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üşvet Tahkikatı ilerliyor 
~etice~eye~laBeklen~orlL ~B~~~in_il~nM_u_d_ek_rı_~d_~~~] 
Suçlulardan Metr Salem Hasta, F aracil Veba biler Ve 

Efendi Durgun Ve Dalgın _____ B_a_bıili ••• 
-

.. 
Rli,oel •ça lelalrllc t 

AnL-- • 
111111 

cereyan etlilf Ankara Aıllig• Vekaleti 6inaaı 
aua, 19 (Hususi)- Rn- lf d 1 . d kik a..._ 

ıuçJulan bakk 'd ki h ..,vet a e er ilzenn e tet at yapu-
kikllbuın bu ~n a •zırlık ~- tını tahmin etmek gtıç değildir. 
riJ • b: n )veya Yarı11 bıti- Tahkikat hakiminin evrak llzerin-

m.esı mu em~ görUlilyor. Şu deki tetkiklerini bugün öğleye 
da kıkada tahkıkab idare eden kadar bit' dikt b k. 
lıikim Fethi Be . .. ır en sonra aza un• 
la yı~ ruşvet suçlu.. aelerin daha ifadelerine müracaat 

ra Meter Salem ıle Le on F araci etmesi mubtemçldir Ankara mu-
:!cndlnla "'9lld l'ihı verdikleri ( Devamı ı men • •)'fada > 

lzmir ile lstanbul Ara
sında Bir Mukayese 

--------
Orada Hayat Daha Ucuz 

lstanbuldaq daha ucuz olan 1 . 

. lzmir, 18 (Hususi) - İstanbul ........ ~::::~~.~ .. ~::.::::::::~~ ............ ·-···· 
'fıcaret Odasından sonra lzmir FranSI T • 1 
Od d z acır eri 
b 

311 
• ... ni~an ayında, biri bir 

uçuk, diıerı yedi, UçUncUsü de 
on beı Y8_fında olmak üzere llç 
çocuklu bır ailenin ge . t 
ti'h ~m «V~ 

b~ı "kazbı~lamıştır. Arada oldukça 
uyu ır fark vard 

İ ır. 
stanLulda beı "fu 1 b' 

·ı · . nu su ır 
aı enın n11an a d 
için 124 lira yın a geçinmesi 

2 I kuruş masraf 
yapması zaruri görUlmUctü B 
na m k b'l 1 y r. u-

u a ı ımirde, aynı nllfuslu 
a~nı .derecede masraf yapan b~ 
aılenın 99 lira 32 kuruı f 

k f . .. masra 
yapması a ı gorUlmiiştUr. Bu ye-
kuna 18 lira ev kirası, 27 lira 30 
kuruş gıda maddeleri masrafı 10 
lira 73 kuruş yakma ·aydınlat~a
temizletme masrafı, 6 lira tasar-
ruf veya sigorta masrafı, 12 lira 
•es~iti nakliye masrafı, 25 lira da 
llYinecek etya ve ev eıyaıı mas· 
hf. dahildir. 

( 0..- 8 i•ol aarfada , 

Relsiain reıınl1tl 611r•.t• .Wtlilfiiıtk 
Franaız ticaret leegetl tliin ıelarl,,.U. 
.. ,,, r ..... , .._ .._..,...,. . 

. ,.tı·: '-a"'r ..................... - ..... __ Y ··ıı . d ki b-·· b .. anın iç .. b•pleriııi .!u.":':gin •:..._ 
l n IC emen 90 enn e llU oguşm f-- k- İdrili . ha-• T• maoe-

Mücadelesi 
Umumi Erzak Depolan 
Açılmaaı Düıünülüyor 

Belediye kooperatifi etki Maa· 
rif aezareti hinua altında bir 
numarah aatq d9P09unu açmıfb. 
ba majaza çok faydalı itler yap
IDlfbr. 

Ancak burada Ablan zaruri 
gıda maddeleri yalnız belediye 
mem urlanna Ye koopertife aza 
olan kimselere verilmektedir. Bu 
vaziyet karı111nda hariçten birçok 
kimseler kooperatif idaresine m6-

Tetlıilcat gapaıa Beledige Ilı.lı•t 
Mldlirll Aaım Siiregg• S.11 

racaat ederek kooperatif mağa
zasında aabılarm 1erbest olmasım, 
ucuzluktan herkesin istifade et• 
mesini iatemiılerdir. Belediye lk
bsat mlldiirlllğu bu noktayı tet• 
kik etmektedir. Umumi piyasa• 
dald ihtikAn kaldırmak ve yeni 
hir rekabet Nhaaı vtıcuda getir
mek için ıehrin muhtelif semtle
rinde nç yeni aatq depoıu daha 
açılmuı için tetkikat yapılmak· 
tadır. Açılacak· bu ıabf depolan 
fazla rağbete mazhar olursa, 
halka yalnaz gıda maddeleri de
lil, elblae, ayakkabı, mahrukat 
aibi Nlr ihtiyaç maddeleride 
temin edilecektir. Bu husu .. 
ta kooperatifin aermayeaalnin 
arttırılmaaı ve bazı maddelerin 
ucuzca temini için alAkadar mil• 
esseselerin kooperatifleri ile bir
likte hareket "'dilmesi dilfünUJ
m ektedir Kooperatif umumi he
yeti bugünlerde fevkalide bir 
toplanb yaparak bu ifleri glSrU
ıecektir. 

Franaıa MUatemlekelerlnde 
Pari1p 18 - Alınan haberler, 

Franııdann Koaıoyu Atlu Okyanu
ıuna raptetmek için lnta e7lemekte 
olduldan demirJolunan bu •J albaye
tlacl• lım.I ............ , ..... te,at .......... 

enel yazdığımn yazılarda İmam Yahyanuı ve 111UW1 nın ~- •• 
ra1anm okudanu. Düa de Vehabililı: hareketile tbniaa11udun Wibçuım Y~ 
mıltık. Bir zam.aalar O.mania hüktlmetini n Babıaliyi 9ok uğraştıran V ehabtlik 
hareketiniıı doğurdufu kanlı maceralara bugün de devam ediyonıı: 

1 ;: "•ltl.riıa ••l•tl luı,.,..... tealiml alllA efl• Ye•n orıl•-"- MI tq, 

1797 MDuinde, Tlrk •• ıK d•I . B k 
Araplardan mlirekep bir ordu, en 1 erıne a a-
Vehabilerin merkezi olan(Der'iyye) İh . 1 
llzerine ıevkedildL Fakat bu ordu mıyan tiyar ar 
hiçbir fayda temin edemedi. Hat-
tı, Vehabilerle alb mene ıllrecek Bu Gibilerin Kurtanlmua 
bir mDtareke yaparak avdet etti. J-: T bbüıe Girişiliyor 
Bu mesele, o zamana kadar Tllrk- ...-n eıe 
)erle kat'iyen alikadar olmıyan 
Vebabilerin nazarlannını, TOlder 
üzerine çevirdi. Bu ıuretle de 
hükumet Arabistan çöllerinde 
kendi ~lile kendine bir feliket 
baılangıcı husule ,ııetirdl, mezhep 
reisi olan AbdOlvehaba, Oımanh 
hOlalmetile rakabet hissini verdL 

Abdillvehap basit bir bükü· 
met teştdlatı ve oldukça munta
zam bir ordu vücude getirdikten 
sonra ( 1801 de ) Irak Ozerioe 
akınlar yapmıya baıladıı ve bir 
gün de ansızın ( KerbelA) belde
sini baıb. Beı bin ldpyl kılıçtan 
geçirdi. Servet ve zineti ile met
hur olan ( imam Hüseyin ) in 
türbesini tahrip etti. Gerek bu 
türbede ve gerek tehirde bulu
nan kıymetli eşyaları .iki yüz de
veye yükletti. Bu zengin ganimet 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Dünkü Spor Hareketleri 

Don futbol tUt maçlara Japalcla n nımlal burada .....,.... ....... 
h ın•ıı .............. ••••"•h ...... Tnf iFA' ..-
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ın 

Memleket 
Müdafaası 
Ve Halk 

• 
esı 

liüktlmet, Milli müdaf a kov· 
vetlerimizio takviyesini liızumlu 
buldu ve yeni tedbirler aldı. 
llu tedbirlerin en b şıod milli 
müdafaa bütçemize tahsis edıl
mek üzere yeni alınacak ver· 
giler gelıyor. Bu hu usta halkın 
mütnleıısmı §U eatırlatda oku
yabilirsiniz: 

izzet B. (H ·oğla A m hme çil) -
Ben eski bir asi er olduğum i~n 
ordunun kıymetini çok iyi takdir 
ederim. Kahraman bır ordumuz, yıl
maz bir donanın rnu: vnrdır. Fakat 
kahramanlık ve yılmnzbk m nevidir. 
Bir de işin maddi tarafı vardır. Mesela 
top, tüfek, bomba gibi ilahlar ordu
nun maddi kuvvetidir. Bir ordunun 
tam kuvvette olması için gerek 
manevi, gerekse maddi taraftan ar
lıkb ve zengin bulunması lizım, batt 
elzemd:r. Çok hşekkür ofonur ki 
hükQmet bu lüzumu tam vaktinde 
takdir etmif, tedbirlerini nlmlfbr. 
liükümetin bu hareketi çok hoouma 
aitti. 

* 
Kemal ffivi B. (Turba caddesi) -

Türkiye sulçu bir devlet olduğunu on 
ene içinde elli defa iıp t lti. Azizim 

' ıeflerimiz bize daima sulhçuluk telkin 
ediyor:ar. Biz mütecaviz olmıyaca~z. 
F kat hariçten gelecek herhangi 
yal:: ancı bir tecavüze kar ı da kendi
mizi her zaman müdafaay hazır 
olmamız da lazımdır. E.sa en sulh 
dav sında muvaffak olmak için kuv
vetli bir orduya ve donanmaya sahip 
bulunmak lüzumlu bir fMlbr. Hükü
metin bu aahad ldı~ yeni tedbirler 
çok yerinde e iı betlidir. 

lf 
Salah" ddio B. ( Ak ray Şakir Pap 

•ohğı ijS) - Türk orduau neferinden 
mtışiıine kadar daimn kalıramnn 

olduğunu bütün dünyaya ispat etti. 
Fakat kahraman Türk ordusu hiç 
miltecaviz olm mlf, daim bu aziz 
•atam müdafaa etmiştir. cm!eket 
müdafaası için ordumuzun kuvvetli 
olmann lüzum vardır. HükUmet bu 
lüzumu takdir ederek ordumuzu 
kuvvetlendirmek için tedbirler h
yor v bu suretle çok doğnı bir 
hsreket yapmıt oluyor. 

Bir emur ahkom Oldu 
Evvelki gün Ağırceza mahke

mesi bir ihtilas davasım netice
lendirmiştir. Kadıköy malmüdiir
lüğü muhasebecisi Cevat .Beyle 
veznedar Nazım Bey geçen sene 
bir ihtilas meselesinden dolayı 
tevkif edilmişlerdi. Sabık Kadıköy 
malmüdürü Salahaddin Bey de 
müdür olmak hasebile mahkeme· 
ye verilmişti. fohkeme Cevat 
Beyin cürmünü sabit görerek 
kendisini S ene ( 3 ) ay hapse 
mabküm etti. Salahaddin ve Na· 
zım Beyler hakkında da, amme 
davalarının kaldınlması suretile 
bernet karan verildi. 

• 

' 
tim.üş Para ar - . 

lçın 

nede ş·mdiye Kadar Otuz 
ç on Gümüş Toplandı 

Gümüş, nikel ve bronz cümhuriyet parası l 
basılması için geçen sene bir kanun çıkmışb. 
Maliye Vakaleti de bu iş için (500) bin liralık 
bir tahs"sat vermişti. Bunun üzerine de gümüş 
mübayaasma başlandı. Bir taraftan dahilden gümüş 
toplanırken bir taraftan da lngiıtereden (17) tonluk 
gümüş alındı. Maliye Vekaleti halktan vergi borç• 
!arına mahsuben gümüş para kabul edilmesini 
mal müdürlük!erine tamim etti. Buna rağmen Darp
hanede şimdiye kadar toplanan gümiiJ miktan 

Alman bu netice karşı ında, piyasada glimüş 
fiyatı (35,5) ve (36) kuruş iken Maliye Vekaletinin 

(34) kıymet koymasının bunda tesiri olduğunu 
söyleyenler vardır. Darphane bütün makinelerini 

(33) tonu geçmemiştir. 

hazırladığı halde bu yüzden para basmıya başla· 

yamamışbr. Fakat bu hususta alıncacak bir tedbir 

aayesinde, gümUş paraların basılmasına yetecek 
miktarda gümüş. tokunun kısa bir zamanda temin 
edileceği de ileri sürülmektedir. 

Mar yeciler . 
Kurslara Devam Etmeleri 

Mecburi Olacak 
Maliye memurlan için geçen 

nisan açılması takarrür eden 
kurslar, yeni bazı kanunların 
kabulü dolayısile, iki ay gerı)e 
bırakılmıştı. 

Öğrendiğimize göre, bu kora
lann ha.zinından itibaren fa iyte 
geçmeleri için icap eden hazır
Lklara başlanmışbr. 

