
anlatırlardı. IJk defa Şaş • Al 
suyundan istifade eden, güzel 
suyumuzu dudaklarına getiren 
incili kızlar olmuş.. İnciii kızlar 
köyümüzün en nazlı çocukları imiş. 
Babaları yokmuş, bir anaları ve 
üç beş dönüm de tütün tarlaları 
varmış.. Civardaki bütiln köylü· 
lerden incili kızların sağlığı için 
senenin muayyen zamanlanndn 
hediyeler gelirmiş. 

Gün gelmiş, incili kızların 
ikisi birden yataklara dUşmUı, 
köyden hoca, şehirden hekim 
gelmiş... baçlar, otlar Şaşalın 

Ankara da 
ilk mektepler 
Sergisi 

Ankara, 24 (A.A.) - Necati 
Bey' ilkmektebinde bütün vilayet 
ilkmektepleri talebe ve muallim· 
!erinin el emeklerile meydana 
getirilen bUyük bir sergi açılmış· 
tır. Bu sergi eşyalarının tasnif ve 
tertip tarzı itibarile şimdiye kadar 
açılan ilkmektep sergilerinin en 
mükemmelidir. 

Küşat resminde Maarif Vekili 
Hikmet Bey, Fırka kumandanı 
Sıtkı Paşa, Maarif ve Dahiliye 
Vekaletleri müsteşarları Maarif 
Vekaleti, ve vilayet erkanı, umumi 
meclis ve encümen azaları ve bir 
çok muallim iştirak etmişlerdir. 
Merasime istiklal marşı ile baş· 
lanmış ve bunu Maarif MüdiirU 
Rahmi Beyin bir nutku takip 
etmiştir. 

Nutuktan sonra tabiat, eşya, 
tilrkçe, hesap, hendese gibi der 
zlimreleri üzerine tertip edilen 
bu sergide tedrisatın mahallileş· 
tirilmesi prensipini izah eden 
Ankara odası, tedrisatta kum ve 
gazeteden nasıl i&tif ade edilece
ğini gösteren, muallimlerin çalış· 
ma tarzlarının yeni usullerle tak
viyesini istihdaf eden odalar 
gezilmiştir. ......................................... _ ................. . 
istifade teminine çalışmalıyız. 
Ta biatin bizden esirgemediğini 
biz kendimizden esirgememeliyiz. 
Vilayet bu messeseye ne kadar 
çok ehemmiyet ve itina bahşc· 
derse okadar çok bUyük ve mil• 
him bir iş görmiiş olacaktır. 

Liıt/i Ari/ 
(

6
) Zlraot husuaundakl mlltkOllorlnld 

•orunuz. Son Poataıuıa (Ziraat mil· 
t ehaH11a else cenp •rerecekÜ&'. 

incili Kıdar kögünJ• Şaıal ç11ımed 
incili kızlarını solduran hastalığa 
mani olamamışlar •• 

Bütün civar köyler hep incili 
kırlara deva çaresi arıyorlarmı • 
Bir köylü kadın açıklarda gezer
ken şırıl şırıl akan bu mUbarek 
suya, Şaşale rastlamış... Şişesini 
su ile doldurup incili kızlora 
ikram etmiş.. Hayret değil mi? 

incili kızlar Şnşaldan içtikçe iyi· 
leşmişler ve eski neş'elerini tek· 
rar elde tmişlerdir. 

lt 
Saf bir köy delikanlısının ağ· 

zından dökülen bu sözler belki de 
hakikaten masaldı. Fakat bunun 
masal olmayan kısımlarım da 
bizzat ben biliyorum. 

Bundan alb, yedi ene evvel 
bir gün vali Kazım Paşa, civar 
köyleri teftişten dönilyordu. Şa· 

şala uğradı. Paşa yorgun olduğu 
için Şafaldan bir tas su içti. Çok 
hoıuna gitmişti. 

Bu suyun tahliline emir ve· 
rildi. Tahlil (neticesinde ıuyun çok 

tif ah ve müfit 
olduğu anlaııldı. 
Membaında ke if 
yapbnldı ve an· 
Jaşıldı ki bu su• 

dan istifade im· 
kanı yoktur. 

Kuvvetli bir 
irade, milfkUlden 
yılmıyor. Vali Pa-
18 ne yapbysa 

Japtı, çahşb, 

uğraştı. Membaı 

temizletti, köylünün emeğinden 
istifade etti. Vilayet meclisinden 
ufak bir de tahsisat ayırtabildi. 
Ve önümüzdeki yükselen muaz• 
zam e er vllcut buldu. 

* Şaşal ıuyu, şehirde olsa ve 
maaznllah bir şirketin idaresine 
verilse, kıymeti noktasından bu 
suyun kimya gibi gram, gram 
satılacağına ıahit olmamız mlim• 
kündür. Bu itibarladır ki Şaşalın 
şehre getirilmesinden fayda yerine 
mazarrat görenler vardır. Şaşal 
suyu, ziyaretçiler için parasızdır. 
TUrk köyünde, misafir için y~ 
mek ve içmek parasız olduğu 
gibi bu su da parasızdır. Ziya• 
retçiler isterlerse beraberlerinde 
getirdikleri kaplara, diledikleri 
kadar su doldurup ıehre getire
biliyorlar. 

Esasen lzmirliler Şaşala o ka· 
dar alıştılar ki, günde birçok 
arabalar Şaşaldan lZmlre u getiri-
yorlar ve ıularına müşteri bulu• 
yorlar. 

Şimdi bu hükmn biz tersin 
çevirirsek Misis Haslokun Bektaşl 
katliamını bildiği iddiasilo karşı .. , 
Jaşını:. Halbuki mekalenin pek 
çalımlı yazılma ına ve öyle bir 
in i bilgiçilik iddiasını da ta ı .. 
masına rağmen biz, Mws Haslo
kun bu bahiste pek yaya bulun• 
duğunn knniiz. Çünkn tarihte biıı 

Bektaşi katliamı yoktur. Bu tabiri 
o, Yeniçeriliğin ilgası hlidisesin• 
den ve bu hadise sırasında birkaç 
Bektaşi şeyhinin idam olunmasın• 
dan, Bektaşi tekkelerinin kapan .. 
masından mülhem olarak kullenı.ı: 
yor. Tarihte de ufak bir yanlı 
var. Yeniçeriliğin ilgası hicri 1241 
yılındadır. Bu, ( 1825) tarihine 
tesadüf eder. 

Ugvolunen ocakla bektnşilik 
arasında sıkı bir mUnasebet bu• 
lunduğundan bu tarikatin de o 
ocak gibi söndürülmesi düşUnlll· 
mUş ve birçok bektaşi tekkesi 
kapatıldığı gibi meşhur babalar .. 
dan Kıncı, fstanbul Ağa 

Gençleri Çorumda 

oğlu Ahmet Ye Salih dedeler 
idam olunmuştu. Yine tanınmış 
bektaştlerden Mahmut, Ôkllz Ji .. 
manlı Ahmet, Y cdikuleli HilsC4 
yin babalar o badire esnasında 
nrnlenlerdendir. Fakat bir bektaşl 
katlifunı yoktur. Nitekim yeniçe ... 
rilerden de ilk ağızda öldürülen• 
lerin sayısı altı hini. sürlllenlerin 
yekunu yirmi bini geçrniyor. 

Acaba Misis Haslok, izloı 
Zaro Ağadan mufassal bir tarih 
bilgi i mi bekliyor?... Eğer böy• 
le bir fikir taşıyorsa haksızlıktır. 
Nitekim Zaro Ağanın onu kendi .. 
ne aşık sanması bir şaşkınlıktır!., 

• T 

ebzede 
Çorunı lıalkevinde lskilip gençleri ıcrefint1 verilen zigafett11n bir intiba Büyük Bir Sünnet Düğünü 

Yapıldı Çorum (Hususi) - lskilip spor temsil şubesi gençleri Çoruma 
gelmişler ve .. Yakılan ocak,. isimli eseri temsil etmişlerdir. Çençler 
temsilde çok muvaffak olmuılar, halkın da pek fazla takdirlerini ka· 
zanmışlardır. Halkevi tarafından gençler şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Gebze, (Hususi) - Dispanser 
bahçesinde yapılan sünnet düğU• 
nünde 58 çocuk sünnet edilmiı 
ve yavrular geceyansma kadar 

Antalya da 
Bayram Gecesi Yanan 
Cevizli Köyünün inşasına 

Başlandı 
Antalya, 24 (A.A.) - Onuncu 

cumhuriyet bayannı gecesi çıkan 
bir yangın neticesinde tamamen 
yanan Ye hllkümet tarafından 
yeniden inşasına baılanan Akseki 
kazasının Cevizli köyOnUo temel 
atma merasimi halkın ve köylüle
rin iştirakile yapılmıştır. Köylü
lerimiz cümhuriyet hükiimetinin 
bu yüksek şefkat eserini derin 
minnettarlıklarla karşılamışlardır. 
Köyllller bu münasebetle merbuti
yet ve şükranlannın hUkümete 
iblağına delalet etmesini vali 
Nafiz Beyden 'rica tmişlerdir. 
Köy lkincite§rind bitmiı ola
caktır. 

Kastamonuda ortaoyunu, hokkabaz, incesaz gibi 
fCylerle eğlendirilmiştir. Bu mu .. 

Gazi Anma Heykeli Çok nasebetle bir güreş mUsabakası 
Güzel Oldu ile t koşusu da yapılmıştır. Bil· 

hassa vilayet pehlivanlarına mah• 
K stamonu, 24 (A.A.) - Pi· sus olan güreşte çok kalabahk bir 

yade alayı tarafından kı la bah· köylü kütlesi bulunmuştur. Güre 
çe inde dikilen .,Gaziyi anma,, neticesinde Taşköprü nahiyesinin 
abidesinin kUşat resmi büyük bir Çavuşlu köyünden Ali baş pepli .. 
kalabalık huzurile yapılmıştır. vanlığı almııtır. Muhtelif koşularda 
Kırmızı taştan musanna bir su- kolcu Hasan, Karamürselli Meh• 
rette yapılmıt olan abidenin yük- met, T aşköprülil Rıfat ve Kuru 
ekliği beş metredir ve llzerine Ahmet efen diler birincilik kazan• 

Gazi Hazretlerinin tabii cesa .. 
mette bronzdan bir büstü konul- mışlnrdır. Başka zamanlar pek 
muştur. aakin olan Gebzeye bu sünnet 

b k 
düğtlnll başkalık vermiş o gUn 

İyarl e İrde tenezzüh treni ile Gebzeye inen 
1 tanbul yolcuları da hoş bir gün 

Muhafız Gücü Biıikletçileri geçirmişlerdir. 
Merasimle Karşılandılar d';;;;d~~>beı;d;'y~' v; İ-İalkevi0 ~eİ; 

Diyarıbeldr, 24 (A.A.) - Mu· )eri, tayyare zabitanı ve sporcu-
hafız GUcU bisikletçileri aaat lar tarafından samimi tezahUratl• 
J 3 de diyanbekire g idiler. Şehir karıılanmıılardır 
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E sı;,. .. , At.mi l 
Amerika Dalıl 
·Kendini Zayıf 
Zannedigor 

Slllblaama .,.. kunetlenmt\ ya
rıtı bol ml•roplu bir ha1tahk flbi 
••r wafa •lrayet etti. Burün her 
1erd• olclutu gibi, Amerikada da 
.. nln en mOhim meselesi ırilihlanma 
....... '"Nevyork Taymla,, sazeteain
._ aldıfl• tu aahrlar ba fikri sara
.. tle i•bat ediyor: 

"Amerilra Biıletfk devletlerinia 
hava kuYYetlni tam bir •urette tayia 
etmek mOıldlldllr. Bu rGnlerde tet
... tım ppan Babr kontltuinin 
•ulaarebe tanarelel'I, laombalar, ma• 
ldneli tlfekler w-e teehfzah hak .. ncla 
.. , ... ~ aeticelere varma• da 
•ılılt• .. •r. Geçen sene Ayan de
n& iflerl komituine Yerilen rapora 
ıare, Amerika' da iç bin askeri t&J
rare vardır. Bunlardaa 101 1 ma•a
nlte .. hlcum ~ m 1 
...... tar,.,.ı.rt, J,111 1 avcı ve 
1rat1f taıJWelul, " m 81 nalıliye Ye 

Wdp t1atJULNlırWlr0 
a. .- ...._,....de yapıla• esa•h 

tM ' 'ıN .... Mlwlyecle muharebe 
..,,... ..... h iMiedi - bdanhr. 
8ml•rcla 293 ü bleum ve miltebaldel 
ltomba tayyarelerdir. Aynca 360 a•cı 
Ye ketif tanarHI vardır ld mecmuu 
18' ..tw. ONa• 511 muharebe tay
~199 --. B ' ' 311 1 takip 
••lllllJiW• l ...... t.,,.reel .. 
» ••• tayyanaidlr. Mamafih, 
Wltuaç ... , •• ı ..,,.,. ...... 
olmak here, ordaüld bltla .,..... ta,,..... .... .... lndlaaapnd .... 
s • .- 90 ..,a 180 miWen f•zfa .Ur'at-
1-' ,.ldw.., 

A ...... pzetHI bu yanelle de
mek wa,. ... ...a filomuz çok 
kunetlıbııllr. • sı« ... wtaün biriaw 
.... za ... it çabr. Gldmld 
apbm •• bvvetle.eUm. 

Amer1kaJa1ar da iMi N6ede k ... 
................... ••7 .... ................. _. , .... Ull,. 

.... __ .erine Karıı 

a 
lspan.lJada 
Kabine 
Buhranı 

Madrit, 2' CA. A.) - DaWllr Na· 
zarı, Batvekil ile yapbta uzun bir 
görü.-eden •onra bir kaWae bu ..... 
baı p.tereeeti ltaklun4akl ..,....,. 
tekzip etmittir. Bununla beraber bub
r ..... .,.11 yalaacla patlak v•ecejl 
hi .. l yardar. 

Ziraat Nazıra M. Del Riyo ile eskl 
DahlUJ9 Nann M. Riko AYello'nun 
W•hri mhtaldl uan.eaia reiııtllii 
iç.a ti•diden ileri ellrlll1or. Fakat 
ramlraller hunlara müz.aluret etmi,.. 
cektir. 

Bir Leh - Çek 
Hadisesi 

Leh • Çek Matbuat 
Cemiyeti Kapablclı 

v.,..,,., 2ı1 (A. A.) - Pn .. um 
iamiadelri ÇekodOYak pnt ı ıh iı 
..c-ienle iWlwll• O. ..... Hıma 
M.-PIJ-ald'nia ........ w.w- .. 
makale ~.. bunaa ...... ..... .. 
dakl "Lehiatao - Çelı:oalonkya mat• 
buat cemiyeti kapatılmıttır. 

Lehlstanda Siyasi 
Oalforma Y•••k 

V~%4 ~A.)- Sl1ui hr
kalar menauplanıaaa ....._. ..,..,. 
)eri yaaak edilecektir. 

A1manyanın Borcu 
lngiltereye Bir Müzakere 

Heyeti Gidiyor 
Londra, 2' ( A. A. ) - Dnu •• 

Yuaı iatiluazlarma ait meseleleri 
tetkik etmek lzere Londra7a bir 
Almu heyetl•in ıı&ıderifmeilf Mkkm-
dakl inama teldiflnl Almanı• lcabal 
etmlttlr. Heyet yana Berlhtd• hare-
ket ecleeektir. 

Aleybtarhğı 
Ne.,.n, 24 CA.A-) - Oç w.a u.. 

tlullltl.....,......... ....... 
Mr katle Al••,. IC:••Hh ln_. ö..... .. 1 , .. ,.. p. ,. .. 
J1ttk A ... • kı •ln'lt flrkaa ....... 
.... lıJ ,.. ................ 1 1 • 
-. Amerikaya plea & ........ 
•l•...W iL H· 1 'aı ..... ...._. 

-~--1111'9 .... IPI 'af A .. Ah• ........ .. ....... : .. .... 
,.. ......,..... ....... k.W ·--.... 

L& 1 

-~ s __ 

Kocamı 
Nasıl Tedavi Stra 

BirçokDedi 
kodu Do
ğuranGö-

Mülakatı 
lerden E!e!!!h":.th.. .k., ........ 
Sonra. bir t•Aret melmlbu al••, M,or ld: 

"'Beı neeclenheri nff, renç Mr 
kadınım. Bu mOddet zarfında, tedrl· 

-ruşme-

~ •• • ..... *• ..... ~ ........ Alm• 811!!':' ... 
Hllllrle & .......... • Mllld .... ..,.. •'!il sa.. 0.-ı n 
b .............. ,, ........ l..t - ..,.. bJHttltimia .. •• t 
8BbHiaba lk daldbiarmda .. •u'Jel, ziJaıwtp.iJM, ifte..,.. ......... ,. 
~,.. . 

Silahlar 
Fransızlar Kuşkulamyor, lngilizler 
Donanmayı Kuvvetlendiriyorlar 

1-dra, 2C ( A. A. ) - lnıt1z Ye I nıflnnHa ..m •••lleaı..t ,We 
A....nJısa •it • -d·n b.rada 935 t' t1 nal ,..... ,..._. dnlet 
dem ""Nınn k--=-• • 11uaw- .... 1 .... a..-. - • 'ctlrldı 
lalr .............. dn .. e........... • -~za tebMI .._ 
lu at. tarafta F .... r, halı- cek tılır ••-•a. cilwaa ..u..-...:. ................... ,.w .. 1 1 itim ..... ,.. ful. ..... , ya...... ...... ..... ld ........ etleaktir •• 
k............,._. çe= .. Fnua, 
bu Mnbti. badi ...,._. _.... H .. 11 Dll9••••• "-
veccltı oW-a- ......... V ......... M CAA-) - Bnp ı• 

Dlter tandt. AmeribWu. 9SS •ıl •mi K Ki' f! •ı ........ k-....... ........ ....... .... ... ···-·> :;A .... ... 1•cata ........ i ........ tırıl 1 • ,. - ........... -
....... K CA.t.~= •kip W. W., ..._an•••••• •pak~ 

rlllll ...... • V•ı 11•• Nıllı••• ,.+ lrtua• ..._ .. c-t) 
Mr ..... .., .. ...., •• 'sik ki: ..._ ....... •••cetW •••• ":*· • .......... ,.ır "I •etin 
b..-.. ...,_ .... •sı E 
ta•nf his ...... ....,.. ... lcia .. m...,..._. 11ı11,acı-- .. ..._ 
de ..... _ , __ ,.... ... 's• .. 

Sir Bek., ................ ... 

..... tuı .... Çec-ta ... ..... 
tı ................... . 

da. nldi .... 'z··· •. ...... 
madv ıı.s1i illeym .. ..._ Wr 
çoalr .......... 

Ka' cifim bet ochılardaa 
birine yabnmflarda. Y aıu•zdald .............. .• ; ........... 
cliyamna haber vermiflercl amma, 
bu -..atte, bele m•hpu hir bdaa 
için kimae rahabm bozm11a ni
yetlenmedijiuden ne doktor, ne 
de ebe çağıran etmmwta. 

Elma•, oaulsa merhamete ıel
lllİf, bapmaktan bile korkan, 
ade kene:& ellerial kollarını ıııran 
bclımo hqma heni ılt6mıeye 
karar vermit ve bq 1ardi7andan 
ela izin allDJtb. 

Benim yefah lbıbam, yolu 
aıdualatb. iki yaaa yalpa YUrarak 
Jln-AJ•n ba mual cada.a Jlida 
meydancı l&ada.ıa bera._. bir 
yerlerden petik., ldlitlea- .pık, 
kapadak ve iailti 1eüeri, daı. 
v.-da llize , • .,,... eda,. ..... 

Saçlanma uçlan ....., tipleri 
kara bir kadıa, tue, lurtta belki 
ele bqka 'bir yerde, batka terait 
~el• pel denebilecek bir 
kadm, çutafaız bir tiltealn nze
rlllcle lawanıyor, kollanndan tu· 
ta ld, ~ bchmn elinden kuro 
tul..,a pbehyorda. 

Ne,. ·····-·· ..... pla,...... .., ... ar-. .. Wr 
!na... 1 Ilı ıl '' ı ,--. 

Her Waclı .. lllmdı çda
,... IC,.,_• ısbraba ö •• 
cU, elde hiç Wr ..... ,... 
Hattı •• ,. .. p ·-
Wr + ..... ~ ....... , ... 
bile yoktu. 

Beej. elimdea .. ıelıldlh'? 
Hepimiz de bu tali ,al lunun 
yDzllne, ifkencoye konalmut bir 
iuam aeyreclealer sibl, •il• 
bakıyortl.k. O da çarpınıyor, eiu· 
•Jor, kalkıp dolapJor, dltlP 
oturuyor, baylarıp laajarmadu. 
inliye inliye aade ter diklımda. 
İmanlann acımamnı bilmedlil bu 
zavallı1a yiae ADah .adı, ve or
talık ıpmaclan, bclsn ıolujunu 
camm tüketmeden, yedi aylak 
b11111 burupk &ir inıu J•Vftll8 
clojdu. 

ADah, auçlu iki İDUlllD, bu 
zaya0. tuçauzwaa, clojclaja kor• 
lamç yeri patermek bile iMem .. 
.. ......... 11 et ,.. ........ 
slztl açdch, ne de ıolaju duyuldu. 

Bana udo biz deiil, UMI da 
aevindi. Bez parçalarına, Jlzl lr
tllaiiş ldlçllclk bohça ıiW .. ,. 
yatbit yerden babrkea, kam, 
bajn sanki ajilyor, kafua .... 
biı da ıtllftfor, seviniyordu. 

cen bütün hüviyetimi kaybettim, evdi 
ohuup kalkaa bir kuklaya döıMiilm. 
Kocam mutat here ~ok alda ıöra-
nür. Fakat llakikatte Uwamuadan 
fam lliddetlidir. v.- •• vllldt v 
n.,e lazacafl fJelll olmaz. Bunu bü
•etlitiaa için - kar11••Ha rklerinia 
lciM baku, huekeula d..,.-. 
Artık ..... •tmİJe alıfbm. Fakat ko
camaa COflDa zamanlan bazen mfsa.; 
flrt.lala ,,_.ada .. oa.,.r, • .,.._ 
iaıtti .... i ............ ,... ... , ..... 
rfzli fizli atı.,..... Beace k .... 
u•tadıı. Tedaviye •uhtaçhr fakat 
•• 1Untle tedavi edilmelidir?.,, 

Kmml tefhi•in dofrudur. Koca .. 
.. mı'IM: Wr tıWr u'fa vardır. K.. 
..._. ilulrAn nr• ._ keeanaa 
,.., •, ..... aopk banyo Jaı tar..._ ftjlh-a içkilerden uzak tı; -
mana tanfye f'derim. Haataya lnal
w, lıWdetme _k..... e•wn. 
"-fa_. ,...ıacak 197, - .... 
teeJimine medHu edecek derecede 
•tlllıemet patermektir • 

Kızın Ebeveyni ile 
Anla91nız 

Anbn da S. l ~J. M Beyr. Ma
demki •ir yaya lawa~ lıada 
...tdatma v.-. v. .. ...... 
Mtık • yUYaya kallC8k zaaar 
IUZall pldijille lllba•tlJ·--
Şa halde lla br ..... zı tatbik 
.. YkiiM u;•zk içia hiçbir .... 
yoldur. Sac ''tiniz kıun ail..u.ia 
muta.-p elmuından dolayı W.. 
J•b-n ona bildirememek .....
lemle ıelince, b&yle itlerde merf
çesiııe da•ranmak ve enell idim 
ebeveyni ile anlaflllak • dll•t 
harekettir. Temiz " kmaeı 
yolanda IJir , ... , lterk•• lnznn 

• eti . 
meınLW•) • \'fllr. 

Kat'iyet Dedikoduyu 
Keser 

M. a. m. M. imzalı mektup ..m-.. 
llı•leketiniz• aYdetiaiza mltw 
kıp 1ndiiiniz kızın, aizio aık iti
rafmw ~'etikten IOllSa .. 
tuaclüf edçe ••ı:t. bir va
ziyet alması, pwç llicalıt-
nm tabü icababaclaatlir. Aı.,w. 
.ade ÇlbnlaD ......... ... 
... f.F' .,. kala ......... 

'ıfll iıni•, ......._ bici 
........... D.Wrı:iar• da ..._ 
kelıilir. B. waiıet •.ekç• • .. 
al;' il -.ııw. lmbnuus. 