Yunanistandaki 
Gayri mübadil 
Emlaki 

Yunanistanda gayri mfibadil· 
Iere ait bulunan gayrimenkullerin 
Ankara mukavelenamesi mucibin· 
ce, Yunan hükumetine geçmesi 
icabetmektedir. Fakat bu gayri· 
menkullerin 1 Ağustos 929 tari· 
hinde sahiplerinin filen tasarruf 
ve intifalarmda bulunduğu vesi· 
ka ile; ispat edildiği takdirde, Yu
nan hükumetince vazıyt edilmiye
cektir. Bu itibarla bu tarihte ken• 
di tasarruflarında bulunanlar var-

mnhkemeye müracaat ederek 
ilerde bir hak iddia etmemeleri 
için, muhtelit mübadele komisyo
nuna müracaat edilmiş ve bu hu-

Memurlann mesleki ih · as
lannı z.iyadeleştirecek olaıı ba 
kanlar üçer y devam edecek, 
memurlann • tirakleri mecburi 
tutulacaktır. Kursların çılması 
dolayısile aliye üsteşan Faik 
Beyin bugüıılerde şehrimize gele
ceği haber verilmektedir. 

24 Saatin 
adiseleri 
Sab kah Ahmet Tabtakalede 

kanalizas} ona ait direkleri çalar
ken cürmümeşhut halinde yaka· 
lanmışbr. 

1 t ausun tespiti istenilmiştir. lurk 
murahhas heyeti de, alakası bulu
nan vatandaşlara tebligat yapa
rak, bu gayrimenkullerin tasarruf.. 
lannda bulunduğu isbat etmek 
üzere vesailde beraber heyete 
müracaat etmelerini bildirmiştir. 

lf. Sabıkalı Nuri, Kasımpaşa 
iskelesinde sandalcı ldris ile Yu
nusun küreklerini çalarak savu• 
şurkeo yakalanmışbr. 

Bostan başında oturan 
Meliha Hanım isminde bir kadın 
bakkaldan istediği şeyleri yanlış 
getirdiği için bakkal çırağı Şefiki 
fena halde dövmüştür. 

l#- Yon us isminde biri Küçük· 
Mu apaşa da kendini bilmiyecek 
derecede sarhoş bir halde elinde 
kama ile sokaktan gelip geçene 
çatmakta iken yaknlanmıştır. 

Ortadan Kaybolmuşlar 
Balatt oturan kunduracı Salo

mon Aciman ve tenekeci Hayim 
isminde iki akraba on gün ev\'el 
ortadan kaybolmuşlardır. Şimdiye 
kadar yapılan bütiin aramalar 
rağmen hiçbiri bulunamamıştır. 

Binaenaleyh, o tarihte alakalan 
bulunmıyanlann gayrimenkullerine 
Yunan hükumeti tarafından va
zıyet edi:ecek, aksi tevsik edi
lenler için de komisyonca mliaaa-
de verilmiyecektir. 

Yumurta 
Müzakereleri 

Tıcaret oda nm daveti Uzcrine 
yumurta tacir ve ihnıcatçılan 
evvelki gün müh:m bir top!anb 
yapmışlardır. Toplanb dött saat 
kadar ürmüş, Almanyaya yapıla· 
cak yumurta ihracatı etrafında 
mühim görüşmeler olmuştur. Soıi 
zamanlarda, Almanya ile yumurta 
alış verişi üzerinde müzakereler 
cereyan etmektedir. 

Bir Tahmin 
Günün Birinde Bahçivan

sız Mı Kalacağız? 
Her mevsimde, lstanbula uzak 

yalan birçok vilayetlerimizdeo 
turfanda sebze gelir. ŞebrimiT.de 
bulunan sebzeciler bu vaziyetten 
şikayetçi bulunmaktadırlar. Bun
lar, turfanda olarak hariçten 
gefrilen sebzelerin yerli sebzele
rin satışma ekte verc:liği iddia
ımdadırlar. Alakadar bir zat: 
"Eğer buna mani · olunmazsa beş 
altı sene sonra istanbuJda bahçı· 
van kalmıyacaktır. Bilhassa, 
İstanbul mahıulil yetiştikten ıoora 
hariçten yaş ıebze gelmekte de
vam etmesi işlerimizi altüst edi· 
yor." demiştir. Sebzeciler cemi
yeti, bu hususta bazı teşebbüsler
de bulunmak kararındadır. 

Veraset 
İşleri 

Muhtarhklann ve hey'etl ihti
yarilerin lağvından sonra Dahi· 
!iye Vekileti bunlann işlerinin 
hangi daireler tarafından yapıla
cağını gösteren bir cetvel neşret• 
mişti. Heber verildiğine göre bu 
cetvelde veraset muamelelerinin 
belr"diyeler tarafından mı, yoksa 
nahiye müdürlükleri tarafından mı 
yapılacağı gösterilmediği için be
lediyelerle nahiye müdürleri ara
aında bir ihtilif çıkmış ve bu yüz· 
den de bazı nahiyelerde halkın 
veraset işleri yapılamamıştır. Ka· 
nun tevaüs edilen mallar ve mnlk·· 
ler için muayyen zamanlar koy· 
muş ve zamanlar .zarfında müra· 
caat etmiyenlerden yüzde yirmi 
nisbetiode ceza alınmasını şart 
koşmuş olduğu için bazı alakarlar 
kaymakamlıklara ve vilayete mll
racaatlar de etmişlerdir. 

Güniln Tarihi 

Türk 
Tetkik 

Dili 
İşleri 

Dil Mecmuası Büyük Bir 
Rağbet Gördü 

T. D. T. C. Umumi Kitipliğindedl 
Cemiyetin bülteni olan "'1 ürk onı., 

mecmuasından ıimdiye kadar dört 
ıayı çıkmışbr. lık sayının basıııı• 
tükeomiı olduğundan bundan sonraki 
aboneler ancak ikinci Hyıdan baf" 
!ayarak kaydedilmektedir. Bununla 
beraber tnm takım elde tmek iat~ 
yenlerin ıayısı ikinci bir basıma 

imklin verecek dereceyi bulursa 
birinci sayının tekrar bastJnlml!sı da 
dilşilnülmektedir. Abone yazılmak 
üzere müracaat edenlerden birinci 
sayıyı da isteyenlerin bu ciheti 
Cemiyete bildirmeleri ricB olunur. 

Bültenin beşinci sayısı baskıya 
verilmittir. Şimdiye kadar nbono 
yazılmıt olup ta mecmualannı alma• 
mıt veya nol(san almış bulunanlar 
Yarsa, bunlarm da nihayet haziranın 
lS ine kadar Cemiyete mektupla 
keyfiyeti bildirmeleri lazımdır. 

Bültenin her ııoyısı 30 kuruştur. 
Abone bf'deli on ıayı için 300 kıJ. 
ruştur. Türkiye içinde po ta ücreti 
alınmaz. Ecnebi memleketler içiıJ 
aynca posta ücreti iliive o~unur. 

Beşinci sayıdan itibuen bülten 
daha yeni Ye daha ır\i:&el bir ıckilde 
çıkmıya başhyacağındnn y nicl.o 

abone olmak isteyenlerin de şimdiden 
müracaat etmeleri rica olunur. 

Ünlverslteileki uvakkat 
Talebeler 

Uaclcrin ıon sınıflannda bir ~;. 
raptan sınıfta ipka kalan talebe, bu 
•encbaşında Üniversiteye muvakk 
talebe olarak kaydedilmiıti. Bu gibi 

· talebenin imtihanlarının Kabataş lise .. 
nnde yapılma6l Maarif Vekfi.leti tara 
fından tesbit edilmiştir. Her tale 
ikmal kaldıtı gruptan imtihanını Ye 
dikten sonradır ki OniYenited~ men 
.up olduğu fakültelerde imtihana gi 
rebilecektir. 

Ecnebi Mekteplerde 
Ba.ı.ı ecnebi ve ekalliyet mektep

lerinin, talebeden bir aylık fazla ücret 
almak için yaz tatiıine geç başladık• 

lan, halbuki ııcaldar başladığı için, 
bu milddet zarfında yapılan tedriaa• 
bn faydalı olmadığı anlaşılmıştır. Bu 
sene ecnebi ye ekalliyet mektepleri 
lmtihanlan da resmi mekteplerde ya• 
pılaca§'ından, lmtihaolan müteakip 
mektepler tatil olunacakbr. 

Yakalan Pullar 
Cümhuriyetimiıin onuncu yıldönfi• 

mö hatırası olarak Oç güa için teda• 
yfi)e çıkanlan posta pullanndan kul• 
lanılmayıp sıitclerde kRlanlan Anka· 
raya gBnderiler~k kimilen yakıl• 
mııbr. 

15 Günde 
Yakalananlar 

Ankara, 17 - Bu ayın birlnd Ye 
ikinci baftalan içinde cenup hudu
dunda yedisi müsademeli 38 kaçakçı 
vak'ası olmuştur. Bu vak'alarda biri 
yaralı, üçil ölü 63 kaçakçı ile 1700 
kilo gümrük kaçağı, 1500 kilo inhisar 
kaçağı, 6900 defter &igara kaıdı, 110 
çakmak, 7000 çakınök taşı, bir oto• 
mobil, bir tüfek, bir tabanca, 43 
kaçakçı hayvanı tutulmuıtur. 

t}'on Posta'nın Resimli Hi 
A e age ı: 
~--

Pazar Ola Hasan l:Jey Diyor Ki: 

- Ellinde de2il Hasan Bey, 1 ... Meıela küçtık bir ee:ve 
~ -biyimL. lı:ııfam kızana.. 1 

- Karşımdakinin kolunu 

tarafa, bacajım bir tarafa.. bir 1 riml 
Dajıbp parça parça ede- 1 Haaan B. - Desene kafaD 

im.arsa memlekette veuiti nak-
liyeye bir it bırakmıyacakaın l 



•• H g 
Af .. ndericatımızın çoklu
gundan dercedilememi~ .. 
tir. 

Japon Amiralı 
Bize Milletler Cemiyeti 
Aleyhine lttif ak Tek lif 

Etmiı 
Loadra 18 (A. A) - Avam 

kamara•nda amele meb 'ullardan 
M. Crippı, Japon filosunun Ak· 
denizi Ye Japonya Amirabnın Tür
kiyeyi ziyaret~ne. dair tahminlerde 
bulunarak •mıra m Ttırkiyede bu
lunduğu. sı.rada Almanya ile Ja· 
ponya ıttaf akına iltihak etmeıi 
için Türkiyeye pek mllhim vaat• 
Jerde bulunulmuı olduğunu dy· 
lemiıtir. 

Mumaileyh, Japonya ve Al
manyann.l kuvvetleriue istinaden 
M lletler Cemiyeti aleyhinde 
bir kombınezon vlcude geti• 
rilmesinin pek çok kolay ola· 
cağı fikrinde bulunduğuna ilive 
etmitlir 

Y 1ldırım Faciaları 
iki Kişi Öldü, Oç Kişi De 

Yaralandı 
lln M•la, 1~ ( A.A. ) - Evvelki 

IA l hmerllezın Kafaca köyünlin 
•an mevkii d · 

meıi dibi d n e bar çab kü-
lki tütün n e f e.mek yiyen on 

v ameleıının &zerine av 
mur yagarkeo bir yıldırım dn'! g
bir kiti ölmllt, &ç k" • 'W9mlit 
diğerleri de hafif lfl ajır ve 
la l d ıurette Yara
nmış ar ar. Gene ayni n uı 

nahiyeıin!n Kara böğürtlen g k:yfhı: 
düşen bır yıldınm bir k" • • 
ölümüne ıebebiyet vermiftir ~tının 

Bir Define 
Y ozgatta Bir Köylü Bir 

Hazine Keşfetti 
Yozıat, 19 (A.A.) _ Botu· 

~yan ~anım Çayırıebir nahiye
ıınde bır köylü tarla içinde Ro
mahlara ait olduğia zannedilen 
b~ ~efine bulmuştur. Bazı mes· 
kukat, albn hulliyat ile kıymetli 
lafl~rdan ibaret olan defineye 
Jtukumetçe vazıyet edilmiştir. 

Askeri Mütekaitler 
Cemiyetinde 

Dün Muazzam Ve Heye
canh Merasim Yapıldı 

Gul Jk.• Aakerl Mlltekait
~-IJetine hediye ettikleri 

fotograflannın cemiyet aalonuna 
taliki müna1ebetile dnn çok heye. 
canlı meruim yapılm11tar. 

Fotoğraf baılar üzerinde lllfln
mıı, hararetli nutuklar dylenmif, 
mlltealobea lu,...etli hediye .... 
londakl Jtrhle konmUflur. Bun· 
.._ IOllU .. Gut Hz. ne tazim 
telırafa çekilmiftir. 