BANDıtTJi:YZK 

llr enpldea lmrh:cha ..... 
Memnundu. YanaklıruMlaa aba 
y .... ra aldırmamak lln .... t O ... 
hldea memuad.a. 

itte blylece, benim llmbma. 
.. .... pluiai .. ,...yan ..... 
_. ıabrlan aydı ' la llmbw 
.wlai pce, 1Ma ....... ..,. .. 
•" Yenli. Jlila,_ı ..... .. 
ilmeii İllİJ• Wr z••.U.,. ela 
glrclll Naria. 

Bu ialltill kara gece "-1 
Mata elti. iç liad6r içim çek 
........... yubldan ........ 
...... Glıtim çok pk ,aL ... 
ı.ki taYanda, 111 8flllll , ... , • 
Senenin de en azun ,..ı.ı han: 
lar. Akpm •• karaahk ae si; 
p&yor. Bu yerin en ~· _. 
yılclapn içia laatınma •rmap 
plenler de elayer. ODlana .-... 
Onlaruı 9lzleri, laele •orıulan 
beal bimbltla laarap ediyor. 

Son laaftalutla dlrt defatlu ı• 
Necdete tle irımı k i-eclim. Aıl 
tık da,ana .. -ktaa korlaay...._ 
Balla 1-lwlann en mlltlaifi .... 
yor. Ben baau iyi bi&rim. Kara 
stmJerimde, çok kereler De de .. 
ıetle duyd"İ'Jm •ir .. yel bu. 

Bir def ... cla, laer pyi &i• 
almıfbm. KtlçlktGn. Balı '• 
çijerimi, her p,tmi aikerceabıe 
.. c1en d• katah, ... 
ılrmiyeli olmUflu. 

( Arkası var) 
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cnı 1 ım er azır .anıyor Marlen Dilrih çiçekten çok htıyarı JorJ Arlıs tır 

Raft ile Karol Lombard Jorj 
"Rumba 

" Filmini Çevirecek: er 

hoşlanır. Fakat nedense beyaz 

renkli çiçekleri hiç sevmez. En 

çok kırmızı ve pembe çiçekleri 

sever. 

Jorj Raft ile Karol Lombarm 
birlikte çevirmiş oldukları "Bole
ro" filimi Nevyork ve Paris ıi• 
nemalarında bir haftadanbcri 
gösterilmekte ve genit bir rağ
bete mazhar olmaktadır. 

Beyaz ptrdcde biribirilc çok 
ıyı anlaşan bu iki yıldız .Jimdiki 
halde istirahat devresindedirler. 
fakat yaz tatili biter bitmez iki 
yıldız tekrar tudyo hayatına 
başlayacaklar ve yine birlikte 
olarak "Rumba,, isimli bir filim 
çevireceklerdir. Rumba çok eğ· 
lcnceli bir mevzuu ihtiva etmek
tedir. Bu film baştan bap danslı 
\'e şarkılı olacaktır. 

'f. Jorj Bürns ile cici yıldız· 
lardan Grasi Allen altı ay ka
dar evvel başladıklara bir filmi 
bitirmişlerdir. Ayni filimde ar-
kadaşlık yapan bu iki yıl~ız ta
til günlerini beraberce gcçırmeyc 
karar vermişlerdir. Şu günlerde 
Holivuttan Nevyorka geçecekler, 
oradan da vapura atlayarak In
giltereye gideceklerdir. 

iki stiidyo arkadaşı İngiltere 
ve Fransada liç aylık bir seyahat 
arkadaşlığı yaptıktan sonra son 
baharın ilk gUnlerinde Holivuta 
dönerek 11 Senden sonra ben " 
isimli yeni bir filme başlıyacak· 

lardır. 
'f. Bir mtiddettenberi çevril

mekte olan Kleopatra filminin en 
güç ve mühim kısımları ikmal 
edilmiştir. Bu filim, kumpanyaya 
çok pahalıya mal olmaktadır. 
Bazı sahnelerin birkaç defa tekrar 
edilme i mecburiyeti hasıl olmuş, 
hatta bu yüzden artistlerle kum .. 
panya arasında bir ihti~a! çıkmış, 
tekrar edilen sahneler ıçm yıldız
lar mukavelen me harici Ucret i te· 
mişlerdir. Kumpanya bu isteği 
kabul etmediği için yıldızlar grev 
yapmıya karar vermişler, takat 
uzun milznkereler neticesind 
ihtilllf, yıldızların ileri &UrdUkleri 
tekliflerin kısın n kabulü uretile 
hrı il edilmiştir. 

* Holivutta önümUzd ki mov· 
&İme yetiştirilmek Uıerc 11 Eıki 
moda,, i imli bir filim çevrilmek· 
tedir. * Maruf bir Amerika muhar• 
rm tarafından yazılmış olan 
.. Buccaneer,, isimli romanın fil
me alınması için bir senaryo ha
zırlanmıştır. Meşhur reji ör Seail 
dö Mil tarafından idare edilecek 
olan bu filmin mevzuu bir korsan 
hikayesidir. Dalgalı denizlerde 
en korkunç erait içinde geçen 
bu korsan macerasının filme alın
ma ı herhalde çok müşkül oJa
cakhr. Fakat rejisör filmin mn
kemmel olmaıı için bütün ikti· 
darını sarfedeceğini kumpanyaya 
bildirmiıtir. Bu filimde rol alacak 
yıldızlar henüz seçilmemiştir. 

if.. Son zamanlarda büyük bir 
töbret kazanan Raif Murfi ismin· 
deki rejisör Paramunt kumpan· 
ya ile beş fihm idare etmek üzere 
bir mukavele imzalamıştır. hk 
filim Adolf Menju tarafından 
~ev~il.ecek ve "Büyük Sevda,, 
ıımını taşıyacaktır. Bu filim bit-
tikten onro. "Saadet Arıyorum 
isimli ikinci filme başlanacaktı;: * Glhel yıldızlarılan Evelin 
Ven bl'in " Çifte Kapı ., isimli 
filmde giydiği son moda bir tu-
valet çok beğenilmiş, yıldıza 
mektupla. müracaat edilerek bu· 
nun modeli i tenilmişt r. GUıel 

Klodet Kolber teni~ kıyafetile 

1 ~zilik 
Yapmış 

Bugün Holivulta Kleopatra 
filminde Mark Antuvan rolünü 
temsil etmekte olan maruf yıldız
lardan Hanri Vilkokaon vaktile 
Londrada meşhur bir terzinin ya
mnda çıraklık yapmıştır. Diyor ki: 

" - Çok şık giyindiğim için 
arkad ılarım beni kıskanıyorlar. 
Eğer vaktile onlar da benim gibi 
terzilik yapmış olsalardı şık ve 
gıyınmesım becerirlerdi. Beni 
kıskanacakları yerde iyi giyinme
sini öğrensinler.,. 

··~;id~~--b~ .. h~~~~·t~··kib~;··k~d·;~·ı~·;:·· 
dan iki yüzden fazla mektup al
mış, fakat hl r birisine de cevap 
vermemiştir. Çünkli Evelin Ve
nabl elbise hu usunda çok titiz
dir. Giydiği elbiselcrın bir eşinin 
başkaları t:ırafından fiyilmesine 
hiç muvafakat edemez. 

Pul 
Meraklısı 

Güzel yıldız Karol Lombar 
pul meraklısıdır. Kollcksiyonu 
çok zengindir. Onu bütün dUnya 
pulcuları tanırlar. Geçenlerde Ja• 
ponyada bir pulcu Karol Lom• 
bara bir mektup yazarak, çok 
kıymetli bir Japon pulunu satmak 
teklifinde bulunmuştur. Pulcunun 
rivayetine göre bu puldan biitUn 
dünyada beş tane vardır. 

Fakat Karol Lombar derhal 
kolleksiyonunu açmış ve kendi-
ine satılmak istenilen bu pulun 

bir tanesinin de kendi kolleksiyo· 
nunu süslediğini görmtiştür. Bu da 
gösteriyorki bu cici yıldızın kol
leksiyonu, birinciliği kazanacak 
derecede zengin ve kıymetlidir. 
Fakat böyle zengin bir kollekıi· 

yon yapabilmek için de bir milyon 
dolara yakın para harcamıştır. 

Mari Dresler 65, Liyonel Barrimor 56, 
Con Barrimor 52 Yaşındadır 

" Dünya Almanağı,, isimli İn· 
gilizce bir Almanak vardır ki her 
sene yeoi bir nushası intiıar et· 
mektodir. Bu Almanağın, içinde 
bulunduiumuz 934 yılma ait nuı
hasmda biitiln ıinema yıldızları· 
nın iıimleri ve kısaca hal tcrciime
leri vardır. Ayni zamanda her 
yıldızın kaç yatında olduğu da 
yazılıdır. 

Son ıelen Amerika gazetele 
rinde okuduğumuza göre, bu Al
manak Holivudda yıldızlar ara-
11nda yeni bir dedikodu fırtınası 
kopmasına ıebep olmuştur. Çün· 
kU kadın yıldızlardan birçokları 
yaılarının yanlış yazıldığım ileri 
sUrmUşler ve Almanak idaresini 
proteato etmişlerdir. Hatta Cin -
Harlov ile Norma Şerer mahkeme
y~ müracaat ederek yaşlarının 
Almanakta biiyllk gösterildiği 
iddiasile onar bin dolar tazminat 
istemişlerdir. 

Almanak idaresi mahkemeye 
gönderdiği bir cevap liiyıhnsında 

bu iddiayı reddetmekte, Almanakta 
rakamlarının resmi kayıtlardan 
alındığını, hele bir kısmının yıl
dızlar tarafından imzalanan mu
kavelelerden çıkarıldığını bildir· 
mektedir. Eğer Almanak idaresi 
bu iddiuını ispat ederae yıldız· 
larm davaıı reddedilecektir. 

Diğer taraftan bir klllm alay· 
cı yıldızlar, yaılarmın büyük ya
zıldığı iddiasında bulunan yıldız• 
lan alaya almışlardır. Bu yüzden 
Ho.ivutta yeni yeni dargmhklar 
çıkmıştır. Arkadaşlarile latife et
meyi çok seven cici yıldız Klodet 
Kolber, yatının biiyütülmiiş oldu· 
ğunu söyleyen güzel yıldızlar
dan Cin Harlova çok alaylı bir 
mektup yazmıt ve latife olsun 
diye baı tarafına "hanım anne,, 
tabirini kuJlanmıştır. Bu tabir, 
Cin Horlovu fena halda kızdır• 
dığı için, evvelce birbirlerini çok 
seven bu iki dilber yıldız darıJ. 
mı,lardır. Daha bunun gibi bir
çok hadiseler olmuştur. 

Almanaktaki rakamlara naza· 
ran bugün sinema yıldızları içinde 
en yaşlı artist Jorj Arlisdir. 66 
yaşında olan Jorj Arlis bugüne 
kadar muhtelif filimi erde 1025 
rol temsil etmiştir. 

ihtiyarlıkta ikinciliği May Rob
ıon almaktadır ki 65 yaşındadır. 
Kadın yıldızlarn en ihtiyarı olan 
Mari Dresler de bu ıene 65 ya· 
şına başmıştır. Birçok tarihi fi .. 
limlerim seyrettiğimiz Liyonel· 
Barrimor 56, kardeşi Con· 
Barimor da 52 yaşındadır. 
Vil Rocera 55, Duğlns Fcrbanks 
51 yaşına bamışlardır. 

Bir umanlar giızelliği ve güzel rolleri uıyeEınde biiyiik bir şolm~t kazanmış 
olan Gloo·a Svan@on geçenlerde ıinewıui~n ı;ekil.mişti. ~'akat Lu .dil~er kElflın 
birkaç gün evvel Holivııta gitmış ve uç fılrn çevırı11ek. ı~ıer~. ~.eııı hır ııııı kıı
velfl imzalamıftır. Burada tiloryırnıo en Fon n~amım g·oru~ oınııııız. 
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Efekler, Oküzler l Çok eakiden, koca bir ovada 
J•lnız etekler ve Öküzler yaıar

lardı .. 
O zamanlar 

hen8z Adem 
baba ile Havva 
annemiz cen
netten kovul

yüzden dlnyada 'mamıflardı. Bu 
lnıan yoktu. 