Fırıncılar 
Son Günlerde Fazla Mik

tarda Un Alıyorlar 
"b" 

8
atda11 koruma kanunu mu· 

a ınce undan ve-ı ab a x.. 
•alimdar. F • •• n ca!'. 
- ınrAnJ .... ~_ banun içın 

•.. er._ •t1&111 aaiktard 
119 IDIJaapsnaa ı.. .. _._ a 
Bitin ,.,alanaa -...auflardır. 
tadırlar. ... J•tarmak· 

Son bir hafta zarfında b 
da 31,870 çuval un aablm :raa .. 
Cesedimi Vezüv Y~-'· 

d -·ar. 
alına Abnız 

f stanbulda iliileria yalol • . k masa 
ıçın remataryom yapalmuma v 
bu emelle bir cemiyet kurmıy: 
çalışan kimyager Nurettin Mtınşi 
Bey ltalyada bir ölüleri yakma 
cemi)etine aia olmuı ve kendi 
lliiaiinOn Vezü yanardağına ahi· 
1Da11nı vasiyet etmiştir. 

Dünkü Zelzele 
rl ~ aqam saat 5,43 e teh· 
•aım~de on saniye devam eden 

ıf bir ıelıele olmuştur. 

Resimli Makale a ~~,.vet Ekelim a 

Memleketi me.'ut ve mamur bir hale getirmek için 1 iktıaadi prorram, bu ıiyaaetin birinci adımıdır. Bet 1ene-
•.ervet ekmek IAzımdır. Bu ıervet, halkın iıtih1al kabi- • · h fı vet 
!ıy~tini ıırthrmak, tabii ıervetleri itletmek, pillnlı bir lik iktıaadı prorram m~mleketın er tara na aer 
iktııat •İıtemi takip etmekle mümkündiir. Bet .eneUk ekecek, refah Ye umran tohumları atacaktır. -

SON TELGRAF HABERLERİ 
. 

TayyarecilerimizEskişehirde 
Tezahuratla Karşılandılar 

~~--~~---~~~-----·~~~~~~~~ 
Ruayaya muvaffakıyetli bir nnı slylemiıtir. Çelil Be1 TOrk birden •e biiy&k intizamla bav ... 

•eyabat yapllUf olan tayyareci- tayyarecilerine Bükrqte ghteri- laaarak Bllkret ıebrinin llzerinde 
lerimiz dtln sabah aaat 9 da Bük· len samimi hüsnll kabule teıek· bir devir yapbktan sonra saat do-
reşten hareketle lstanbula gelmiş· kuzu on geçe ufuklarda kaybol-
ler ve hiç tevakkuf etmeden E... kür ederek veda elmİftir. muılardır. 
kiıehir istikametinde uçmuflardar. Bet tayyaremiz saat 9 da hep Eskltehlrde istikbal 
. Tayyarecilerimiz Bükrq bava · · '' .. · • · .. · · · · · • · · • · • · • " ' ·' ' ' · Eskişehir 18-(Huauai) - Rua-
lstasyonunda Romen hava ku· Millf Müdafaa yadan avdet eden bava filomuz 
mandanı ve diğer hava nezareti Vergileri saat 13, 10 da Eakişehire indi. 
erkAnı. elçimiz, ataşemiliter ve Filo kumandanı Celil Beye Son 
daha birçok zevat tarafından Ankara 19 (Hususi) - Dnn Posta Ve Gazi Yolu gazeteleri 
•elimetlenmltlerdir. cuma olmasına rağmen Maliye namına buketler verildi. 
h Tayyare meydanında Romen Vekili ve vekllet erkim çalıt- Şehir Tayyarecilerimizin avdeti 

a•a kuvvetleri kumandanı filo- mıtlar ve Milli MOdafaa Büt· münasebetile baıtanbqa bayrak· 
trnuz ku~and. a.na Celil Beye Romen larla donatalmaşb. Hava yağmurlu ayya ı çesinin takviyesi için abnmau v k ~ecı erının bu ziyaretten mO- ve fırtınalı olmuına ragmen ar• 
tevellit memnuniyetlerini beyan n kararlqbnlan tedbirlere ait pro- talama merasimi parlak oldu. 
tq~kkGrden sonra Tlrk tayya.. je!eri son defa tetkik etmiflerdir. Porsuk otelinde belediye tarafın· 
~erinin ziyaretlerini yakında Projelerin yann meclise verilmit dan tayy•recilerimiz şerefine bir 
aade etmekle bahtiyar olacakla· bulunması muhtemeldir. ziyafet verildi. 

Bükreş Türk Şehitliğinde 
Samimi Bir lhtif al Yapıldı 

teki a;-. 18 (A.A.) - Balcre.
bir Da~ lebitlijinde mlheyyiç 
Ma""a Japalmlfbr. Karaliçe 

·ı ,. ~ ... k ... __ _ 
Ceneral Tıtıa.cla 1 umanwuu 

tayyarecilerimiz, Y eniormandan ve Mehmet Efendi Romence bir na-
Dobncadaa relen TOrk heyetleri, tuk s6ylemit Ye bundan aonra 
Bnk~e bulunan Tlirk ve Mns- Jeneral T riyan da F reako. 
llknaa ahali, mezarlara konulmak ••Tnrk kabramant.nna bOrmet 
lzere çiçelderile beraber relen herkesin borcudur. Bilhaua Tlirk 
Roaaea mekteplileri ve birçok tarihindeki kahramanlıklar, bDtllD 
Roınaayahlar hazar bulanmutlardar. milletler için den almara llyık Wr 

Meraaime Blikrq imamı Ab- kıyme&tedir. " sibi c&mlelerle 
dullah Efendinia mle8sir bir ttlrk· orada yatan phitlerimizi tuiz 
çe duaaile baflanmlf, Siliatireli etmiılerdir. 
Hafız Ahmet Efendi gayet ıü· Jenerale cevaben elçimi& 
zel bir aeale Abdullah Efendiyi Hr.mdullab Supbi Be,, Franaızca ve 

manduanda laralaa .!::~ b .. 
menıup bir aakerı lat'a, ..:;: 
yllkaek riltbeli zabitlw teldt
liie ıidilerek mevzi almlflar 
ve bir k&rıüniln iki tarafına 
dikilen Ttırk ve Romen bay· 
raldan aruında B&kreı elçimiz 
•• lefaret erkAnı Ruıyadan gelen 

takip efmit ve Siliatire mOftliaO Türkçe ilci hitabede bulunmuftur • 
r----:~~~~~=:::~ :=== =..==~~· -=::.~ ~~~~~~====' 

iSTER 
,. 

lNAN /S1'ER iNANMA! 
Bazaa akla b 1 . . 

la 1 ' aya e ~elmedık felulde do'aodancılak· ,:h yapı ~or. Aıatıdaki ajanı telıraf hıberi de bize 
:;:r lr dolaadıncalılc nlmuneıi ra•teriyor. 

cir, b~"::.:~ 18 
(A.A.) .- 5080 den fada Lebli muh-e 

ralanca •J•nlar tarafandan Kilh1• eelbe .. 

iSTER iNAN 

dilmiılerdiı'. Bu ajaalar, mullacirl.ri bir .ene ikametten 
aonra AmerOuaa tal.iiyetıai iktiıap edeceklerini ıöyli· 
yerek kanchrmıtlar ve 180 <lo(arlık bir seyahat için 
muhacirlerden 1200 dolar alarak onları dolandırmıılar
dır. 

iSTER iNANMA/ 

S.Jfa J 

Sözün Kıs sı 

Milli Müdafaa 
Bütçesi Takviye 
Edıiecek ••• 

A. E 

Harici siyasetimizin en büyük 
muvaffakiyetıerınden birini kay• 
dettiji bir güniln alqamıncla: 

Harici siyasetimizi )illardua: 
beri ayni hedefe dojru, ayna 
yolda rötüren Tevfık Riiftü Bey, 
mesleki bayatınan belki en 
büyük mOkifabnı prdl. Bu, en 
yakın tefinin, en açık kelime
lerle, bir aile meclisimde ifade 
edılmiı bir iltifatıydı. 

Tevfik Riiştii · 08\y bardı: 
- Ortada bir eter varsa 

sizindir, dedi. Ne yapüem Gazi· 
den ve sizden ilham alarak yapbm. 

* Komıu devletler erkinama 
yekdiğerJn! ~üt~kip Ankarayı 
ziyaret ettıklen bar gllnlln ferda· 
sında Garbın en büyük guetele· 
rioden birinda Balkan siyasetine 
tahsiı edilmiş bir makale okudum: 

- Cümburiyet idaresi Türk 
siyasetini statik olmaktan çıkardı, 
dinamik yaptı, Ankar~yı da ~ar~ 
siyasetinin merkezi balıne getırdı. 
diyordu. 

... 
Cümburiyetin (10) uoeu yıldönüm~ 

müouebetile Ankarada yapılan reçıt 
resminde hazır bu:unmuf bir ecnebi 
gazetecinin ya:aııoı g&-dOm: . 

- " Bir arahk nazarlan• Guıye 
ilitti. Bir ıiln,O dalwuı haliade akaa 
orduya bakıyordu, skle...... -= 
muhabbet. hayır atk .:;:- etme• 
ıiya1eti busla ~-.. !-• bu ordu· 
b• arbkaa ODUD .... __... 
ır " cı lelari el'an batı-da.,............. m 

nmdad1r. 

Vekiller he1eti 81,A erkinı 
barbl1e reiıinia de lftiraldle biuat 
Gazinin riyaseti altmda aktettiti 
içtimada Milli miidafaa biitçeainin 
takviyesine karar vermif, B&,vekil 
fırka içtimaında bu karan icap etti
ren sebepleri aolabrken: 

Beynelmilel nd1etla birçok 
de•lederl • ....,_ .. tpl_.. 
ihtiyatlı bulaa .. ya .. n.tt1tf siW 
biz.im de tetblrll baa..mamıa le.p 
ettirditinl ıöylemifL. k .-a. .. dllc 

Ben bu haberleri okur en .... • 
• • "tt"ld "mi babrladım. lerimı _ve ıtı . •. erıV"" ·ı· aldı.ıı.. direk· 

Bugun Hancıye elD 1 a• • "M 
tif dab "linde ..Arüye biliyor.a, rıttıa• 

, .. - 0 a, ye nihayet 
yerde hil.rmet lfOr yora bilttln kune-
blltlln mıllet ayatının b i di 
tile basarak: .. bu toprak en m. r, t 
diyebiliyoraa, bunu arkaıında hıHe • 
titl kuvvete borçludur. 

Bu kuv•eti daha ziyade artırmak 
mı lizım? Arbrmak içia fedakarlığa 
katlanmak mı liztm ? Miktanoı ve 
derecetini bilmiyorum; fakat pefİa
den razıyım Ye kaniim ki 17 milyoa 
Türkün ıeve ae"re ve mGttefikaa 
yapacatı fedakarlık bu olacaktır. 

Şu veya bu a6ylenirken. ıu wep 
bu fikir bealenirkep, ıulh çaiJrtkanlan
nın mevizeleri bize vız plir, en fena 
akıbeti kartılamıya huırlanalam. 
ıulhua ilanihaye devam edecetl 
teraneaine atız uydurmaya aoara 
yapınz. 

Bir Köyde iki Cinayet 
ine\~~ (Hususi) - Son hafta 

içinde amaz dabiliade iki bala 
cinayet itlenmiflir. Klpr!i ..W,.. 
sinin Bağhıeclik .., .. .._ .... 

oğlu Rıfat aJlll W,.ı::.::-=:: 
Ye karclefi .... t MM • 
~· .............. v-.. aJlll 
.., .. Siaeplu Nuri .. Aziz otla 
,5eftret tarafaaclan ~lft'!· 
8u ikinci cİaaptİD ..bebİ, bir 
lira miktannü bir alacatm do
prcluju ka~· Katiller yaka
lanmıtlu. (l&ddeiamami Nafiz 
Be tahkikata batlam•ftır. 

Balatta Bir Yaralama 
Sabıkahlardan çolak Sallbat

tia Balatta Mustafa iaminde bir 
ıend aiar surette yaralallllflır. 
Sal·hattin )akalanmıştır. Balat 
baıtahanes ne kaldırılan Musta
fanın hayatı tehliked~dir. 

Şarlonun Hediyesi 
Sanfransisko, 18 (A. A.) -

Cbarlie Chaplin, kendiaine o_a 
bet aene aadakaae hı:ıanet et1a11 
olan kitibi Japoyah T ..... Kouo-

1a vecla ~-- 15Wa 
...., wrm'5tk .. 
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Memleket Manzarası 
L 

Zafranbolu Köy-
lerinde Erkekler 
Nasıl VakitGeçirir 

Kahvesi, sineması ve tiyatrosu 
olmıyan bir köyde sabahleyin ya
tağından kalkan bir erkeğin, ak· 
ş ma kadar DBBll vakit geçirdiği 
her halde biraz. meraklıca bir 
mevı:udur. 

Sabahleyin erkek yabğından 
kalkar kalkmaz, köyün kuş~uk 
vaktine kadar açık duran kahve
sine gider, kahvede köylerde kırk 
paraya verilen bir fincan sade 
kahveyi kemali işti.ha- ile höpür· 
detüp, sıgarasını fos~datarak 
kendine eş bulabilirse bir de alt
ını alb ve yahut tavla oynadık· 

ta onr muharebe menkibele
rini dinler. 

Ku§luk vakti kahveden eve 
dönen arkek, evde karısının ha· 
zırladığı kahvalbyı yer, o gün 
için mevsime göre, tarlada, bağ
da, bağçede ve evde görülecek 
bir iş varsa onun başına gider. 