Etekler ve 6kftzler bu koca 
ovada tek batlanna yqarlar, 
memleketlerine kimseyi ıokmaz· 

&' 2 -

Fillerin ddiası 
Yine çok eıkiden, bir ovada 

da filler yaıardL. fakat bu filler 
iki kıama ayrı· 
byordu. Bun· ;~: 
lardan bir kıa· 
mımn ditleri ~
var, bir kıamı· (f" 
nın yoktu. _ 

Birgün iki 
taraf araamda bir iddia baş göt
terdi: 

Dipiz Filler: 

Jardı. ~ 
Fakat her iki taraf arasında Bir 6an· bir •vcı, kapl•n tuza;ına lceçi •rsi çılc•ran Bir müd.et •onr• •vcı, bir keçi yavzu•• 6ultla ve 

tuzolo /c.eçifl 1t.,du : 

- Biz daha çok koıanz di
yorlar, ötekiler: 

- Biz daha çok koıanzl. Di
ye dayanıyorlardı. da kaYfa ckıik olmazdı. 6ir .,-.mo/on kogdu 1 Kaplan - Pift!.. Bıtna ke~·i yavrusu diye ıramofoau 

Meıell yeıil, taze bir mer'a Kapl!'n - .\mao, dikkat ! .. ~efü bir kfıçi yavruıı:u '.. yu tururlar mı ~ .. Nihayet sözlqtiler .. her iki 
için etekler öklizlere, akisler -== ---==·c=============-ıı::=:::==---=============== 
-.ekl~re hOcum ederler, iki ta· 

taraftan birer Fil çaktı. FUlerden 
biri bir apç kırarak ifaret YerdL 

Filler kotam1a ltqladalar .• 
Fakat bundu enel f6yle ka• 

rarlqbrmışlarch: 

raf ta epeyce zayiat verirdi. 
Son zamanlarda hu kavıalar 

~ogalmlfb. 
Efelderle 6ktlzler biribirlerine 

adeta dlfman olmuflarcb. Ufa
cık bir 1ebepten kavga çıkanyor
lardı. 

Nihayet iş aarpa sardı her iki 
tarafın verdiği zayiat korkunç bir 
J•k6n tutmıya bqlaclı. 

Eplderin btiytilderile, lktlzle· 
rla bllyl\kleri düşünüp tqındılar • 
Ye bir karar verdiler. Bu kara• 
ra göre bu m .. eloyi her iki ta• 
rafın lurallan halledecelrtiler. 

iki imal karıı karııya ıeldl. 
C>k&z dedi ki: 

- Sulh için bir tek çare 
war! 

- Nedir? 
- Sizin ayaklarınıza kesmek?. 
- Ya ıizin? 
- Bizim de boynuzlanmızı,. Ô 
_ Anlamadım. Çocuk - yle zannediyorum 
_ Anlatayım! Çünkü swn ki, bu koca hayvanla kavga etti· 

le ~ •••••..•• ..... .eldiaiz 

1 

_,~kWne 'P-!-• · değil mi efendi amca? .. 
muz, biz boynuzlarımızı ke1erıek -~ ......... . . . ............. ·-
toa vuramayız.. bu yüzden her iki 1 1 
:!~~ ~~~ ". .: .. ~~~. -~·~~ _ ~._ ___ F_lk_ra __ .. _r ___ i.-

- lstanbullular buranan kıy· 
aetini hilmiyorlar. Bak ne pzel, 
.. r..lııat yer!. Çiinenmek, ezil-
mek. k tehlikesi yok!. 

Piyano 
Bir çocuktan babsdiliyordu. 
Afacan dedi ki : 
- Ben o çocuğu iyi tanarım. 
Cin16z atıldı : 
- o ıeçen alin bir ıey 

yapmlf. 
- Ne yapmış? 
- Komşunun küçük piyano-

ıunu çalmış. 
Afacan güldü : 
- Ben o çocuğu iyi tanınm, 

diyorum. O çalgı çalmasını bilmez. 

Sebep 
Muallim Afacana fena laalde 

kazda: 
- Defol karşımdan:. Seni bir 

daha ıiizüm 16rme.sin. - ..... 
- Anladın mı?. Gözüm ı&r· 

meain •ni.. Sebebini de yarın, 
mektebe ıeldiğin zaman llyle
yeceiim. 

Ç6p Bacak Hediyenin Hikayeleri Ate111ıı•n Atl•m 

Cambazhane• 
ele atefleri lez
zetle yiyen hir 
Ham oymyor
tlu. 

Çip bacak 
ıar1ondu.. Bir 
ıtbı ateı yi
yen ada•n 
lolraataya ,.ı
cliiinL .. 

G&rünce bir 
aolukta mut

fata koıtu. 

aleti aldı, ada· 
mın öntine ıe
tirdi. ..Buyu-
run!,. DedL 

ASPiRiN 
A/•conıa bir t•gzesi "artlı. 
Amma ha tegze ı•nçti, ı•

•ldi. l,ı konaııır, igi 11azı ıa· 
zartla. 

Bir gün bu tegz11 Bursaga 
gitti. Bursadan Af ocanlara 
6ir m•ldııp •'°"'· 
Mektabıı postacı ıetirtll. Eo-

de kimse yoktu. Afacan mek
tab• aldı, evirdi, çevif'di, sonra 
m•rak •derek gırttı, olcamııa 
başladı. 

Mektupta birçok ıegler ga
zalı idi: 

"Biz burada cümlemiz igigiz, 
Aava/a,. sıcak ıidiyor, galmar 
gafmıgor, bu sene kirazlar 
lcartlu çıktı. liôlı,, litJlı •.• 

Melct•p çok uzundu, bir 
lıagli troıtan sonra nilıayel 
ıögl• bitiyordu: 

"Bukadar uzun mekt•pla 
başınızı ajrıttım .. ,, 

Afaca11ba satırı okudulcta11 
sonra birkaç dakika düşün· 
dü. Eline kalemi aldı. M•k· 
tubun altına, boıka lan gerine 
şu satırları gazdı: • 

- Rica •derim, bu melctııbıı 
olcuduktan sonra 6ir aspirin 
gutmagı unulmagınızl ••• ,, 

Ha11van/ar Konu.şagor I 

Fil - Dün akıam fena halde 
ditim ağrıyordu. 

Aslan - Çektireydin !.. 

Renkler 
············ 

Ben renlcleri eeverim 
' Kendi kendime derim: 

"Reakler benim emelim 
Ben renkleri ıeverim! ' 

" • Kırmızı, güneş gibi 
Y eıil bana eı gibi,' 
Beyaz aırmakeı gibi . ' Ben renklerı severim!.. 

* Maviye doyum olmaz 
' San deıen hiç ıolqıu 

Pembelere toz kopmaz, 
Ben renkleri 1everimf.. p 

• 
Morun rengi baıkadır, 
Mor her Hman ha,tadır, 
Eflatun kumaştadır, 
Ben renkleri aeveriml •• 

-

- Cins köpek mı? .. 
- Ne diyoraun?. Babaaı bir 

papmo, annesi de Fatma sulta· 
nm köpeğiydi .. 

.... . . . .... 1 • •• • •• • • ~ ..... ...._.~ 

J 
Fıkralar 

Eyi Ki 
Minik Ali ile Cing6z koauıu

yorlardı: 

Minik Ali dedi ki: 
-Dan akşam annem babamdan 

bir hediye istedi. 
- Ne hediyui? 
- Bir otomobil? 
- Baban ne dedi? 
- Şaıtı.. Dili tutuldu. Annem 

de ptb: 

~eden ppyorsun? iyi ki 
tayyare istemedim •• " dedi. 

Bayat 
Eve misafir gelmiıti.. Yemeie 

oturdular.. Balık ıeldi.. Misafir 
bir lokma aldı ve aurabnı ekıitti: 

- Bu balık taze değil, dedi. 
Afacan atıldı : 
- Nasıl taze değil.. Biz onu 

on gündcnberi Sırmaket suyu 
içinde tatuyorduk!. 

iki Ahbap Çavutlar 

Yanfl kaybeden taraftan hep
•ini, Allah fare kadar kDçGltılaf •• 

Nihayet Y&rlf bitti ve dipiz Fil 
ıeri kalclıiı için yantı kaybetti. 
O dakikada bötln dipiz Filler 
fare kadar ktıçtıldlller ve o dlya ... 
dan 16çt8ler. 

Dişsiz Filler tannyı 1evmedik• 
leri için bu hale plmiflerdi. 

6eçnlerde dipiz fillerden biri 
eaki memleketine bir 1eyabat yapta. 
Difli fiDerin ~alman yanına çıkb. 
Yerlere kadar eğildi: 

- Hqmetmeap, biz lizin alt 
Dat edici ıeçiıinizden korkanzJ. 
dedi. 

Kavga 
Afacan mektepte bir çocukla 

konuıuyordu: 
- Senin annen yok mu? 
- Yok. 
- Böyük annen?. 
- Baba annem var •.• 
- Evde bqka kim var? 
- Babam, ben, baba annemi 
Amma yapbn ha!. O halde 

baba annen, annen yoku kiminle 
kavga ediyor? 

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

Arap - nana ba.k be, ayak· 
lana yere değiyor mu? 

- Ne bileyim ben, ben bi
aikletteyimL. 

JmdaUan Sonra 

PalabıyıiJn 6dl 
koptu. F açılar devri
lecekti. 

- imdat 1.. Diye 
baiırda. 

Arkaclqı "Sırık,, 
kop kOf& ıeldi. 

Palahıyıiı muhakkak 
hir ilimde• kur
tardı. 

Fakat Pala bıyık 
kurtulur kurtulmaz 
elleriai lilkerek yü
r&dll, titti. Zavalh 
"Sırık,, ta ı•tırcb. 





SON POSTA sa~• ! 

iTTIBAT ve TIRAKKI Kadın Kıy af etli Erkek 
( Baıtarafa 1 inci ıayfada ) 

Şark Ordusu Kumandanlığını Mahmut 

met oğlu Ali isminde birisini ç.ar
ıaflayıp kadm kıyafetine ıoktuk• 
tan sonra yanında Y akup o!lu 
famail isminde birisile birlikte ye· 
lun kenarına çıkıyor, sonra Abdul· 
lahın yanına dönüyor, pencere· 
den ıarıaflıyı göstererek: "İşte 
sevgilin yolda bekliyor. Tabanca 
ile paraları ver,. diyor. Zavallı 
Abdullah kızın aşkile yanmakta 
olduğundan derhal paralarla 
tabancayı Kara Hasana teslim 
ettikten sonra odadan ftrlayıp yol 
boyuna koşuyor, orada bekle
mekte olan çarşaflıya yaklaşınca 

• 
Şevket Paşa Almak istemiyordu .. 

Halkın aaf ve cahil kısmı; alel• 
husus itilafçılar giiruhu; Baıku· 
mı.ndan Vekili Nazım Paşanın sık 
sık tekrar ettiği beyanatına gü
veniyorlar; bu hayalperver kuman· 
danın hayalhanesinden sunduğu 
zafer ıarabile şimdiden sermest 
oluyorlardı. Halbuki hakikate vakıf 
olan mlinevver ve aklı eren ztimre 
ise: 

- Bu ordu ile harp olamaz. 
Allah encammı baylr eyleye. 

Diyorlardı. Çünkü SO!l zaman
larda fırkacılığm, siyasetciliğin 
orduyu ne hale getirtiğini bili· 
yorlardı. Nitekim bu acı hakikat 
daha ilk saatinde Babıilide ken• 
dini göstermişti. Harbin ilanından 
yarım saat sonra Babıalide Sad· 
razam Ahmet Muhtar Paşanın 
riyasetinde heyeti vlikela fevka· 
iade olarak içtima etmiş, Mahmut 
Şevket Paşa ile Şark ordusu ku· 
maoc:Janı Abdullah ve erkanıhar
biyei umumiye reis vekili Hadi 
Paşalar da bu içtimaa davet edil
mişti. Mecliste Hariciye Nazırı 
ahvali siyasiyeden bahsetmiş, 
Maliye Nazırı Abdürrahman Bey 
para hususunda hiç bir müşkülata 
maruz kabnmiyacağına dair temi· 
oat vermiş ve nihayet söz, askeri 
hareki ta intikal ey lemiştt O za· 
man Abdullah Paşa, Mahmut 
Şevket Paşaya hitaben· kendi 
kumandasına verilen Şark ordu
IUDU ima ederek·: 

- Paşa hazreti eril.. Ben bu 
ordunun başına geçeli henüz yirmi 
glbı oldu. Halbuki bir orduyu, 
kim hazırlarsa, onun kumandasım 
o deruhte etmelidir. Bu orduyu, 
iki aenedeııberi · ıiz yetiştirdiniz. 
Bunun için ordunun başına, siz 
geçmelisiniz. 