Eğer hiç bir iş olmazsa, omu
zuna itr.hım eline mendilini ve 
6nüne köpeğini katarak ve bir 
iki kafadar bulursa onlan da ke~ 
dine uydurarak avn çıkar. 

Burada; yabanda çalışan er
kekler de vardır. Bunlar haftanın 
llç dört gfinfinü dağlarda, iki Uç 
gününü köyde ve evde geçirirler. 
Bunlar köyde bulundukları iki· 
üç gün zarfında bahçelerinde, 
elma, armut, domates, patlıcan, 
pır , ispanak, turup ve aire 
yetiştirmiye ve toplamıya gider· 
ler., topladıkları mahsulü, Gerede, 
Bartın, Daday, Çerkeş, Araç, 
Kastamonu pazarlarına götürüp 
satarlar. Pazar dönfi ü dağa uğ· 
rarlar, dağdan odun yaparak bay• 
yanlara yükletirler. Ve köye dö
nerler. işte köyde erkeklerin ha· 
yab böyle geçer. 

llehaı t Eavv 

lzmirde 
Asarıatika Muhipleri · 
Cemiyeti Çok Faydalı 

t~eşriyat Yapıyor 
İzmir, (Hususi) - Asarıatika 

Muhipleri Cemiyeti hayırlı faali· 
yetlerine devam etmektedir. Ce
miyet çok faydalı ne§riyat serisine 
yenilerini ilaveye muvaffak ol
muştur. Cemiyet Ege mıntaka· 

sında mevcut tarih hazinelerini 
daha yakından tanıtmak sevdasile 
lzmir rehberi, lzmir Panaroması, 
Bergama, Efes Panaromalan, 
"Navluhon - T antalis, Lariso, Hi
yarapolis, Kolu ea, Pciyen, Milet, 
Yoran· Didim, Sart gibi cihan 
tarihinde bllyük medeni devirler 

geçirmiş şehirlerin kısa panaro
malannı türkçc ve miimkün oldu
ğu kadar fransızca ve ingilizce 
olarak bir sıra halinde önümüz· 
deki soob hara kadar neşrede· 
cektir. Efes'in türkçe, İngilizce, 
fransızca, Bergamanm türkçe, 

fransızca broşürleri neşredilmiştir. 
Türkçe ve fransızca imıir Rehberi 
Avrupa ve Amerikanın büyük 
şehirlerinden örnek alınarak ve 

bilbas a 1zmirin mi'.attan evvel 
ve sonra ayrıca Cümhuriyet dev· 
rinde ve bütün tarih imtidadmca 
olan safhaları vukuflu tarihçileri-

miz tarafından hazırlanmak sure· 
tile 250 tia}fa. 150 resimden iba· 
ret çıkacaktır. Bu da en çok 
temmuza kadar yetiştirilecektir. 

SON POST==--:.:A================================z===============~ 

• Musahabe 

E BERLE 
iki 

00• ıWektuba 
Cevap 

lar 
Zongıi}dak (HususU- Ticaret 

Odası senel~k .kongresinde Zon
guldağın dileklet'ini bildiren mü
him bir rapor okunmuştur. Bu 
raporun başlıca noktalarını şu 
suretle hulasa etmek mümkündür: 

1 - 10-15 b gir kuvvetin
den fazla enerji hasıl eden bütün 
muharrik vesaitte mazot vesair 
mayi mahrukat yerine maden 
kömürü kullan.Jınasının bir ka· 
nunla temini. 

2 - Memleketin sahil kısım
larile demiryolu boylarmdaki ka· 
aba ve şehirlerin mahrukat ih-

tiyacının maden kömürü ile 
temini. 

3- Ereğli-Irmak demiryolunun 
noksan kısımlarının tamamlanma-

sile bu hattın bir an evvel Zon
guldak ve Ereğliye baglanması. 

4 - Maden kömürlerimizin 
ecnebi memleketleı-e ihıacabru 
çogaltmak için alınacak tedbir· 
ler meyanında gerek hamule 

a esirde 
Elektrik Parası 1le Bir 
· 1-lastane Y ~pılması 

Düşünülüyor 
Balıkesir (Hususi) - Şehri• 

mizde uzun bir dedikoduya mey
dan veren elektrik meselesi 
halkın lehine neticelenmiştir. Üc· 
ret 25 kuruştan, ZO kuruşa 
inmiştir. 

Dört yhk biriken atac klar 
3000 lira kadar tutm ktadır. Bu 
paranın bir hayır işine .sarfadil
meai için çalışılmaktadır. Fikirler 
arasında Memleket hastanesine 
bir halk pavyonu ilivesi galiptir. 
Bazdan da bu paranın yoksullnn 
gözetme birliğine verilerek bu 
birliğin tev i edilmesini istemek· 
tedir. 

Lapsel<ide Bir Sayım ihtilafı 
Lapseki, (Hususi) - Sa) ıma 

çıkan maliye tahsildarları Şahinli 
köyünde kaçak olarak 45 sığır 
bulmuşlardır. Köylünün; sayımda 
tahsildarların bir yaşındaki dana· 
lan da saydıkları hakkındaki şi· 
kayetleri üzerine kaza kaymakamı 
Necati ve malmüdürü lsmail Hak
kı Beyler tarafından yapılan tet
kikat ve araştırma neticesinde 
26 baş sığırın kaçak olduğu tea
bit edilmiştir. 

Zorıgald.ok Ticar~I Oaası Rci8i 
Hüseyin 1' ehmi oe başkatibi 

Cemil Beyle,. 

ve gerek yakacak kömür 

almak üzere limanımıza gelecek 
yabancı vapudann munmele'.lerini 

mümkün olduğu kadar üratle 

bitirmek iç·n · Gümr:ük, Fener, 
karantine ve Liman iderelerine 
taalluk eden işlerin bir elden ıve 

bir b üro tarafı-ıdan idare edil· 
me i. 

5 - Kömür havzası hududunu 

teşkil eden .. Alaplıdan Kuruca

şileye kadar uzanan • ahildeki 

Muşta 
Umumi Müfettişe Parlak 
Eir istikbal Ve Teşyi 

Merasimi Yapıldı 
Muş ( Hususi } - Birinci Umu

mi Müfett:ş Hilmi Reyefendin.n 
vilayetimizi teftişleri mürıasebetae 
yapılan istikbal ve teşyi merasimi 
pek parlak olmuş, bütün binalar 
ipekli e elvan kumaşlarla, şanh 
Türk bayrakları ile süslenmiştir. 
Tezyinat içerisinde şekerci Abdul
lah Efendi mağazası önündeki tak 
bilhassa naumdikkaU celbedi· 
yordu. Çarşı o gün muazzam ve 
çok zengin bir sergi halinde idi. 

Tekirdağmda Elektrik 
Fabrikasında 

Tekirdağ (Hususi) - Şehrimizin 
elektrik ihtiyacını temin eden 
Elektrik Ş:rketi in bir.isi (250) ve 
ikisi ( 100 ) er beygirlik üç motö· 
rlinden ikisi kırılmış ve fa'al 
vaziyette y~lnız ( 250 ) beygirlik 
makine kalmışbr. Bu motörün de 
ani bir sakatlığa maru:t. kalmaması 
ıç.ın mt>tör gündüzleri öğleye 
kadar ve geceleri de sabaha 
kadar çahşbnl~aktadır. Diğer 
kınk makinelerin nihayet bir ay 
zarfında tamir edilip yerlerine 
konacağı tahmin edilmektedir. 

• 
i kele ve limanlann ek liman 
addile bu mıntakalardan birine 
kömür almak üzere ğrayan Türk 

e ecnebi gemilerind~ mutat 
re imlerin bir defada alınarak 

erhangi bir Zcu""UretJe bu hudut 
d bilinde diğer bir iskeleye !tlğra
Öığı takdirde· şimdi o1duğu gibi-; 
ikinci bir resme tabi tutulmaması. 

6 - Sadece " ihrakiye ,, kö
mür:ü almak için limanımıza gelen 
ecnebi vapurlarının bütün resim
lerden muaf tutulması. 

7 - Zonguldak ile lstanbul 
r:asında telefon :hatb tesisi. 

8 - Mülhakattaln Ziraat ban
kası sandı'klanndan müteşek:kil 

olmak üzere vilayet merkezindeki 
sandığın şube haline ifrağı ve 
Devrek Ziraat bankası sandığının 
ticari muamele de yapmasına mü-
saade olunması. 

Kongre azası bu temennileri 
ittifakla kabul etmiş ve dilekler 
alakadar makamlara bildirilmiştir. 

Bursa da 
Şarbon Hastalığına Karşı 

Dalak Aşısı Tatbik 
Ediliyor 

Bursa (Hususi) - Hayv: nlar
dan insanlara geçen ve bu uretle 
hem hayvanatta ve hem de zaman 
%aman insanlarda birçok ölüm 
vak'alannı intaç eden ( şarbon ) 
hastalığına karşı korunmak üzere 
geçen sene vi:ayetin birçok yer
lerinde ( Dalak aşw ) tatbik edil
miı :ve içbir vak' nın çıkmasına 
meydan verilmemişti. Aşının faide
sini gören halkın gösterdiği alaka 
üzerine bu sene de bu gild mün
ten yerlerde tekrar dalak aşıSllllD 
tatbikine başlanmıştır. 

6ursada Sifat 
Bursa (Hususi) - Sifat mev· 

simi hasebile merkez deposunda 
bulun an a) gır1arla halk kısrakla· 
nnın çiftleştirilmesioe başlanmış
br. Halkın fazla tehacümü ve 
aygır mevcudunun ihtiyaca kafi 
gelmemesinden dolayı bu iş en 
ziyade (Sun'i sifat suretile yapıl
maktadır. Birkaç senedenberi 
tatbik edilen bu usulün hem ko
laylığı ve hem de ıiktısadi olma· 
sından :ve iyi neticeler vermesin
den rağbet görmekte halk ta 
bundan pek memnun görünmek· 
tedir. 

m eket Haberleri 

1 - Uşakta ilkmeırtep himaye heyetleri pek 
fazla çalışmaktadır. Nur ilkmektebi 25 yavruya 
nyakkabı vermiş, mektepte güzel bir kütüphane 
tesis etmiştir. 

cağını bildirmiştik. Resim merasimden iki intibaı 
göstermektedir. 

3 - lmıir Erkek Lisesi on sınıf talebesi bir 
veda müsameresi vermiş, mü amerede kız ve erkek 
liseleri n sımf ttilebeleri hazır bulunmuşlardır. 2 - ı ı mayısta lnönü şehitler abidesi annnd 

bir şehitler ziyareti gönii yapıldığını bütün tafsili· 
tile yazmış v her sene ayni ıün merasim yapıl • 

Resmimiz bu ayrılış merasiminden bir afhayı 
göatermektodir. 

Narulla'lı Atd 

Bu hafta içinde iki kariiınd~ 
birer mektup aldım. Sadece 
tanbullu bir talebe" imzası U: 
olana uzun bir cevap vermi?'i 
ceğim; ç.t:nkü bu sütunlarda P 
defalar bahsettiğim meseleletf 
dokunuyor. Okun cak kitabın al 
lığı, yanlarımızın çoğunun öısii' 
lüğü. F kat ismini söylem ek 1'' 
temiyeo o gen~ kaı'.iim otıı1 
kuruşluk kitaplann da pahalı 
olduğundan tika; et edince keD' 
disine bak veremiyorum ; bıl 
kadar müşkülpesentlik muharriri' 
de, kitapçının da ekmek pata' 
larını bile düşilnmekten :vazget 

derini • temiye varmaz mı? 

Öbür mektubu yazan Durtı~ 
oğlu Asım Bey adresini de lfı~ 
fetseydi kendisine hususi bit 
mektupla ceYap verirdim. GeçeJJ' 
lerde yine bu ütuıllard çılc.aJl 
bir yazıma itiraz ediyor vo eli' 
yor ki : "Ben muharrir olsaydıı:ı:t 
ve kitabımı size gönderaeydiı:ı:t 
tenkit makalenizi neşredece~ 
gazeteden bir nüshasını istemekt' 
haksız olur muydum? Yoksa yl' 
zınızı okuyabilmek için lherg~ 

bütün 1stanbul gazete ve meC' 
mualannı almakhğım mı lazıtır 
gelecek? Bun bilhassa u devit' 
de hangi ke e dayanır ? n 

Asım Bey muharrir olsaydı 
bunu söylemezdi; çünkll o zamaO 
yalnız İstanbuluo değil, bütliO 
memleketin gazetelerini görmiY' 
• kan bulurdu. Muharrirlerimiziıl 
bir kısmı gazetelerde çatışıt• 
zaten benim bahsettiğim de yioC 
bir gazetecidir. 

Hayır, A ım Bey, bir muhat' 
rir olsaydınız bir münekkide, h ~ 
ta birkaç gazetede çalışan bit 
münekkide. · zden bahsedecek 
makalesini ne§rcdecck gazetedeO 
size bir nüsha gönderme 'ni ten" 
bihe hakkınız olmazdı; .sUnkü bU 

harekette o adamı rencide ed8"' 
cek, her zamanki yazı1anna dC" 
ğil, ancak sizden bahsedenin 
ehemmiyet verdiğinizi zannettiıet 
bilecek bir hal vardır. H~ bit 
şey daha söyliyeyim mi ? Gaze
teleri okuma'lSanız bile kendinizO 
dair olan yazılan muhakkak g&
rürsünüz onları size hab~r vere' 
cek bir arkadaş muhakkak b~ 
lunur. 