Demişti. Halbuki Mahmut Şev• 
ket Pqa bu haklı teklife kartı 
derhal: ' 

- Hayır .. Hay.r... Ben, şim· 
dilik hiçbir kumanda kabul 
etmiyeceğim. 

Cevabını vermişti. 
Mahmut Şevket Puşanın ·acı 

bir mana ifade eden· b..ı cevabı, 
hiç şüphe yok ki ordunun bu
günkü ruhunu herkesten daha 
iyi bilmesinden ileri geliyordu. 

1Bir tataftan ordunun kıymetini 
yükseltmek için var kuvvetile 
çalışan Mahmut Şevket Paşa, di
ğer taraftan da şahısların tesiri 
altından ıilkinememiş.. Askerliğin 
en büyük Amiri olan (Disiplin) in 

..... n•t•H•n••••H•-H•H_ .. ____ ...... ... 

- SOn Posta • 
iLAN FiATLARI 

I - GaMlenin ••a• gozısile 
6ir sütunun ikl ._.,,,., 6ir 
(santim) S11gılır. 

2- Soy/asın• göre bir •antl· 
min ilan /iatı şunlardır: 

sayfa eayfa 1 seyfa J Hyfa Uiğer Son 
1 2 3 rn· 5 yerler sayfa 

~ 400 2&0 200 100 &o ao 
Krş. Krş. Krş. Kr~. Krş. Kro. 

3-•B;r !antimde vasali 
0

( 8) kelime vardır. 
4 - ince 11e lcalın gazılar 

lutocalcları gere •öre 
Nntinıle Ö/fü/ii.r. 

Saltanalırn•I ••gtlaıunda gapdan miti•• 
demir pençefine, ordudaki aiyaıi ı dolayı ittihatçılara yllldetilecek 
cereyanları bir anda ezdiriver· hiçbir mesuliyet mevcut değildi. 

mek vazifeperverliğini göstereme• 1 Eğer bu ıözden maksat Babıali 
mişti. Bunun içindir ki vaktile önünde yapılmıt olan nümayiş 
gösterdiği zaafın manevi ceza ise, harp ilinına hiçbir tesiri 
ve ıstırabını timdi hem kendisi olmadığı meydanda idi. Çünkll 
çekiyor, hem de koca bir millete milli haysiyeti kurtarmak fikrile 
çektiriyordu. yapılan bu nümayiıin mllrettip-

lf leri, Mahmut Muhtar Paşanın 
Sırp, Bulgar, Yunan hUku· verdiği emir tlzerine süngü ucla· 

metleri tarafından harp ilinlari rile dağıtılırken, Karadağ asker• 
tevali ettikçe, düşünceli zevat leri, Osmanlı hududundan içeri 
arasında endişeler artmıya baş· girmişlerdi... Mamafih ıu ciheti 
lamışb. Yalnız Nizım Pqa ta• tam bir hakikat olarak kaydet-
raftarlarile itilafçılar zümresi ara- mek lazımdır ki, harp b8ı§lar 
sında şuursuz bir memnuniyet başlamaz en 6n ıafa atılanların 
vardı. Bunlar Nizam Paşanın ekseriyetini, ittihatçıların temiz ve 
iki fırka askerle Edirne tize hakiki vatanperver zümresi teıkil 
rinden hududu aeçiverece- etmekte idi. 

Yağınur 
Ve Yıldırım 
Facia•ı 
Zilede Müthiı Seller Ekin
leri Harap Etti, Yıldırım Da 

Bir Köylüyü Öldürdü 
Zile, 24 ( A. A. ) - Dlin ak

ıam lberi havanın birdenbire 
kararmasını müteakip kaza ve 
mlilhakatta aemt semt yağmur
larla beraber fındık ve bazan 
ceviz büyliklüğlinde dolu yağmış
tır. Dolu seyrek dliftllill ve on 
dakika kadar devam etmiftir. 
Etraftan gelen seller kasabanın 
kenar mahallelerindeki evlere 
dolmut, birçok bostan, bağ ve 
ekin, afyon, tlltün, pancar tarla• 
lannı bozmuı, bahçelerden birçok 
ağaç s6kmilıtür. Kırlar k6yll 
civanode Hasan oğlu Şükrü is
minde bir köylü yıldırım çar-m • 

aile ölmllştnr. 

• 
Adapazar, 24 ( A. A. ) -

Dün bir ıaat devam eden bol 
yağmur mabıulAta çok faydalı 

olmufhır. 

ğine.. Ve, yirmi dört saat 
aonra da Sofyaya girerek Çar 
Ferdin andın sarayı üzerine bayrak 
dikilivereceğine kati bir iman ve 
kanaat besliyorlardı. Bir resimli 
gazete, oldukça gülünç bir resim 
yapmıştı. Baş kumandan vekili 
Nazım paşa, bir timendifer bilet 
gişesi önünde kılıcına dayanmış 
duruyordu. Bu resmin alhnda da 

( Arkaaa var) -·· "--··· ç k . g 
İngiliz Menfaatinin .:" ırde/ı • 

fU yazılar okunuyordu: 
Biletçi - Ne emir buyuruyor 

sunuz, paşam?. 
Nazım paşa - Sofyaya bir 

bilet ver. 
Ve.. Bu şuursuz iman ve 

kanaate bizzat Nazım paıa da 
iştirak ediyor; etrafındaki zabit• 
lere • ve bilba1Sa kendisine yaver 
aldığı Selim Sırra bey*'·: 

- Alay elbiselerini manevra 
•andıklarına koymayı unutmayı
nız.. Birkaç gün sonra Sofyaya 
girdiğimiz zaman llzım olacak. 

Diyordu. 
Vakıa itimadınefs, bir kuman

dan için en güvenilecek bir ıilih 
olabilirdi. 

Fakat makul hududu tecavüz 
eden bu gururu nefis Adeta hot
pesentlik derecesine gelmlf ve 
battA, vaktile ittihatçdann bq 
çığırtkanı olan Selinikteld ıilih 
gazeteıi ıahibl Tabıin Beyin 
tafra furuşluklarım bile geçmlıti. 
Daha f ecii de ıurasıdır ki; ilk 
hezimetler baılar baılamaz btltlln 
bu tafra furuılar derhal afal• 
lamıılar: 

- Harbe, ittihatçılar 1ebep 
oldular.. gitsinler, onlar harp 
etsinler. 

Demeye baılamıılarclı. 
Uzun zamanlardanberi huır

lanan bu feci barb111 zuburwadaa 

D "' d "' e· ırı uca e esı 
OgUr UgU lr ( Battarafı ı inci aayfada J 

Kıra( 1 yüzden bot bırakdmakta idi. Son 
• aenelerde alınan ııkı tedbirler ve 

Emir A6dullala l••illz ıa11eri bin· 
6aıı Nortlı/ield ile hlrllkte lnıiliz 

Hrtıgından f&karken.. 

Şarki Erden hilk6mdan Emir 
Abdullah bir haftadanberl lngil· 
tere htıkdmetinin miıafiri olarak 
Londrada bulunmaktadır. Bu 
ziyaret mllnasebetile lngiliz gaze
telerinin ıöyledikleri aynen ıudur: 

"Şarki Erden dllnyan·ın en 
ıenç knkümetlerinden biridir. 
Maamafih dtınyaya gelip doğrudan 
doğruya bllyllk muharebenin bir 
neticeli değildir, Arabistan vazi· 
yetinin tevlit ettiji bir vaziyettir. 
Bu hllk6met ancak 1922 ıenesin
de tanzim ve lngiliz bimayt1i 
albnda tuiı ıclilmiıtir. 

fasılasız mücadele sayesinde bu 
haşere iıtiJisının önll abnmıı, boş 
tarlalarda tohumlu topraklar to· 
mızlettirilerek hiçbir çekirge yu· 
murtası bırakılmamıştır. Şimdi 
köylülerimiz boş bıraktıkları bu 
uçsuz bucaksız tarlalara da ekin 
ekmeye başlamışlardır. Geçen 
ıene imha edilen çekirge sürfe· 
leri milyonlarca kiloyu geçtiği 
halde bu sene alman çok sıkı 
tertibat sayesinde bu miktar yüz 
elli kilo gibi çok az bir miktara 
dUtmüştllr. - * 

Karakösede 
Belediye imar Faaliyetine 

Başladı 
Karaköse, (Hususi) - Bele

diye kaaabanın güzelleştirilmesi 
için mesai ıarfına başlamııtır. 
kasabayı çirkinleştiren şeyler ur .. 
tadan kaldırılmıı, numune evleri 
inta ettirilmiı, sokaklar ve mey
danlar ağaçlandırılmııtır. 

Elyevm belediye tarafından gü
zel bir park yaptırılmakta, bir de 
hamam inta ettirilmektedir. Ka
Aba yakın bir zamanda yepyeni 
bir çehre alacaktır. 

YeDI Ne1r11at ı 
latlklll Postası - İstiklal lisesi 

talebeleri tarafından her sene deri ~ılı 
nihayetinde çıkarılan bu mecmu· 
anın 988 • 984 yıllık aayıeı da mek· 
tebin faaliyetine ait birçok resimler ve 
yazılarla ıüslü olarak intitar etmiıtir. 

evvelce pusuda bekleyen mOael
IAh iki kiti önüne çıkıyor. 

Çarşaf içinde duran AU do 
başından çarıafı atarak hep bir· 
liktc zavallı aşığın üzerine hücum 

ederek fena halde dayak atıyor• 
lar. Bu hücumdan birdenbire ne· 
ye uğradığın· bilemeyen ve sev• 

gilisioin palabıyık bir adam ola

rak meydana çıkmasından büs· 
bütUn hayrete düşen Abdullah 

güç halle eJlerinden kurtulup 
kaçıyor. 

Bu iti yapanlar hakkında ka
nuni takibata girişilmiştir. - lf-

''Siyasi Ufukta 
Salah Eserleri 
Görünüyor ,, 

L 
F rausız gazeteleri, Hariciye 

Nazırları M. Bartunun 64Blikreş"e 
Ye ,. Belgrad ,,a yaptığı seyahatin 
neticesinden çok memnun görü!l4 
mektedirler. Bu gazetelerin müta• 
lialanna göre siyast ufukta hisse• 
dilecek dereceda milhim salah 
eserleri mevcuttur. Vaziyet şudur: 

Avrupada teesslis eden sta• 
tükonun muhafazası gayesile iki 
gurup teıekkül etmiştir. Bunların 
birincisi küçük itilaftır, ikincisi 
ise Balkan blokudur. 

Şimdi ( Ankara )dan ( Prağ)a 
kadar uzanan bu zinciri (Prag)daq 
Baltık denizine kadar temdit et• 
mek mutasavverdir. Bu tasavvuru 
Rusya tarafından bir Baltık itila• 
fınm akli için ( Berlin ) ve ( Var
şova ) hlikfımetleri nezdinde ya• 
pılan teklif teşkil etmektedir. 
Almanya ile Lehistan bu teklifi 
soğuk karşılamışlardır. Fakat M. 
(Bartu) nun, Fransamn biraz nazlı 
duran müttefiki Lehistan ile Af .. 
manyayı yola getirmek için yeni 
bir teşebbüste bulunması b eklel14 
mektedir. 

Resmimizde gördüğünüz ihti
yar zat M. Bartudur. Yanındaki 
kulaktan takma gözlüklü M. 
Avenoldür. 