Asım Bey, bir gazetenin söy" 
lediğine göre ayda 1500, 1800, 
2000 lira kazanan mubarrirlet 
bulunduğunu zannediyor. Het 
halde bizde değil, batta Asıııı 
Beyin .zannettiği romancılar .. mıs 
daha buna hiç olmazsa bir parça 
yakı an bir para kazanmazlar. 
Ahi Asım Bey bir muharrir ol"' 
ıaydı hem bu rivayetlerin asıl
sızlığını, hem de bir muharrit 
için kendisi baklanda her yazıY' 
görmek mümkün olduğunu teC"' 
rübeleri ile anlnrdı. 

Uşakta Ortameldep 
Uşak ( Hususi ) - Uşak Orta" 

mektebinin 35 kız ve 135 erke1' 
talebesi vardır. Muhitimizde çok 
kıymetli unsurlar hazırlayan b~ 
irfan yuvası her fırsatta b lgt 
nurunu halka teşmil etmekte 
ve daha faydalı olmaya çahf'" 
maktada. 
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igas t Alem•· 

Sur yede 
• 
istismarcı 
Fransa. 

Fransnnın istiıım rına tabi bulunan 
Şimali Afrik milstemlekelerinln mi· 
• il Suryenin tildal seven çocuk· 
lan larafınd n dikkatle takip 
olunuyor. Son zamanda Suryede hnaıl 
olan bazı hareketler, Sury komll
nlstJerinin tahrikile patlak ver~n 
tramvay grevi, Fransız idar.- ini ciddi 

i ~od;~~ endişelendirmiştir. Onun 
~ d a F sta çıkan rapça aze. 

er en on üçO, Tunu.ta çıkanlardan 
doku~u: Cezayirde çıkanlardan da 
yedisının Suryeye ithal edilmeleri 
menolunmuştur. Fakat bu tedbirlere 
~ağ~en mernnuniyet.lzlik hareketi, 

iltun Sury ye yayılmış ve köklet· 
mittir. Çünkü Fransı-' d.,,,, il uar, ı 6er m s-
temlekelerindc oldu~· 'b' A 

ıo .. gı ı rap me-
mur ve i•çilerl b' b' . l . d ıı ırer, ırer ı erın en 
'1k~rm kta ve yerlerin Fransızlan 
e~r~ektedider. Son defa Surye 

polısı ıle grevcilerin araaında vukubu
lan ~arpıımalar bu yüzdendir. Çünkü 
Berut tramvay İdaresi, bir Arap me
muru çı armak onun yerin bir 
F~an11n .koymak ut miı ve bu ha
d11eı üzerıne bir kızılc kıyamettir, 

op?1u t.ur. Kadınlar bile sokak na. 
mayışlcrıne i tirak etmi•tir. Hareketi 
nıah' ti li 7 n ıyc aa ycal bir ınıf cidali 1 
makta beraber F o • 

illetler Ce • t' r n ızlann, Giiya 
Uıerinc aldı:ıyc 1 vekiiletile idaresini 
ttikl ri İslia nn bu nıemlek lte tatbik 
.. nuırcı atya t k . • 

pstermektedir. 1 tikJr. ıe endısınl 
zehabile dünkQ f aı buJac klan 

e endilerl 
he1ııbına Ta, d nam ve 

or usunu k 
vurnıılar l,.ln ar asın-

.. ne acı bir der J 

elkenli 
Tayyare 

Sürewa 

Moskov-. 18 - U-2 tayy reıl il 
çekmekte olduğu iki yelkenli ta 
bumı M k yyare 

6 .. o os ova tayyare meydan d 
karS aya inmi terdir. Bunlar 14 mayıın&taa 

ratof't ha ' • n valaomışlu ve on saat 
ırkaç dakika içinde 830 kilometre 

meııife katetmiılerdir. 

Din. Aleyht rhğı k 
Berlın, 18 - Dio al h" d 

yatta bulun n Slu y ın e neşrl-
ushal n toplattın7ınımetr mecmuaıının 

ır. 

~ 

" Oberammerg, (Almanyn'da )18 _ 
laanın eararı " ismindeki temsilin 

Pr_?vası yapıl~ıılır. Piyes dört ay 
muddctle temsil edilecektir. 

, . 1 . 

A 
Musevi 
Boykotu 
Ve Almanlar 

Nevyork, 18 - Alman • Ame.ri n 
Cemiyetlerine mensup Hitlere mey. 
ynl yirmi beo bin kiti, Yahudiler ta· 
rafından Alman mamulihna karoı 
yapılan boykotu protesto etmek ı 
Madi•on p rkında bir mitinA" y pmıt
lardır. 

H tipler, Hitlerin siyuetini müd • 
faa etmiılerdir. 

Spor sarayının dahllind fotiı ma 
memur olarak 750 poliı vardı. 
• . Polis i~tim mahalline yaklaımak 
ıatıyen bın kadar komtlniati dağıt .. 
mıştır.f 

. Göring 
Prusya Ba vekili Maca• 

ristana Davet Edildi 
.. ~eJ~.rat, 18 Prusy Bav ekili M. 

Gorıng m ziyareti tabınin edildiğin• 
den daha kısa olmuştur. Mumaileyh 
ıabahl • ı ' eyıo a elusul Hariciye Nnzırı 
M. Yevtiçi ziyaret etmif, ıonra Ati· 
naya havalanmıştır. 

Budapeıt ı 18 - Avdette Buda. 
Pettede.n geçecek ol n Jeneral Göring 
Başvekıl M. Gömböı namına Moca
ristaoı zlynretc davet edilmiıtir. Je
neral, pnzar veya pazartesi gOnU 
buraya gelerek yirmi dört aat kata. 
caktır. 

Aslanların 
Hücumu 

Paria, 18 - S bah saat 6 da bn
yfik bir b yvan canbazh neafnd ki 

alan} rın kaf e ind n, ilç lan kaç
IDlfbr. Birisi, bir aııkeri frır ıurette 
yar l mı , a ker butaneye k ldırıl· 
mı lır. Heyecanlı ibir takipten fiOnra 
aslanlar yak lanmııbr. 

lngiliz HUkQmetlnl lth m 
Londra, 18 - Avam Kamarasında 

l~çi meb'uslardan biri, Japonyanın 
Uıak Şarktn mu hedelerl ihlal eder 
şekildeki hareketlerine karıı lngiliz 
lıükümetinin es çıkarmadığını, battn 
bun müsaade ettiğini söylemi§tir• 

M. LEtvlnof Cenevr de 
Cenevre, 18 - Sovyet !Rusya H • 

riclye Komiseri M. Litvinof buray 
geldi. 

Burhan Cahit 

Y nıo gelince ef ~.! ' ~ tl R İ 
bir esle ordu: s arla lakasız olarak d • 

- Yarın irfn bir v m ediyordu. .... programınız Mu . 
• mı? b d nıre, bir aydanberi üren 

H u ostıuı..L_ f· 
- ayır. e kadı n.ca genç e ılo giy 

• - Ben BUyükdereye k d dair h n A erkek miin cbetlerin 
01tmek . t• d v ı ve umumı" münak 
o· nıye ın eyinı 8 k 1 d 
d ş olur mu unuz.? • an r • n: ;.n ba k bir mevzu gimıc-

Genç kız d·· n 
UŞunUyordu E ·· k l 

- H yır, dedi Bi • n on muna aş n ilk ev-
yetim yok. · r meşguli· gilerin insanlan aldatıp ldatm .. 

O b dığına dairdi. 
- ide Y nn kö . 

dokuz buçukta b. Priiden Hayri Arif Bey, genç kıılann 
O ır vapur var Uk 

nu çeyrek geçe Hisara u- • gönül buhranlannın onlann 
B K .. ..d . gruyor. hayatınd k h en opru en, sız de Hi d ~ a ço va im tesirler 
b. . . B sar an yaptı . kb 
ınersınız. en sizi bUyUk 5 lo d gına, ısti aJlerini iyi tayin 
n arkada beklerim. n a, e~emediklerine kanidi. Bunu id· 

l\" dıa etmekle u- · . 
ıünire başını eğdi: munırenın de ilk 

- Hay hay efendim. sevgi hislerile hemen nişanlanm -
- Teşekklir ederim. ~;da :aklı olmadığım söylemek 
Ve yerine avdet etti. 

18 _ıyor u. Genç kız bunu tama· 
Aralarındaki arkadaşlık pllrüz. mıle. re~detmekle beraber bu ilk 

ı yapmacıksız. ve aayritab·ıı sevgilenn hayobn en ağır ızb· 
• rapların bile tab ili d k mm e ece 
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Fransız 
a 

avacılığı 

onya En G 
Bi inci Geliyor, 
ride Kaldı 

Fransız hauacılılının canlı bir timsali 

Nevyor , 18 - Tayyare tlc ret dördüncü Birada olduğunu bildlrm k. 

od 11 1934 senesi i'in bütOn dilny d t dir. 
sivil, askeri, ve ihtiyat tayy relerde Harp tayyareleri için salname u 
bfiyük bir inkişaf olacağlnı bildir- bıınifi yap ktndır: Birinci ~000 tay

yare ile Fransa, ikinci 2500 tayyare 
mektedir. 

Odanın DC§rettiği aloame, hav • 

cılığın teknik inkiıafında tic ri h va
cılık rekorlannd dünyanın en ileri 

miekctl Amerika oldutu halde 

duhal fa liyete geçecek harp t.ayy • 
releri buau unda Amerikamn dünyad 

Amerika Ticare i 
Ne alde? 

ün Ve Buğday için 
Yeni Piyasalar A anıyor 

Vaşington, 18 - Ayan mecli i, 
cumhur reisine ecnebi devletlerle 
ticaret mukavel leri imzalam k e!i-

iyetinl veren lcanunu münak ıa 
etmiş, azadan biri bu kauunun mr rh 
olacağını söylemi , yün n buğday 
piynsalarının nasıl bulunııcnğınt Or" 
mu ve b l yıh ile bazı ısanayıin 
znrarn gireceğini ilave etmiştir. 

Belçika arlcly Nazır1 
Londrn, 18 - Sir con Siıoon ve 

Belçika hariciye nazın Pol Himnna 
öğle yemeğini Belçika efarethane

• inde yerniılerdir. 

kadar derin ve kuvvetli olabile
ceği kanaatinde idi. Bu son mü
nakaşadan sonra Hayri Arif Bey 
ona bu teklifte bulunmuştu: 

- Pekala, aldandığını görmek 
istiyorsan bekle. Nişanlı hayatmı 
bir zaman daha uzat! 

Bu münakaşadan sonra ara· 
larında evgiye, aşka, hayato ait 
hiçbir babi& geçmedi. 

Beraber gezdiler. Günlu ge· 
çirdiler. Fakat yine beraberlik iki 
· amimi arkadaşın samimiyetinden 
başka bir şey d ğildi. 

Maamafih bankadaki dediko· 
dul arbk ğıı.larm sakızı ol· 
mu u. 

MUnire adeta aforoz edilmi ti. 
Arkadaşları onunla y lnız e

lamlaşıyor. İcap ettikçe görüşU· 
yorlardı. Kıskançlık gözlerini o 

kadar bürümüştü ki hatta konu-
urlarken onun için : 

- Kafirde eytan kısmeti var. 
Filiz gibi nişanlısı olduğu halde 
bnnkarun en kibar şefini de ken· 
dine aşık yaptı. 

Diyorlardı. 
Münire, Hayri Arif Beyin 

kendisine karşı hususi bir düşün· 
cesi olduğunu hissetmekle bera· 
ber bunun hiçbir zaman hürmet· 
sizlik şekline intikal etmiyeceğine 
kuvvetle kanidi. Buna r .. men 

il lagiltcre. Oçüncn 2300 tayyar ile 
ltalya, dördüncil 1700 tayy re ile 
Amerika, beıinci 1200 tnne& k dro 

harici olma üzere 2200 t yyare Ue 
Sovyet Rusya, albncı ise 300 i1 k dro 
harici olmak ÜZC1'e ısoo t nar ile 
Japonya. 

Harp Bo çları 
·eselesi 

lngiltere Borcunun Bir Kıs
mını Ödemek Kararındadır 

Vaıington, 18 - İngiltere efirl 
1. Lindzey cumhur reisile harp borç· 

1 ı hakkınd bir görü~me yapmı br. 
Alın n haberlere göre, efir, İngilte• 
renin haziran taksiti ol n 58 milyon 
yerine pey olmak üzere 25 milyon 
dolar vermek i tediğinl bildirmiştir. 
:Bu teklif mü it karşılanmıştır. ı 

in Hter ·Fren e 
Londra, 18 - lngiliz-fransu tic • 

ret müzakerabn pek yakı da Lon
drııd tekrar baılnnncaktır. 

onunla bu arkada~lığı devam et
tirmemek elinde idi. Fakat sırf 
etrafının bu hasüt, bu iğrenç fi· 
kirlerini kudurtup, sahiplerini 
kahretmek için Hayri Arif Beyin 
amimi dostluğuna set çekmi

yordu. 
0, her zamanki mağrur ve 

hikim yürüyüıll ile vapurda, han· 
kada onların yanından gelip geç
tikçe için için kızışıyor, hırç.ınla· 
şıyor ve yalnız kalınca dedikodu 
fas1ına ba lıyorlardı. 

Münirenin yeni bir elb' ile 
örünme i, yeni bir şapka koy• 

ması d~bal ağızda ğıza yayı-
lıyor: · 

- Muhakkak Hayri Arif Bey 
lmıçtır. 

Diye ballandırılıyordu. 

* 
Münire o gün vapur çok şık 

bir sokak kıyafeti)e geldi. Hayri 
Arif Bey esnsen zevki e busu i· 
yeti olan genç kızın haline dik· 
kat diyordu. Şimdiye lrndar ne
reye beraber gittilerse gidecek· 
leri yere göre giyiniyordu. 

Bugün de tam mevsime ve 
gezmeye mahsus zarif bir tayyör 
giymiş, boynuna gümüşi bir kürk 
koymuştu. 

Kalabalık arasında göze çar· 
pan genç kızan şapka koyuşunda 
bile hususiyet vardı. 

Gönül işleri 

ar ilerin 
Sorgularına 
Cevaplarım 

"Bir milessesede çalışıyorum, 
bu münasebetle birçok gençlerle 
tanışbm. Fakat gönlüm yalmı 
emümizde oturan bir gence bağ

lıdır. Bıı genç kendisini sevdiğimi 
bilmiyor. itirafa da cesaret ede
miyorum. Aşkımı nasıl ani tayım? 

htruıbn1: Bahire 

Gözlerinizle. Zeki bir kimse 
bunu anlamakta gü~ük çekmez. 
Anlamazsa zaten sevilmiye 1 yık 
değil demektir. 

>f 

"On senedenberi Kadıköyde 
oturuyoruz. Bütün arkadaş!anm 
evlendikleri halde ben kendime 
bir arkadaş bulamadım. Çirkin 
değilim. Fakat nedense şimdiye 
kadar bir talibim çıkmadı. Ya ım 
yirmi. Hayli Uzülüyorum • 

·im et 

aha gençsiniz. Üzülmiye lü
. mm yok. Niçin evlenmekte isti

cal ediyorsunuz. Bekleyiniz, el
bet te sizin de kısmetiniz çıkar. 

>f 
Manisnda hasta bir gönüleı 

Bekliyeceksiniz. Bulunduğunuz 
dar muhitte aşkınızı ihs~ iç.İP 
yapacağınız her hareket aleyhinize 
neticelenebilir. 

.ManiB!lda Kıvılcım Hanıma: 

Bana yazdığınızı olduğu gibl 
annenize öyleyiniz. 

* Eskişehirde Ahmet Remzi Beye: 
Karınıza mali vaziyetinizden 

ba ediniz. Makul bir adınsa bu 
reti nl akta gecikmez. 

HANIMTEYıE -----
m ny nın ticaret Açığı 

Bcrlin, 18 - Almnnyanın nfsan 
syınn ait harici ticaret bilıinçosunun 
çığı, 82 milyon marktır. 

Almanya'd Bir lnfil k 
Vuerzb rkt 18 - Bir fabrikada 

lnfil ve yangm neticesinde on kiti 
y ralanmıohr. 

B yUk Bir Y ngın 
V r.şo a, 18 _ Volhini öyünde 

bir yangın neticesi 70 c yanmı~br. 

BüyUkdereye çıktıkları zaman 
t on biri geçiyo du. 
Hayri Arif Bey: 
- BugUn programsız, knı 

su nıstgele dolaşalım. dedi. is
ter en buradan öteberi alıp san
dalla kar ya, Sütliceye geçelim. 

- Siz bilir iniz. Değişiklik 
olur. 

Hayri Arif Bey onun kek 
arzulnrma karıı hislerini do 

ontrol ediyordu. Ço kızlar ve 
dınl r öyle erkeklerden içten 
1 n tabii nuJarı w nd 

dnima menfi cephe almayı d 
edinmişlerdi. Onlar d ha ziynde 
süslerini gOzelliklerini te bir etmek 
ynn1anndaki erkeğe ne k dar h • 
kim olduklarım herkese inandır
için kalabalık yerlerde, şatafatlı 
gazinolarda, bahçelerde valtit 
geçirmeyi tercih ederlerdi. 

Milnirenin bu ince uysallığı 
ne kadar hoşuna gidiyordu. 

Güzel bir pik nik yapabilecek 
çerez, tavuk gibi şeyleri Büyük
derede cuma olmasına rağmen 
kolaylıkla buldular. 

Bir sandal sonbahar güneşi 
altında onları karşıya geçirdi. 
Süilicenin yukanya Kaymakdon· 
durana kadar devam eden ke ta
nelikleri çok tenha idi. 

(Arknsı vo.r) 



LI Dünya Hadiseleri 
~------·------------~-r-
Donanma Fişeği
ne Benzetilen 
Bir ]eneral 

Fransada dünyanın büyük 
·--B-,-.n-d-e--. adamlarına atfe-

birlni dilen meşhur söz· 
leri muhtevi bir 

seçınız kitap çıkb. Bu 

sözler, hakikaten kendilerine at· 
f edilen udamlar tarafından mı 
ıöyJenilm işlerdir, kat 'iyetle iddia 
edilemez. Fakat içlerinde garip 
olanları vardır. işte size büyük 
muharebe esnasanda müttefik or
dulann başkumandanlığında . bu
lunan Mareşal (Foş) un bir elim· 
lesi: 

- Büyük muharebe patlak 
vermeden nz evvel Ruffey isminde 
bir F rn nsız Jeneralı ili harp 
meclis azalığına tayin edilmiı, 
bu mevki de kendiainin harp 
vukuunda bir orduya . kumanda 
edeceğ'ni gösteriyormllş. 

Ceneral (Foş) anlaplan bu 
zatı sevmiyormuş ki bu tayinin
den haberdar olur olmaz gidip 
meslektaşının erkanıharbiye reisini 
bulmuş ve ona: 

- jeneral Ruffey bir delidir. 
Adeta donanma fişeğine benzer. 
Yalnız bu fişeklerin içinde ancak 
binde bir tanesi eyidir. Şimdi sizin 
vazifeniz bu fişeklere dikkat edip 
999 tanesini bıraktıktan sonra 
bir tanesini seçmektir; demiş. 

Bu hadise 1914 senesi yazının 
ilk aylarında olmaktadır. Aradan 
az bir zaman geçince büyük 
muharebe patlamış, hakikaten 
Jeneral Ruffey de üçUncü orduya 
kumandan tayin edilmiş. Yalnız 
bu makamda ancak ( 3 ) glln 
kalabilmiş 1 

Fransız muharrirlerine göre: 
- Bu mtiddet zarfında (1000) 

fişek atılmış, fakat içlerinden 
iyisi bulunmamlf, yanJ Jeneral 
Fo,'un tahmini isabetli çıkmqbr. 

* Fransızların meıhur Louvre 
müzesi maruf ıanatkir 

Bir Whisler'in " An
nem adını taıı• 
yan bir tablosunu 

m11••l•si.. Amerika mOz.e-
aine iare etmişti. Amerika mfı. 
zesi .. Anneler" ,UnU kullanilmak 
ti-zere yapılacak bir pul için bu 
tablodan istifade edecektt Bu 
pul yapılmış, ve yapılıtı iki hi· 
disenin ~ıkmaıına aebep olmuştur. 

HAdıselerin birincisi (Amerika 
Sanayii Nefise) akademisinin pul 
fena yapıldığı iddiasile posta 
idaresini protesto etmesidir. ikinci 
hAdisede tablonun iadesi ge
ciktiği için (Louvr) müzesinin 
Amerikaya bir teessür mektubu 
göndermiş olmasıdır. 

* Dünyanın bir memleketi var
dır ki yalnız orada çinge• 

__ Ç_i_n_g-en-tı--. nelere mahsus ti· 
yatro vardır. O 

tigatrosu memlekt:t Sovyet 
Rusyadır. Sovyet Rusya istatistik· 
)erine göre Sovyet Rusyada 20 
bin Çingene vardır. Bütün bunlar 
Moskovada oturmakta, kısmen 
amelelik, kısmeıı de esnaflık et
mektedirler. Tiyatroyu çok sev· 
dikleri içindir ki onlara mahsuı 
bu müessese kurulmuştur. Artist· 
leri, hemen kiimilen yoJ üstünde 
doğmuş genç çingenelerdir. Bu 
tiyatro sayesinde, büyük ekseri· 
yeti göçebe olan bu insanlar va· 
tan ve mekan tutmaya sevkedile· 
bilmişlerdir. Tiyatro ilk kurulduğu 
zaman, bunun Çingene artistleri 
çadırlarda oturuyorlardı. Şimdi 

evlerde oturuyorlar ve eski ser· 
aeri itiyatlarını kamifen kaybet
mişlerdir. 

Diişman_ı_· _No: ı : f 
18 yılan Dillinger B---ir_o ___ k-s-üzün 

Balk 

a 1 
Kari M ektupltın 

Hili 

Şimdi, Amerikada hükümet 
kuvvetlerile kar11 karşıya ıeçen 
haydutlara .. halk düımanı,, dam
ıası vuruluyor. Bunlann kanlan 
mtıbah ayılıyor. Siz, bu haydut
ların "1" numarahsını çok iyi 
tanıyorsunuz. Bu şeririn kanlı 
maceraıım geçenlerde uzun uıa· 
daya anlatbk. Çete halinde dola· 
ıan bu haydut son sistem bUtün 
harp ailihlarile mUcehhezdir. TU
feği, mitralyozu, bombalan var· 
dır. Birçok kaçakçılık yapan, ci· 
nayetler işleyen, polis memurla
rını insafsızca öldüren şeytan bi· 
çimli bu haydut günün birinde 
yakayı ele verdi, hapisaneye dfiş· 
tti. Fakat Con Dilinger bir kola· 
l mı bulup hapishaneden kaçtı. 

Silahlı polislerle dolu on beş 
otomobil bu mUthiş haydudun 
peşine . düştU. Fakat ogünden bu
güne kadar Con Dilingeri bulmak 
mümkün olamadı. Herif cinler 
gibi gözden nihan oldu. Şimdi 
bütün hükümet kuvvetleri, topla· 

rile, tüfeklerile, tayyarelerile bu 
herifi bulmak için seferberdir. 
Gün geçmez ki hava filoları A· 
merika ufuklannda bu haydut 
başının karargahını aramak için 
havalanmış olmasın. 

F akot iş bu kadarla kalmış 
değildir. Amerikanın (la5) mil· 
yon halkı - kadın, erkek, çocuk -
halk düşmanı ilan edilen ve kanı 
helal sayılan Dilingeri öldürmeye 
mezun ve hatta mecburdur. Bu· 
na rağmen 11 I numaralı halk düş· 
manı,,nı bulmak mümklin olamıyor. 

Yakalanamadı 

Bu aayfadaki resimlere dikkatle , 
bakımz. Bu resimler ıize bu mOt• 
hiş haydudun bllt6n macaralarım 
bir ıinema filmi · beUigatilo an• 
)atmaktadır: 

1 - (Con Dilinger) in ıelıtJı.. 
deki küçük, eski eri. (1) numaralı 
halk düşmana (İndiana) da Moreı 
kasabasının baılıca caddeainin 
kenannda kain bir çiftlikte ıiv
rilmişti. işte .. başlıca cadde,. me• 
deniyeti böyle ablak dOşkl\nleri 
yetiştirir. 

2 - Yılan gözler: Yapbğı 
işlerde fena sabaya düşmliı bir 
zeka, korkunç bir mizaç (Humour) 
ve iğrenç meselelerde tezahur et
miş bir kıymet sezilen Con Di· 
linger, memleketin polis kuvvet· 
leri · arasından kendisine bir yol 
açmıştır. 

3 - Con Dilinger'in babası 
çift sürmekle meşgul: Elinde tut
tuğu kağıt, oğlunun affı için ya
zılmış bir istidadır. 

4 - Gördüğünüz salon Mcr· 
cer yakınlarında, yol kenannda 
'bir evin küçOk istirahat odasıdır. 
Con Dilinger ile içinde üç tane 
de kadın bulunan çetesi bu
rada aaklanmışb. Kağıt oyunu 
oynayarak vakit geçiriyorlardı. 
Fakat polis kuvvetinin hUcu· 
muna uğrayınca memurlardan 
ikisini öldUrerek ve dördOnU 
yaralayarak kendilerine yol açtı
lar. 

5 - 2 ve 3 null)aralı halk 
düşmanları. . E''· . sahibi · Mials 
W anatkanıu biri Spot ve biri de 

1 
Prince adını taşıyan iki köpeği, 
polis kuvvetlerinin yaklaşmakta 

olduğundan (Con Dilinger) i tesa· 
düfen haberdar ettiler. 

6 - .Con dilinger'in yatak 
arkadaşları bir mUcadeleden ıonra 
tutuldular, hüviyetlerini aöyle
~ekten imtina ettiler. 