Toplantı1 Davetler ) 

Deniz Kaptan Ve Maki· 
nlatlerlnln Kongresi 

Türk Ticaret Kaptan ve Makıııistleı 
cemiyeti riyasetinden: 

Cemiyetimizin ~ ıllık ilk kougreıJ 
2-7-934 Pazartesi giinü saat " 1..J ,. t6 
cemiyet merkezinde toplanacagındq 
kayıtlı uzanın o gün vo ııaattc lınzıt 

bulunmaları rica o!umır. 

r
._. Cildiye ve ZUhreviye 

Hastalıkları mu elıa ısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Asmalımesçıt Bursa P ızarı 

~ittisalinde AUas llaıı Tel. 4Ju:i3 
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iki Kuvvet! .. 
"Nikahla Varmak Veya Metres Yaşamak 
Şıklarının lk·ıs·ını· De lstemı·yordum 

Doğrusu doktora fena halde 
kızdım. Erkeğin de bu kadar mis
kini pek gülünç oluyor. Be adam· 
cagız, benim bildiğim; aşk deni· 
len bir şey vardır ki o, hiçbir 
ferman dinlemez. Anlaşılıyor ki: 
bu aciz ve zayıf ruhlu adamın 
aşkı da bir fasa fisodan ibaret. 

Ne ise .. onu da geçelim ... 
Nadire beni nasıl aradığını, 

arararken ne fena haberlerle 
karşılaştığım ve nihayet tanı• 
dığı bir polis vasıtaaile bu 
evde Şevket Beyle metrea bayab 
yaıadığımı haber aldığını anlatb. 
buları anlatırken dikkat ettiın; 
vesika meselesini de pek ali bil· 
diği halde büyük bir nezaket 
göstererek buna dair ağzından 
bir harf bile kaçırmadı. Sonra : 

- Hadi bakalım.. Şimdi ıen 
anlat. . Bu iki ayı nasıl geçirdin. 

Dedi ve dinlemeye hazırlandı. 
- Sana yanlış haber vermiş· 

ler, Nadire .. Ben bu adamcağızla 
metres hayatı yaşamıyorum. 

Di~ e söze başladım. Ona iki 
aylak hayatımı, yukarıda yarım 

bıraktığım satıra kadar biitün 
düşlince!erimle, bütün mütalea ve 
mülahazalarımla anlattım, ikide 
birde: 

- Hiç bu tilrlüslinü de gör· 
medim. Zamanımızda böyle erkek 
ta var mı imiı. 

Diye hayret gösteren Nadire, 
Nihayet sordu: 

- Pekili.. Şimdi ne yapa• 
cakıın.. Bu adama varmayacak 
mıım? .. 

Kat'iyetle cevap Yerdim: 
- Hayır. 
- Eh, pekill.. •eni metreı · 

yapım. 

- Ona da hayır.. çUnkU, o da 
ayni fey ... Ben daima iki kuvve
tin tazyiki altında ezileceğim. 
Biri şüphe.. öteki de minnet ... 0 

tekilde minnettar olacağıma ona 
bugünkü gibi kalbimde daha 
safi bir tllkran beslemeyi tercih 
ediyorum. ............... , ............................................. . 

Son Posta 
v~;;i, •l)·oıl, H .... di. Y~k gaıctcıi 

Eski Zrtbtiye, Çatalçeşıne sokağı, 25 
ISTANBUL 

,.... '""*-

Guetemiz<lc çıkan yazı 
\'e resimlt:rio bütün hakları 
mahfuz \'O gazetemize aittir. 

........ ,, 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. K.r. Kr. Kr - ---- -TORK.fYE 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 - -

ALone Ledeli pe~ioılir. Ad rea 
desiştirmek 25 L:.un'.J:tur. 

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

Gelen evr11k gui verilmez. 
i16nlardan mea"uliyet ahnmaz. 
Ce\'ap için mektuplara 10 kuru•luk 

pul ilüvesi laıımdır. • 
,... 

Posta kutusuz 741 l.tanbua..., 
Telgraf : ~onpo!lta ı 

.... Telefon: 20203 

.. " 
- Eh, ne yapmayı dütli· 

nliyorıun? .. 
- Çıkıp ·gitmeyi. 
- Nereye? .. 
- GözUmiln gördUğU yere ... 
Bu son ve kat'i cevabım üze

rine Nadire uzunca bir dUşünce 
geçirdi. Ve •onra konuımamız 
tekrar başladı ve devam etti : 

- Melek 1.. Sana birşey teklif 
etsem yapar mısın ? 

- Ne? .• 
- Şimdi bak yavrum.. Ben 

bUsbUtiln serbest kaldım. Şiılide 
kendi kendime küçlik bir apar
tıman buldum. Orada bir biz· 
metçim ile sakin ve sessiz 
bir hayat yaşıyorum. Ara 
sıra çıkıp dolaııyorum. Şöyle 

yağlıca bir kaz bulursam, iyice 
tüylerini yoluyorum. Ondan sonra 
beı on gün bir köşeye çekilip 
oturuyorum ... Züppe, ukalA diim· 
beleği, renksiz, meşrepsiz bir 
takım herifleri amanlığa kabul 
edip de onların kıskançlığım, 
ağız kokularının vmltılarmı 
dinlemektense, böyle serbest ya· 
şamayı daha muvafık görüyorum. 
Şimdi bak kardeşim.. Mademki 
bu adamla arandaki kirişi ko· 
parıyorsun, ıiu halde benim yam· 
ma gel. Sana odamın birini ve
rebilirim. Kendini ister misafir, 
ister kiracı f arzet. Bana, can yol· 
daıı olursun. Ne ben senin işine 
karışırım.. Ne de sen benim işi• 
me karışırsın. Şu dört gUnlük 
dünyada, glil gibi geçinir gideriz. 

Nadirenin bUylik bir ılibulet 
ve tabiilikle ı&ylediği •özler, kıı· 
ııo bir demir gibi kalbimi dağ· 

lıyordu. Peklli hi11ediyordum ki, 
önümde yine derin bir uçurum 
açılıyordu.. Nadirenin bu tek· 
lifini kabul ettiğim takdirde 
hergün onunla yqayacak.. Aklı 
bir az çatlak olan bu kızın 
• her zaman değilse de ara sıra 
olsun • sakat fikirlerine uymaya 
mecbur kalacaktım. Bir gece· 
lik çılgınlığı yüzünden beni 
en bUyük bir felakete sil· 
rükleyen.. Bunun için acı bir 
nedamet duyarak buraya kadar 
gelen bu kızın arkasına tekrar 
takılıp gitmek pek okadar akıl 
karı değildi. Fakat .. Şevket Beyi 
tcrketmeye karar verdiğim şu 
dakikada da, bu teklif fevkallde 
kıymeti haizdi. 

Şevket Beyin arzusunu bu 
arzusunu bu suretle reddettikten 
ıonra artık bu ~vde ikamete d~ 
vam etmek, fuzuli olarak kendi· 
mi bu adama besletmek, zelil 
bir çanak yalayıcılığı kabul etmek 
değildi. Hatta beş on gün aonra 
adamcağızın sabrı, tahammülü 
tükenerek: 

- Eh Hanım.. Seni burada 
böyle kaz besler gibi besleyecek 
değiliz ya.. Bari bir işe yara ... 

Deyivermesi de muhtemeldi. 
Böyle bir hakaret kartısmda kal
mamak için, şöyle kibarca ya· 
kamı sıyırmak, benim yapaca· 
ğım ilk hareketti. 

- Allaha ısmarladık halamın. 
Şevket Beye mahsus selim söy
leyin. Gözlerinden öperim. 

(Arkuı ur) 

Köylü 
Saflığı 

[Ecnebi karikatürü] 

t<.;:s: - $;:l • • ... .... ~a:ı 
Köylü - lKendı kendine] Allah· 

allahl.. Bu ıehirliler de olur 
adamlar değili Hiç yer sUrlllme· 
den, taşı toprağı temizlenmeden 
•ulanır mı?. Buraya ne ekiyorlar 
acaba? .. •............................................................• 

Dünga llctual Haberl•rl 

Fransızlarla 
lngilizler Nihayet 
Anlaştılar 

Londradan bildiriliyor: Aylar• 

işin alırlık 1 danberi vakit va• 
. kit inkıtaa uira-

m•rk•:ı.ı yarak devam eden 
n•r11d•? Franıız - lngiliz 

ticari müzakeratı nihayet müıbet 
olarak neticelenmiş ve bir mua· 
hede projesi hazırlanarak parafe 
edilmiştir. Haziran ayı nihayetin· 
den evvel bu anlaşmanın resmen 
burada imza edileceği tahmin 
olunmaktadır. 

liu anlaşma ile Fransanın 
fngiliz eşyasına tatbik etmekte 
olduğu dar IContenjan miktarları 
arttmlmıt battA bazı maddelerin 
ithali bile serbest bırakalmııtır. 
Buna karşılık olarak İngiltere 
hllkümeti de Fransız mallarına 

karşı tatbik etmekte olduğu 
yüzde yirmi miktarındaki munzam 
ılimrük resmini kaldırmııtır. 

Anlaımamn huauıi mahiyette 
birçok kolaylıklar kaydettiği mu• 
bakkaldır. Ancak anlaıma imza· 
lamp ta tatbik mevkiine konma• 
dan alakadarlar anlatmanın ma· 
hiyeti hakkında bir ıey söylemek 
iıtemiyorlar. Sözlerin her iki 
memlekette de spekilliayonlar 
için Yesile olacağından korkuluyor. 

Mamafih •ızan haberlere ıöre 
anlaımanın ağırlık merkezi Fran· 
sızlar tarafından Londra piyasa• 
amda Liyon ipeklilerine yeni 
mahreçler bulmak, buna mukabil 
İngiliz kömürlerinin Fransadakl 
sarfiyatını çoğaltmak teşkil ediyor. 

* Paristen Bildiriliyor : Mısır 

Mısırın borçlarının öden-
. me parasmı tea• 

borçları bır b"t t k .. 
ı eme uzere 

m••ele oldu alacaklı hükümet· 
lerden ltalyan, İngiliz, Fransız 
murahhaslarile Mısır hükumeti 
murahhaıları arasında pariste 
toplanan konferans anlaıamadan 
dağılmı1tır. Şimdi aradaki ihti· 
lifı Mısırın muhtelit mahkemeleri 
halledecektir. 

Haber aldığımıza göre mah· 
kemeden bir karar çıkıncaya ka· 
dar murahhaıların uyuşmaıı için 
İngilizler çok çahımaktadır. Fran .. 
111zlar ve İtalyanlar iıe hatırdan 
ziyade bir hukuk lıi olduğunu 
iddia ettikleri bu mesele 6zereinde 
daha kııkanç davranmaktadırlar. 
Mesele şudur : Mısır borcunu 
bugOnkU Mısır parasile ödemek 
isteyor. Halbuki alacaklılar bunu 
altın olarak kabul etmek taraf• 
tarıdırlar. Fransız efkirı umuml
yeal M11llla dost geçinmek için 
b6yle bir fedaklrlıim yapılmaaını 

Alman Lisesi Talebeleri 
Günü Tertip Spor 

Dün 
Ettiler 

Bir 

mUdUrll Şuerman bir hitabe irat 
ederek mektepten bu aene mezun 
olanlara hayatta muvaffakiyet 
temenni etmiştir. 

Buradaki resimler, dUnkU bay· 
ramın muhtelif intibalarını can· 

Beyoğlundaki Alman llıesi ve 
ticaret mektebi dun Taksim ıtat· 
yomunda derı seneıi sonu olmak 
münasebetile bir spor bayramı 
tertip etmiştir. Muhtelif sınıflar
dan kız, erkek birçok talebe jim· 
nastik hareketleri, terbiyevi oyun· 
lar ve saire yapmışlardır. Mektep landırıyor. 

_.._. ........................................................... .. ··-················=-···_ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .... _ .. _._ .. _ ... _I \' -
f Spor DABCOViCH ve ŞUrekAsı 
Galatasarayın Spor Bayramı Tel: 44708 ~ 7 • 41220 

Galatasaray kulubü öııümüz· 
deki temmuzun altıncı günü için 
bir spor bayramı tertip etmiıtir. 
Kulüp, bu bayramı himayelerine 
almasını Millet Meclisi reisi 
Kiıım Paıadan bir hürmet telg· 
rafile rica etmişti. Mecli• reisimiz 
bu ricayı kabul etmif, bu husuıta 
kull1p reiıliğine gönderdiği ce
vap ta sporcularımızın eyi netice 
almaları için fazla çalışmaları 
\izımgeldiğinl de itaret etmittir. 

Beynelmllel Kdıç 
MUsabak••• 

V arıova, 24 ( A. A. ) - Bey· 
nelmilel kılıç ,ampiyonluk müsa· 
raasmda, Franıızlar yediye karıı 
sekizle Macarları yenmiılerdir. 

Fransızlar, Uçe kartı dokuzla 
Polonyalıları da yendikleri gibi 
Almanlan da mağlup ederek 
nihayet finali kazanmışlardır, 

Teni• Turnuvası 
Londra, 24 (A. · A.) - Teni• 

turnuvası final maçları şu suretle 
neticelenmiştir: 

Vut 11/9, 6/0 ile Şildiıi mağ· 

lup etmiıtir. 
Matmazel Goldşmit • Fransa· 

511, 612, 6/0 ile Amerikalı Ma· 
dam Andrua'u yenmittir. 

Madam Hovart ile Matmazel 
Rozamber, 6/2, 3/6, 8/6 ile 
Madam Andruı ve Matmazel 
Hevrotin'i mağlup etmiılerdir. 

··················· "';i:~~ .. :~;;;::·;: .. ··~:~~·::;iardır. Fa• 

kat murahhaslar hukukt noktai 
nazardan böyle hal yoluna sap· 
mamak iatiyorlar. Mısır murah· 
hasları ise milli bir renk almıı 
olan bu meıeleyi Mısırın lehine 
bal etmek için ıırar ediyorlar. 
Şimdiye liadar birçok memleket· 
lerin bu gibi hallerde altın Ha· 
•andan ayrılmıı bulunmalarını da 
göz önünde tutarak bu meselede 
kendilerinin haklı bulunduklartna 
kanidirler. 

Avrupa n Şark Jımanlın araıındı 
muntazam poıta. 
Annrı, Rotterdım. Hamburg .... 

llkandinavya limanlan ioin yakında 
hırtktt edecek vapurları 'ft dUn11nın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Gudrun vap. 21S-26 Hazirana doğru. 
Teki• vapuru 15 Temmuza doğru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Gudrun vapuru 26-26 Hazirana 
doğru. 

Teki• vap. 18·20 Temmuza doğru. 
Fazla tafaill' igin Galata. Frengyan 

han umumi aoentelitine müracaat 
Tıl. 44707/8 • 41120 ............ 

'l'BEO BIPPIN 
vapur acentahlı 

Polish • Pale&tine Linı of lht polleb 
Traneatlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Transatlantik vapuru ile 

Köıtence- İstanbul- Hayfa - Yafa. 
Pir• aruıında muntazl:lm vı lilkı 
azimet ve avdet seferleri 1, 2 ve 
8 i\ncti sınıf kamaraları vardır. 
Ilayf a . Yafa- ve Pire ivin seferler: 

28 Haziran saat lo te 
12 Temmuz saat 15 te 
~G 'l'emmuı saat 15 tı 

9 Ağustos saat 15 te 

Dotru Köatence için seterlen 

25 Har.İran saat 19 da 
9 1'emmuz saat 19 da 

i3 Temmuz saat 19 <la 
6 Ağuıtoı aaat 16 da 

20 Ağustos eaat 16 da 

Seyahat mUddett ı 
İstanbul - Köıteno• llS aaıt 
I.tanbul - Yafa 61 ,, 
lıtanbul - Hayfa 7 l ., 

Fazla tafsilat için Galatada Freog· 
yan hanında umuml acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Y olou 
için atlaııtik npuru acentaıına . 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli - Kok ve Natta ıeyahat 
acenlahklarına müracaat. 
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Son Poata MatbaaSI 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Müdürü: Tabir 
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Ba satanda Bergin L------- Fransızcadan tercüme eden: Hatlct1 Hatip __ .. 

ÇOK NAZİK BİR DELİKANLI 
-----------------··-----Mösyö (Doussinet) bir hlikfı· 1 

met memuru idi. Her sene Dç 
haftalık izininden istifade ederek 
gidip sa~fiyede dinlenmesini çok 
ıeverdi 

Bu sene de - zahmetli seyahat• 
lerden çekiumediği için· ta (Bar· 
bizon) a kadar gelmişti. 

sada Kanda bir Rus ailesi nez· 
dinde İngilizce mürebbiliği etmiş 
bir Alman kızile muaşaka etmişti. 
Fransayı çok iyi tanıyan bu genç 
kız ona F ransada bö} le bir adet 
olduğunu söylememişti. O, mösyö 
( Doussinet )yi yeni bir dine, bir 
mezhebe sahip zannediyordu. 

/IE 'IAPl~TIR/C/ VE NEDE PİÜVERİ 
ZATÔ~ ŞEHLİNDE DEÖİLDİ~. 

Küçül< ŞİŞE 45 /(Rı . . .. 
BüYUK _,.._ 75_,1SJ!!jÇİ__NdFIDIR, 
= ./l nadoluda Acenlo llrDn!)'J!!:• 
8üriı."! 1A/IK U/ılUllfİ DEl'OZİTERİ 
NAiM DE TOLEDO 

/~TANBUL,JULTAN HAHAH HACOPULONAJll~~'l 
- 'fi!LE,.ON 20tJIO -

-

Sipahi Ocağının Kongresi 

indiği pansiyon çok temiz bir 
pansiyondu. Orada güzel çarda
ğın altında temiz bir masada 
öğle ve akşam yemeklerini yiyor
du. 

Belki de işaretleri böyle olan 
gizli bir siyasi teşkilAta her halde 
her sofrada iki üç kadeh şarabı 
dökm~k tabii bir hal değildi. 

Möıyö (Phils) ile Mösyö (Dous· 
sinet ) in masa komşuluğu git· 
gide ahbaplığa dökü1miiştü. Ni
hayet orada yalnız bulunan iki 
insan bütün günlerini beraber ge-
çirmeğe, günde birkaç parti golf 
oynamağa başlamışlardı. 

,-. TAVŞANCILDA Sipahi ocatının aeneHk kong• 
remi dün toplanmııbr. Kongre 
riyaıetine K-Azım Pap aeçildikten 
aonra bir ıenelik çalıımayı hullaa 
eden idare heyeti raporu okun-

muıtur. Neticede e.kf idare hey· 
eti aynen ipka edilmit ve kong· 
reye nihayet verilmittir. Resmimiz 
dünkU kongrede bulunanları gös· 
teriyor. 

Pansiyon sahibi madam Nop· 
..ı ilk günü ona: 

_ yatak odanız ve günde üç 
defa yemek alta franktır .. 

Demifti. Onun yemek yediği 
çardağın ta yanındaki başka bir 
masada, kendi gibi tek başına 
orada bulunan bir delikanlı var
da. Bu delikanla (Phils) isminde 
nazik, terbiyeli, ve yirmi dört 
yaşında bir Amerikalı idi: . F ra~ 
aaya servet yapmıya, yanı ış yap· 
mıya gelmişti. Ve şimdi yaz gl\n· 
lerinden istifade ederek sayfiyede 
bulunuyordu. . . 

Mösyö ( Doussinet) ıştıhalı 
bir adamdı. Pansiyonun yemekleri 
de pek boldu. Fakat yalnız yemeği 
bol değil mas nın üzerine konulan 
ve altı franğa dahil olan şarap 
ıurahisi de pek kocamandı. 

MösyO ( Doussinet ) iyi yer ve 
fakat yediği kadar iyi içemezdi. 
Halbuki bu surahi şüphesiz ki bir 
tek efendinin susuzluğunu teskin 
elmek iizere konulmuştu. 

Halbuki daha ilk yemekte 
y:ışlı adam bu aurahinio ancak 
içte birini içmişti. Etrafındaki 
mualara göz atan Mös.yö (Dous
llİaet) herkesin surahileri adam 
akıllı boşalttıklarını gördü. Ve 
herkesten geri kalmamak tızere 
lmclelaiae ....... dol~ ,Eb'af••• 
gizli bir nazar atfederek kimse 
tarafından görülmediğine emin 
olunca bu kadehin içindeki ıarabı 
yere döktü. Sonra bir kadeh v~ 
bir kadeh daha doldurdu onları 
da döktn. 

k do··rtte b" Surahide artı ır 

uiabetinde fUap kalmışb. 
Onun yaptığı bu hareketi 

kimıe görmemiıti. Yani masasının 
ü yanında oturan genç Ameri
kalıdan gayn hiçbir kimse g-ör
memitti. Oda komşusunun şarabı 
bardakla yere boşattığını gördükçe 
kadehinin içinde bpa kırığı, ainek 
veya baıka birşey bulduğunu 
zannediyordu. 
Akşam yemeğinde Mösyö (Dous· 

ainet ) maaaıının üzerinde yeni· 
den bir litre .. rap bulunca me~ 
nun olmuıtu. Demek arbk onun 
iami iyi içki içmQioi bilen bir 
adam diye çıkmıfb. 

O gece Mösyö ( Douaainet ) 
aynı aurette ıarapla ma ... uun 
etrafını ıuladı. 

Genç Amerikalı bunu da me--
rak etmiıti. Kendi, kendine: 

- Garip ıey, diyordu. Bu 
efendinin hiç te talil yok. BUtiin 
ainekler onun ıarabına dilfiiyor. 

Fakat erteıi gftnU, daha erteıi 
lfln6 her aofrada aynı manevranın 
davamı hakikaten izah edilemi· 
yecek bir muamma idL O, Fran· 
Ayı ye Fransız Adetlerini iyi 
bilir~;. 

Ç&nkü Nevyorkta iki ay, Fran-

Üç hafta sonra, Mösyö (Dous
aine ), Barlizonu terkederken 
Amerikaya veda ettiği zaman onu 
bir haf t.ıı sonra Pariste evinde bir 
akşam yemeğine davet etti: 

"Kızımı da tanırsınız dedi. O, 
bu Amerikalı genci pek sevim1i 
ve iyi bulmuştu. 

O gün davet edildiği saatte 
M. (Phils) M. (Doussinet) in apar· 
hmanmın kapısını çaldı. 

"MadmazeJ Doussinet çok gü· 
zel ve çok sevimli bir kızdı. El
diven numlırası: 5, 1/4 ayakkabı 
numarası; 33; bel (56) ve tepesin
den on beşinci Lui ökçelerine ka· 
dar hepsi birlikte (1,59) dı. 

Genç Amerikalı bu baba kız· 
la baş başa yediği akşam yeme· 
ğinden o kadar memnun olmuştu ki 
bu ailenin iyi bir dostu olmanın 
çok iyi bir ıey olduğuna derhal 
hükmetti. Ve tam yemeğin sonun
da M. (Douasinet) in dostluğunu 
ve teveccühünü tamamile kazan· 
ınak için genç Amerikalı kırmızı 
.. rap tişesini aldı Ye kadehini 
doldurdu. Ev sahibi memnundu: 

- Oh.. oh dedi çok iyi. İşte 
böyle olmalı. Kendi evinizde gibi .. 

M. Phila kadehi sağ eline aldı 
ve hafif, hafif öksilrerek nazari
dikkati llstüne celbettikten sonra 
kadehin içindeki ıarabı yere, ba
lının nzerine serperek döktü. 

ihtiyar adam hayretle davet1l
aine baktı, genç kız bir hayret 
ıayhasım dişlerile dudaklarına 
geçirdi, 

Genç Amerikalı: 
- işte, diyordu. Muhakkak ki 

bu ailenin en Hmimt dostu oldum. 
M. Dou1Sinet: 
- Şu Amerikalı centilmenler 

de pek terbiyesiz oluyorlar diye 
dOıllnüyordu. Hiçbir Framız de
likanlııı artık içmek istemediği 
zaman tarabını bahnın lz•rine 

dökmeı. 
Ondan birkaç glln ıonra 

( Phila ) bir ziyaret daha yapb. 
Hali tavurları gayet kibardı. 
Gen~ kıza da çok nazik bir ıurette 
kur yapıyordu. Bu ailenin gayet 
iyi bir doatu olmuıtu. Çaya ıe
liyor, akfam yemeğinden aonra 
geliyordu. Mhyö Doussinet: 

- Ben bu çocuğun hakkında 
çabuk hoknm vermitim. 

Dedi ve yine bir cumartesi 
gllntl onu tekrar akpm yemeğine 
çağırdı. Bu davet l\zerine Pbila 
bu akqam her zamandan daba 
fazla nazik olmak lazım ıeldijini .

1 

Tavşancıl Oençler birligi menfaatine 
29 Haziran Cum• gUnU 

Büyük Sünnet dütünü ve pehlivan 
~üreıleri yapılacaktır. 