7 - Mercer yakınlarında kain 
evde, Con Dinlingerin firarından 
sonra mühimmat deposu ele 
geçti, cins cins otomatik rovel· 
ver, vo küçük çapta hafif mit· 
ralyoz. 

8 - Hürriyete açılan yol: 
l numaralı halk dtlşmanı Con 
Dinliııer müıademey) müteakip 
'işte bir pencereden atlayarak 
kaçmıştır. 

9 - Şeref yolunda bir ıukut: 
Amerika adliyeainin zabıta kısmı 
memurlarından Miıter Cartcr Ba· 
um Dilinger çetesinin elinde 
ölmüştür. 

10 - Çeteler memleketinde 
bir kurban: Misis Y etta (Nev
york) un Eaıt - Side semtind" 
meşhur bir el tarafından vuru· 
ı~ rak ölmüştllr. 
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Temenni&i 
Şirketi Hayriyede 45 sene 

lostromoluk yapan lsmail Reisin 
kızıyım. Babamdan bana muhal'" 
sas 90 kuruş maaf vardır, Ben 
Kütahyada oturduğum için ıene• 
den seneye bu maaşımı lstanbul .. 

· daki mutemedimle aldırtıyorum. 
Halbuki timdi şirket maaşı ver
mek için noterden musaddak v~ 
kaletname istiyor. Noter masrah 
alacağım maaşm yarısını hıtar, 
acaba başka bir kolaylık göster" 
mek mümkün değil mi? 

Kütahyada merhum İsmail reiı 
km Hacer 

Bir Mahpus Ailesinden 
Maltlmat istiyor 

lstaobul hapishanesi mabküm"' 
Janndanım. Çaycuma nahiyesindeki 
efradı ailemin hayat ve memabn• 
dan bir haber alamadım. Nahiye 
MüdUrlüğüne telgrafla mllracaat 
ederek malümat rica ettim, cevap 
verilmedi. Köylimlb: olan Arapoğ)u 
k6yü muhtanndan da malumat 
istedim, oradan cevap alamadim. 
Acaba Çaycuma '.>elediyesi bana 
efradı ailemin hayat ve memab 
hakkında bir haber vermez mi? 

İstanbul hapiııhanesinde dördüncü 
kob"ll§ta Abdi reis oğullarından 

Ali Molla oğlu Ahmet 

--------------------~ 
Resnılnizi Bize Gönderiniz ,.. .. 
Slztt Tabiatınızı Sögligslim 
Reamlnlıl kupon Ucı g8ndulnb. 

Kupon cllğe1 ıarfamudadır. 

29 Ankara: Necati Beys Ne 1 la 
l8kin 'Ve ne de atıl
gandır. Tavur Ye ha· 
reketlerinde itidal 
vardu. Zahiri lakay
disine rağmen etrafi
le meşıul olur. Ha
diseler üzerine imali 
fikir ederek bir neti· 
ce çıkarmağa çalışır. 
lntizamperver bir me
mur hu.auıiyetlerinf 
muhafaza etmıktediı 

• 

-

30 Betlktatı Nahit Bey: Mnlıçu.P 
ve ~kingen tavurlu
dur. Cesareti medeni
yesini iıtimal •decek 
hareketlerde bulun• 
maı. Canı da kıymet
lidir. Arkadaşlarllt 
geçim hususunda uy• 
sallığı tercih eder, 
Hayatına hndiseler, 
maceralar karıştırsa 
bile mii~killii.tmı gUç• 

lükle iktiham eder, atak ve atılgan 
olmaz. Sevgi meselelerine bigane 
kalamaz. 

• 
·n İstanbul: Servet Hanım: 

( Reımlalıı derclni latemlyor ) 

Derlitoplu ve ciddi tavurludur. El· 
bise ve eoyasını temiz ve muntazam 
kullanır, herkese sokulmaz, ne§eli ha• 
reketlerde bulunmaz. Ev işlerinde de 
muvaffak olur. Pcı.rayı daha. ziyade 
biriktirmek ve tutumlu olmak ister. 

• 
32 latanbul: K. M. Hanım: 

( Reamlnln dercini latemlyor ) 

Herkesten ziyade bilirim, eyi g(i. 

rürüm, ve giyinirim iddiasında olnbili~. 
Medih ve takdirden haz duyar, tenkı· 
'de tahammülü zayıftır. Etrafının tee
vik ve teeçilerine kolaylıkla kapıJır. 

• 
21 Oıküdar: M. A. Bey: 

( Re•mlnln dercini l•temiyor ) 

Çabuk kızar, gücenir, darılır, yük• 
sek eesle konuşur, gürilltücü ve kav
gacı hissini verir. Fakat bütün bu 
hallerine rağmen çabuk nedamet cd~r~ 
barııır. Sözleri batmaz, ctrafıua ~y~ 
kalpli bir in an olduğu lrnnııatını 
verebilir. 



Dünkü Şilt Maçlan 
~-~latasaray 11 Gol Atarak Mevsimin 

Gol Rekorunu Kırdı 

0... ıenk Tak.tm, sereU. 
F._balaçe aahalanada bu -· 
ilin futbol tilt maçlanna dnam 
edildi. 

ı Memlekette Spor 

Samsun v~ .... Adana'da 
Futbol Lik MaÇları 
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Nakiliı Sadettin Reşit 
Son Postanın 

Tefrikası No.32 

Poli hafiyeleri çalışıyor! r, teferrüatını düşünmek z itti, bu 
Şazberg Baronezini bile bu mfi- nasıl a k uşurlarken kendi· 
him işte kullanıyorlar... Bu liğioden gel'rdi. 
olamazdı •. Öyle ise bütün bu olan Emmminin odasına koştu. 
bitenlere ne demeli?. Fakat Hilda Hayretle odanın kapısını açı 

biraz evvel kendisine bunun böyle olmasına rağmen kalbi hep sakin oda hizmetçisini yatağı havalan-
olduğunu söyleme miş miydi?... kalmışb.. fakat şimdi; oagihan dınrken buldu. 
Söyledi amma yalan söyledise?.. önüne biri çıktı, birlikte tatlı - Matmazel gezmiy mi 

Evet yalnız bu mantiki nok- sekiz gün geçirdner. Meçhul te- - Hayır efendim; artık ken-
tayi kabul doğrudur! yalan söyle- &irlerin albnda gUzelJikler, parla- diieri Muni&'i terkettiler1 
di çfinki; her türlü ihtimare karşı yan ümitlerle kalbi doldu ve o Hol merdivenleri ikişer ikişer 
teakip edecek münasebata et zaman.... Herşey mah\'uldu ve, atlayarak npıcınm yanına koştu. 
çekmek arzu etti. Her ne suretle onu yalnız bıraktıfarf .. Hol isyan- - Şazbcrg Bar erinin seyahat 
olursa olsun kendisini reddetmek kar bağırdı: ettiklerini şimdi i · İm. Nereye 
istiyordu; binaenaleyh bu garip - Böyle basitçe, çabucak gideceklerini öylemediler mi? 
yalanı uydurarak kat'ı olarak bende kaçamıyacaksınf hayır!.. - Hayır efendim; Bar.onez, 
nmitlerini kırmak istedi. Hayır!.. yalnız çok acele ettil<lerini söy· 

Şimdi anlayor gibi idi; heye· Derhal kendisfle görfişmek Jediler. Otomo il getirterek gara 
cıınh bir erkeği adi bir iki lafla lazım . Güzel Barcnezan garip 8 - - gitti r. 
reddedemiyeceg-ini anladığı için leri arkasında ne gibi e arın - Bildigime göre, şimdi Ber-

o ren o d w· i? 0 kadar asabi olarak yerinden gizlendiğini öğrenmek lazım. _ H yır; yediyi çeyr 
fırladı ve •..• benden nefret edi- Trıbiatile her zamanki gibi 
niz, bana lanet ediniz! diye ba- muted l ve terbiyeli ofacaktı, 
r... .. d · hatta aradaki sog-~ukluö-nn izales·ı au ı.. o-

Faka o ne nefret ne de tel'in 
etmiyordu. Hildanın kendisine 
karşı ne için bu kader ~iddetle 
hareket ettiğini anlıyamıyordo? 
Gözlerinin önünde sıralanan bir 
sürü suallerin biç birisine cevap 
bulamıyordu. Sakin, düşünceli, 
zeki bir kız olduğunu her suretle 
göstermişti. Ya imdi ne için en 
ziyade ona yakın olmak istediği 
bir zamanda bu deliliği yapını tı? 

Bütün bu göstermelik hiddet 
ve nefrete rağmen Hol aşkını 
itiraf ederken genç kızm içten 
gelme bir hazl sarsıldığım fark 
etmişti. Hem acı itirafını yap r
ken görünüyordu ki ıztırap çek
mekte, kalben müteezzi olmakta
dır... Bütün bunlan kim anlaya
bilir, kim halledebilirdi? •• 

Kurşuniye bakan bir çift mavi 
gözli, nazik hatlı mini mini yüzü, 
bu illahi yfizU haleliyen sık dal
galı kestane renkli saçı, hassas 
kırmızı dudaldarile hayalin yine 
Hilda canlandı •.. 

Onun melodiler nağmeJiyen, 
titrek sadasım işitir gibi oldu .• 
Her ne suretle olur a olsu ondan 
az geçmesine imkfuı olmadığını 

hi setti! 
Bütün teferruata v rmcaya 

kadar düşündükten onra bir 
kere daha kendi kendinden ıor
du; Hilda onu ne için reddetmişti? 
hükum isabetli olamudi.. Hol, 
acı, acı gülerek düştlnüyordu. 
Hayatında çok, hem pek çok 
güzel kadın, kız vmif, onlara 
zaman, zaman en güzel, en heye· 
canlı, hararetli nutuklar lemiş 

Resim Talı/ili .Kupona ... • ... .............. 
Tabiatini~i öğrenmek jstiyorsanıı 

res~inizi bu lrnpood tO adet 
ile birli te göuderiniı. ·Re nıiniz 
ıU1l tiibidır ve • de edilmez. 

laim. meslek 
ve)'a ean'at 

bulunduğu 
memle"'keı 

Resim in~ar 
edecek "i 

Re min kli i 30 k~lak 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

için ne yapmak lazım a onu der
hal )apacnktı.. Şimdiden bunun 

e dilerine 
Belediye d · ~ en fune • Da

rülacezenin yeni bir şekilde ~ 
nişleülmesi ve ıslahı i · tkikat 
yapmaktadır. T ctkikat b e 
içinde ikmal edilecek 1935 
senesi b tçesi l g l n tah· 
itikat konarak icr ana geçile• 
cektir. Bu m ley dair ncümen 
uasuıdan N kiye H l ko
nuştuk. Bize dedi ki : 

0 
- Geçenlerde bir hadise 

oldu. D ülacezey kabul edilen 
bir zabn kUçlik bir tekaüt m aşı 
varmış. Kendi par il tutün, 
gazete gibi bazı yleı k 
istemiş. Mü ese üd '.rlüğU en· 
cümene müracaat ederek, bu .za
tın endi parası ile hariçten 
bazı şeyler hnmasın üsa de 
edilip edilmiyeceğini ord Biz 
de: 

" - Müsa de edilebilir0 ce
vabım verdik. 

Bu Hadise bize şu fikri ilh m 
etti: 

lstanbulda birçok kimseler 
vardır ki bayatta yapayalnızdır
lar. Bunların 20, 30, 40 lira kfi .. 
çük bir tekaüt maaşları veya 
bu kadar irat getiren küçük birer 
evleri veya dükkanları vardır. 
Böyle kimseler bu paraları ile 
kendilerin üşkülaUa baktıra-

ıyan 

bilir.fer. Bu v ziy tte ola 
kimse ihtiyaı' bir d ey 
ihtiyar bir erkek olab ir. B"rçok 
Ü!llntüler başgösterel>ilir. Kaydı
hayat şartile bakmak üzere 
aşını veya gelirini, kendisine ba
kan insan her zaman iyi olmıya• 
bilir. ihtiyar bir insanı hır öm
r.Ond lizü tül.er içinde ıralar. 
Bizim tetkikatımıza göre, Darüla
cezede yeni bir kısım tefrik 
ederek, biz böyle kimselere ba
kabiliriz. Fakat şunu söyliy.eyim 
lli, biz işletmiyeceğiz. Müessese
mize alacağımı% kim enin ceze-

e o sı ş r. l ·yar i n 
acizdir. Acezeden de , bir iş 
yapmıya muktedit am yan kim-

' sedir. Hayatta da başka bakacak 
yakin kimsesi bulunmamsı lazım· 
dır. Tabii ayda 300 linı alan 
bir mütekait veya gelir sallibf 
bir ihtiyar zat, bize mez. Biz 
aldığı az miktar ile dı-
ar kendi kendisini çindir-

mek için müşkülat içinde bulunan 
k;msesiz ihfiyarfan himaye edece· 
ğiz. n iç· m'" esey ilave-
en bir payYon inşa 

v rdır. Bu hususta bir t.alimnt• 
name y pılacaktır. Biz müracaat 
edecek kimsenin maaşını veya 
gelirini biz afacağız ve kendisine 

kacağız." 
== 

İzmirle fstanbul Aras nda Bir Mu ayese 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Halbuki umumi IıarpleD evvel 

914 enesi iptidasındaki nisan 
ayında aynı aile aibo para hesa· 
bile 95 lira 24 kuruşla müreffe
hen gcçinebili}ordu. Aradaki 4 
liraLk bir fark. 914 &eneaile 934 

senesi arasındaki geçen seneler 
içi de art edeni · tiyaçlar 
n zanitihare a · diki 
geçim ende • b afi rın 
ithal edildiği h p edilirs çok 
değildir. Y ni İzmir 91 934 .. 