50 lira ba~a 15 lira orta)& 
30 ,, buyuk ortaya 5 ,. desteye 
Tr•n •aalleri : 

zannetti ve şarap 
kere doldurdu. iki kere halının 
üzerine döktü 

Halı ancak ertesi akşam ku
rumuştu. Y aphgı bu nezaketsiz 
hareketinden sonra damatlığa 
kabul edileceğinden yüzde yüz 
emin genç adam babasına rica 
ederek gidip Matmazel (Lucette 
Doussinet) in desti izdivacını 

kendi namına isetemeıini rica 
etti. 

Mösyö (Douuinet) genç doa· 
tunnn babasını ıamimiyetle kar
şıladı (Phils) i çok seviyordu. 

Fakat büyük bir teessüfle baba· 
sına ıu cevaba verdi: 

- Oğlunuz çok sevimli ve 
çok eyi bir çocuktur, kendisini 
pek ıeviyorum. Fakat maaleıef 

bu izdivaca razı olamam. Onult' 
fena bir huyu var. Davetli oldu· 
ğu yerlerde yemeğin sonunda 
halının listüne ıarap döküyor!. 

iYi BiR FOTOCRAF 
Makinenizle objektifinin mukemmeliyetine tabidir. 

O halde, başlangıçta modern, ayrı tamam 
ve en aon yenilikleri havi ve dünyanın 
en eski ve Alemşüm~l bir şöhreti haiz 
ZEISS - iKON fabrikasının fotoğraf 

makinesini intihap ediniz. 

Bu fabrika; size en ıon terakkiyat ve te
kemmülitı muhtevi ve her keseye elverişli 
pek müntC"hap çeşitlerini takdim ediyor. 
lıte; ZEISS • iKON fotoğraf maki· 
nelerinin başlıca ve en kıymetli evsafı : 
1 - Her memlekette milyonlarca ama

tör tarafından takdir edilmif olan 
( lkonta, Nettar vesaire ... ) modellerde 

OTOMATiK AÇILMA TERTiBATI. 
DÜCMESINE BiR DEFA BASMAKLA 
FOTOCRAF ÇEKiLMiŞ DEMEKTiR. 

2 - ZEISS • iKON makineleri için her yerde bulamıyacağınız 
hususi filme ihtiyaç yoktur. 

3 - ZEISS • iKON fotoğraf makinelerinin en ucuz olanı bile 
(BOX-kutu) heyeti umumiyesi madenidir. (Mukavva değildir.) 

4 - Objektifi Zeiss mamulitıdır. 

DiKKAT • (ZEiSS iKON) marka&ını ta. ı~.an her foto ıf 
• makmesi ( ıEıSS iKON ) degıldir. 

Tekoıil fotoğraf malzemesi satan dükkanlarda bulunur. 
Katalog ve tafsilRt için: lstarıhnl'da Dilsız ıade_ Hanında 24-27 ııumaralnr in 

JACK ROTTENBERG Rdreaıne ımiracaat. 
Posta kutusu 114 

Muhtelif Eşya Satışı 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
928 aeneaine kadar ıümrüklerde toplanan bir çok eşyalar gftmrllksüz kootenjanaız ol8!ak ~ğı.da 

yazalı tarihlerde her Pazartesi günleri saat 16 da satııına baılanılmıştır. S~tala~ eıyalartn cinil~ı, ~·~
tarları ve tahmini kıymetlerile şatıı gtin ve tarihleri ve ,ekli milzaycdelerı hizalarında paterilmıştir. 
Müzayedeler 1549 No. ve 411/930 tarihli kanua ile 2490 No. ve 2/6/934 tarihli arttırma ebiltme ve 
ihale kanunlarında yazılı ahklm ve herkeae paraaaz verilen şartname dairesinde yapılır. 

Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ikamctgih ve imza tasdiki istenir ve her aabf için mubam· 
men kıymetin °o 7,5 çuğu nisbetinde teminatı muvakkata akça11 alınır. Müzayedeye baılandıktan sonra 
gelecek talipler kabul edilmez. Kapaİı zarfla yapılan milzaye~elerdc teklif mektupları '?üzayed~ aaa.~i~-~ 
den bir saat evvel komisyona verilmit olmaıı ıartbr. Komısyon latanbul Glaırilklerı. ~aşmudlirlug~ 
odasında toplanır. Her iatekliye talep edeceği izahat verilir. Sahlan qyalano tafsılatlı cetvellerı 
gilmrUklerde aabhr. latiyenler bu eşyalan bulunduğu gümrUklerde g-&rebilirler. Satıştan ~onra eşya 
hakkında itiraz kabul edilmez. '"3397,, 

F. N Kap T ahmiai Kıymet Müzayede Müzayedenin Satılan eşyanın cinai 

14 
Muhtelif 

25 

29 

29 

30 
30 

yektlnu Lira Kurut tarihi şekli 

1 OS 581 70 J 6n 1934 Açık arttırma 

96 
81 

67 

800 

101 

S7 
464 

d43 
961 

10297 

387i 

2304 

12126 
4205 

75 

il 

80 

33 
52 

23n1934 " " 
30n/934 " " 
6/8/934 Kapalı zarf 

13/8/934 Açık arttırma 

20/81934 " " 
Zl/81934 Kapalı zarf 
3191934 Açik arttırma 

Muhtelif mey•• ve aebze komerve
leri mekülit ve .. ir mevat. 
Muhtelif klğıtlar ve kağıt eıya. 

Menıucat muhtelif yUn ve pa· 
muk eşya. 
Velesbit, otomobiller ile bunlara 
ait aksam vesair makineler. 
Muhtelif yağlı vernikli ve toz b~ 
yalar, resim boyaları sair muh· 
telif eşya. 
Pudralar, kremler, dudak boyalan 
aair tuvalet levaz•mı. 
Dolu sinema filmleri. 
Muhtelif oyuncaklar maden temiz· 
!emeğe mahsua tozlar ve aalr muh
telif eıyL 



12 Sayfa 

Haşaratı 

lasanm 
etmekn. 

Öldlrmek ... EVET 
cıterlerfal harap 

HAYIRI HAYIRI 
FLI : T~KS ~ 8İnekleri, sivrisinekleri, talıtakurularını, 

pırelen, guvelerı, lıaman böceklerini ve karıncaları kat'iyven 
olclüren ve aynı zamanda • 

LATiF ve SIHHt BiR KOKU 
neşreden yegane haı;ıarat öldiirücii wayidır. 

FLI • TOKS; sıkıldıktan ııonra odayı kapamak iktiyacını 
moesetmeyen ve sizi bilumum haşarattau kurtaran ve 
lıavayı latif bir ko~u ile de7.oııfekte t;den yegane lıoşarnt 
oldürücü mayidir. FLI • TOKS; odanın havalanmasııı 
b •klomeğe hacet kalmadan yemek odanıza kemali huzur! 
tııkarak sizi hem sinek ve eivrisıneklerden kurtıı.racıık, 
bı>m de odanıza latif ve serin bir hava verecek Yt>gô.ue 

...... ,.ı iiMiirii"'i .,,," İı l ir. 

KA'; 'İYYEN LEKE Y APı\ıKZ 
Daima ve yalnız 

F--i • TOKS 
Umumi ocentaları: 

kullanımı. 

--EHRENSTEIN ve TOLEDO 
P evo.) an9 llım, lstanbııı 

İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektep elbisesi olan bütün talebenin 25 Haziran Pazartesi 

ıUnü saat on dörtte mektepte bulunmalan. "3438., 

' 

SON POSTA 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karakay KHprilba' 
Tel. 42361 - Sirkeci MGhUrdarzade 

Han Tel. 22740 ...... ... .... ~ 
İZMİR SÜR' AT 
iskenderiye Yolu 
KARAOENiZ vapuru 26 

Haziran 
Sah 11 de Galata rıhtımm· 
dan kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, fskenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. "3414,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 25 

Haziran 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3415) 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 26 

Haz:ran 
Sah 20 de Galata rıhtinım· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüıte bun• 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3416,, 

Satıhk Motör 
Alolkara kazasının Gezyörük kö

yünde Dizel markalı 46 beygirlik iki 
motör iki taşla birlikte ehven fiatle 

satılıktır. letiyenlerin .Malkara yatıha· 
nesinde dava vekili Rahmi Efendiye 

miiracantlan. 

Haziran 25 

N I H AY E T B U V AZ 1 •• 

SOGUK 
iÇECEKSiNiZ 

ZiRA: 
11 FRIGIDAIRE" 

ayeslnde şaraplarını:z. biraıarınız ve her türlü ıckilerlnl• 

soğuk tutulacağı gibi yiyecekleriniz dahi sıhhi ve taze 

olarak muhafaza edilecektir. 

eır tek Frlgldalr• varan·. Hakiki FrJglClalre oıancll•• 

BOURLA BiRADERLER ve $ 81 

il FRIGIDAIRE il 
ELEı<TRIKU OTOMATİK SOGUK HAVA 00LA8ı 

General Motor• Mamuıatı 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik halabnda bilvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satdır. 

Eskişehir Hava Mektep
leri Kumandanlığından: 

Hava Mekteplerine alınacak talebenin kabul şartlan ı 
A) Türk olmak. 
B) Taliplerin ortamektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini ikmal etmlı 

ve asgari (17) yaıını bitirmiı, azami (20) yaşında olmak. Orta
mektep tahıiJinden daha yllkıek tahsiJ görenlerle bu tahsili 
bitirmiş olanlardan ıehit, malul, aeker çocukları ile ecnebi dili· 
ne vakıf olanlar tercih olunur . . 

C) Talip miktarı kadrodan fazla çıktığı takdirde bunlardan orta• 
mektep şehadetnameJerine nazaran yüksek derecede olanlar 
tercih olunur. Ortamektep tahsilini ikmaldeu aonra iki aene •• 

daha ziyade müddeti tahsilıiz geçirenler ortamektep ıekizincl 
smıf derslerinden Hava Mekteplerince imtihan edilecek ve mu· 
vaffak olanlar mektebe alınacaktır. 

D) Sıhhi vaziyeti uçuı vazifelerinde istihdama elveriıll olduğuna 
dair mütehassısları tam olan bir hastahane heyeti ııhhiyesl 

raporunu almak (hariçte bulunanlar mahalli askerlik ıubelerino 
müracaat etmek suretile muayeneye gönderilirler. Tam teıek
küllü heyeti sıhhiyye bulunan şehirlerde en büyük askeri ma• 
kama müracaatla muayeneye sevkolunurlar.) 

E) Ahlakı mazbut olduğuna ve hiçbir veçhile maznun veya mah· 
mahkum olmadığına dair polisçe tasdikli vesika göstermek. 

F) Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli Küçük Zabitler hakkın• 
daki (1001) numaralı kanun ile bunu tadil eden kanunlar mu
cibince muamele göreceklerdir. Mektebi ikmal ettiklerinde Ha· 
va Birlik ve müesseselerinde (12) sene müddetle Hava Gedikli 
Küçük Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini noterlikten mu• 
saddak senetle taahhUt etmek. 

G) Maktepte tahsilde iken arzularile tahsilden ayrılmak iateyenler 
mektebe okudukları mUddet zarfında kendilerine yapelan bUtun 
masraflar ödetilir. 

H) Tahsil müddeti iki senedir. Mektep leyli ve meccanidir. Askeri 
lise telebeai gibi giydirilir ve beslenir. Den levazımı para11z 
verilir. 

J) (C) Fıkrasınm ikinci bendinde izah edilen ve imtihane tabi tutul• 
ması lAzımgelenlerin imtihanları eylülün ilk haftasında Hava Mek4 

tebinde yapılacaktır. Mektebe kabul edilen talebe 15 eyllllden 
itıbaren mektebe alınacak ve der1ler birinci teırinde baıla
yacaktır. 

K) Hava Mekteplerine kabul edilen talebe ihtiyaca göre pilot, ni
şancı, bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, telsizci ve ma• 
kinist hava gedikli küçük zabiti yetiştirilecektir. 
Taliplerin şeraite göre askerlik şubeleri vasıta:ile tekemmül et· 
tirmiş evrakını nihayet 25 ağustos 934 tarihine kadar Hava 
Mektepleri Kumandanlığına göndermiş olmaları lazımdır. (341 O) 

YÜK 

YAYYA PİYANGOSU 
3.üncü 

Büyük 
keşide 11 Temmuz 1934 tedir. 

ikramiye 50.000 Liradır. 
Ayrıca : 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mükafat vardır. 