çim m Sl'nflannda fazlalık yo' .. 
tur. Ancak btnnbul aym yda 
geçinmek için 25 • y y n 
fazl m af a i p ediyor. 
Ar daki f r yiyecek 
maddelerile ev kirasının dah 
ucuz o ndon ve lstanbuld 
ve aiti n &diyenin daha fazla e 

pahalı olmasındandır. Bundan 
maada iddiaya göre, tStanbul 
Ticaret odası masraf listesini çok 
geniş tutmuştur. .............. -.. ... ._ ................................. .... 
.--....SARAY4111-.. 

( Eski Glorya) ainemamıda 
22 mayıs salı ve 23 mayıs çarş,amba 
maruf ef dorltestra EO GES 
GE RGESCO idnr "nele 75 kişi .. 
den mürekkep Bükreş'in meşhur 

Fi A O ICA 
orkestrası tarafında.o 

2 BÜYÜK ONSER 
Biletler evvelden nhnnbilir. Fintlar: 

100 • 20D • 300 kuru 
~r.ı::::lmDJ14imEl~iiZ>· (1 811) ...,......_ 

Dr. KE AL NURi 
Cilt Ye Zührevi ha tıılıklar mütelıaesısı 

yoGlu ı Rumeh il n 1 
,___._. Tel: 40153 •·--.,. 

Ölümlü Bir Facia ................................................. 

A as a Yo da Bir 
• n ı 

Bartın (H u i) - Geçen cu- ı ' 
m giinU Bartın - Am sra yolanda 
müthiş bir am on kazası olm , 
bir kişi ölmüş, iki kişi de yara
lanmıştır. 

Kazay uğr yan k myon Or
. mahallesinden -Xav alcı 

oğlu Mustafaya ait olup yine ken• 
disi tarafind n idare edil su• 
retile, Paşa Mehmet oğlu Mu -
tafa Beyin taahhüt ettiği yo in-

atınd ta çekmek için kulla· 
ıllna fadır. 

Cum 

ICP--.ı=·--L 1 incl 

bili t "kat neticesi 
sasfyetle bekleme 

ev e 
LU ... ~.&&· olar ' ayn yrı 

odal rda evkuf bulunuyor] r. 
Son da' · ada öğrendiğimize 

öre rüşvet ç1 an e m 
e Leon araci Efendi a kat 
utmak için e ebbu · ler· 
· • Noterde e ilet melesi 
•tirilir llitirilmez fa!etle tahliye 

talebi için tahkikat hakimine mü• 
ı·acaat :y d ö • e · ek· 
tedir. 

Mctr Salem· hiç uyku uşu• 
yamadığı" · tahtan t mamile ke
sildiği v.e hütUn gününü ağır bir 
buhran havası içinde eçirdiği 
anlaşıhyor. Leon Faraci Efendi 
ise durgun ve çok düşüncelidir. 

Alikadarlardan öğrenifdiğine 
göre rüşvet en eş udu kanuni 
unsurlara kt y 

Fa.ciagı tahkik edı Barlın 
Müddeiumumi vekili Aziz B. 

den 17 yaşlannd SaU 
sac:ıtemen · t · ile u klar• 
y şınd n ağırca yr 

ralanmışbr. 
.Hadiseye Müddeium ilikçe 

el konmuş ve tahkikata bnŞlall'" 
tır. Tahkikat esnasında, karii'" 

yon şoförü Mustafamn ehliyetn,.. 
mesiz olduğu ve kaçk olar k çl' 
lışhğı tesbit edilmiştir. 

Kaz yolun nzasız e genişÇ' 
bir yerind b d .. n göre. 
faciamn, ofarü e iyetsizlijt 
ve dikk tsizliği yüzünden vuku
bulduğu tahmin edilebilir. Bo 
nokta bit bi tahkikat neticesind• 
tesbit edilecektir. 

leniyo 
olarak tertip ve tesbit edilmiştir• 

Ortada rüşvet istemek gibi 
bir suç olmadığına, bilakis tah
kikat rüşvet teklif etmek suçuıı• 

do.. a bir iddia ile açıldı• 
.. na göre uçluların hiçbir tahrik 
k rşısında kalmndıkları ileri ~ 
rUlmektedir. Bunun neticesi ola" 
ra suçlufonn rüşvet vermiye 
tc~fu.ik ed" ilderi şeklinde bit icJ. 
d hlamıyacağı d• 

~ dise, evv e d bilclirdiğidl 
gibi, Telefon Ş-ırketi sermaycsinİO 
albn veya İngiliz lirası asına 
müst · ol ra tayini i temia 
e kten ibarettir. B t kclirde 
İstanbul h Un m cebinden, fuzuli 
v hırsızlama olarak ilyonlnrc• 
lira çıkacak ve bu para haricd 
akın edecekti. Son cllrmümeşhut 
böyle bir gizli hı~ ızlığın vukuuna 
meydan ermemiştir. Meseleyi 
yükse bir dür- tlük e anı bit 
... ~ .. uu b 1 "g til ey dana vurall 

aJi V l i akit i eri U• 
• t'" Bey erkesiıl 

tebriklerine mazhat 

sinin Gezinti · 

Hukuk Fakültesi talebesi dün ders sene i sonu münasebctile Ya4 

lovaya kadar bir vapur g zintisi yaptılar. Resmimiz pur k6pr dell 
hareket ederken ahnmııtır. 



19 Mayıs 
SON POSTA · .Sayfa ~ 

A&K~l-~B~u~g~il_ııu_··n_M_~_e~k~l_u_i_n_de_n_~I 
V ehabiler Ve 

lT A_T ve l'l'B 
Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğda? •• 

............................................. _ Na•ıl Yaıatlı? •• 

Dördüncü Ktsım No. 95 l9. 5- 934 Nasıl Ôltlii? •• 
'======~ Ziya Şakir1111.ıeı,:=========================r 

Bey T rablusgarbe Fethi 
rkinıharbiye Reisliğini 

Evvelden hazırlanan plAn 

Geçerek 
Almışh •. 

mucibince muhtelif sahalarda 
lş~al .ordusunun önüne geç
mışlerdı... Eskidenberi ltalyan 
~~sn~u olan T ra blus Belediye Re
ısı Karamanlı Hasune Pş. ismin· 
de bir sefil de yerli halkın imanı 
zc:yıf olan kısmını muhtelif pr~ 
pngandalarla iğfal etmiş; işgal 
müfrezelerinin kolaylıkla karaya 
çıkmasını temin eylem:şti. 

Buna mukabil, vali ve kuman· 
dınlığı deruhte eden miralay 
Neş'et Bey, mevcut askeri ve 
kendisine iltihak eden memurlarla 
yerli ahaliden bazı hamiyetper
verleri lmış; geri çekilerek bir 
müdafaa halb tesis eylemişti ... 
Bu zayıf müdafaa tertibatı bile 
ltalyanların dahile doğru ilerle
melerine derhal bir set çekmişti. 
Yirmi beş bin kişilik bir asker 
kuvvetile Çarçabuk Trablus ve 
havaHsini İstila edivereceklerini 
ilan eden İtalyanlar, ancak sahil
lerde ve gemilerinin to .

1
. 

d h T d P menz.ı 1 
a ı m e tevakkuf etmişlerdi. 

Trablusn yapılan ihraç h ,_ tin". 
B. • D arelfe ı, 
.•n~a~, erne, Humus, T obruk 

gıbı yıne sahile münhasır kal 
işgaller takip etmekle berab:.n 
ileri harekete devam etmek isti: 
yen istila kuvvetleri, Türk kahra· 
manlannın çelik sinelerile karşı
laşmışlar.. yalçın kayalara çar
pan birer deniz dalgası gibi 
geri çekilmiye mecbur kal
mıı1ardı. 

ltalyada kağıt lizerine yapılan 
lıe ahın, Trablua çöllerinde kar 
ru1ao şehamet ve celadet çarşısına 
uymadığını gören ltaiyanlar bir
d~nbi~~ . afallamışlar; Jİrmi bq 
bın kışılık bir kuvvetle is~iliya 
hazırlandıklan Trablus ve bava .. 
lisinde, bu umulmıyan müşkillit 
zuhur eder etmez ordulannı bir
kaç misli artırmıya mecbur kal
mışlardı. Ayni zamanda da derin 
bir hayret içinde şu suallere 
cevap aramıya başlamışlardı: 
• ıssız çö!lerin ortasına birer ahi. 
dei ham· yet gibi dikilen bu TUrk 
kahramanları kimlerdir? .. Burala. 
ra nasıl ve nerelerden gelmiş. 
lerdir ?. Hangi toplanna, hangi 
ıilahlnrına, hangi kuvvetlerine 
güvenerek -senelerdenberi hazır
lanan - ltalya istila ordusunun 
yolunu kesi\ ermişlerdir ?... O za
manlar cevabı bulunamıyan ve 
hatta bugüne kadar da kıs
men bir sır halinde kalan 
bu meselenin fizerindeki esrar 
perde~ kaldırmayı.. Ve milli 

. ...... ........ _. ------··· 
Son Posta 

il.AN FiATLARı 

1 - <:az.etenin esas Yozı~ile 
6,,. tunun iki -~ı b. 
( t · ) .... ırı ır ~an ım ı;ayılır. 

2- Say/asına göre bir santi
min illin fiatı ~ıuıla,.dcr: 

3- B;,. antimde va~ti 
(8) kelime vardır. 

4- ince va kalın yazılar 
tutacakları gere göre 
•antimle ölçülür. 

ilk rnüı;ademelel'de mecrula düıım ltalga askerl•rlnla ltalgaga nakil 
efahirimiz arasına karışan bu 1 

çöl müdafaasının kahramaıılannı, 
tarihe tanıtmayı bir borç adde
deriz. 

Siyasi vaziyetin aldığı §ekli ve 
Trablusgl!rbın müdafaa vesaitini 
yakından takip eden Paris ıefa .. 
reli ataşemiliteri erkanı harp 
binbaşısı Fethi · Bey [1], harp 
ilan olunur olunmaz, Fransız 
dostlarının yardımile derhal Trab-

(1] Şımdi Londra Sefiri olau 
Fethi Bey. 

lusgarba geçivermiş; miralay 
Neşet beyin kumanda ettiği bir 
avuçtan ibaret müdafaa kuvvetinin 
erkanı harbiye reisliğini deruhte 
etmişti ••• Ayni zamanda· Selanik
t.~ld kongrede T rablusgarp ve 
havalisini şiddetle müdafaaya 
karar veren- ittihat ve Terakki 
cemiyeti tarahndan da gllzide 
zabitlerden otuz zat, muhtelif 
namlar albnda Parla ve Marsilya• 
ya gönderilmişti. 

( Arlcuı var ) 

Fransız Tacirler Heyeti 
Şehrimizde .• 

Türkiye ile F ranaa arasmdaki 
ticaret münasebetlerini genişlet-
~ek nıaksadilc müzakerelerde 

ulunmak iizere Marsilya Ticaret 
odası reisinin riyaaetinde yirmi 
Fransız tacirlerinden mllrekke 
bir heyet dünkü ekspresle ,eııı 
mize gdmiş, İstasyonda İstanbul 
ticaret odasile Türk ofisi erkanı 
ve Fransız kolonisi tarafından 
karşılanmıştır. heyet şerefine dün 

Ün yon F ransezde Fransız Ticaret 
odası tarafından bir öğle 2iyafe
ti verilmiş, ziyafette Fransız se
f~ri de hazır bulunmuştur. Ziyafe
tin sonunda kısa nutuklar söyle
nerek iki memleket ticaretinin 
inkişafı temennilerinde bulunul· 
muştur. 

Heyet reisi bir muharririmize 
seyahat hakkında şunlan söyle· 
miştir: 

.. - Fransa - Türkiye ricaretj 
eskisine nisbetle dörtto bir dere-

cesine dllşmüştür. Biz bir hamle 
ne bu dereceyi eski vaziyetine 
yllkseltmek istiyoruz. Buraye yan 
resmi bir heyet şeklinde geldik. 

1 

Memleketinizde ticaret odalarile 
ve maruf tacirlerle temas ederek 
anlaşmalar yapmıya çalışacağız. 
Eger tacirler kendi aralarında 
anlaşırlarsa alakadar hükftmetle-
rin anlaşmalan da kolaylaşmış 
olur.» 

Heyet şerefine bugün ticaret 
oda ı tarafından Perapalasta bir 
öğle ziyafeti verilecek, yarın 
Fransız sefiri tarafından sefaret 
konağında bir ziyafet keşide edi· 
lecektir. Misafirler sah günü Ya· 
lovaya gidecekler, çarşamba günü 
de Ankaraya hareket edecek· 
lerdir. 
~ ·-~ . ' . ....._.. ................ -~. 

Urolo~ REŞiT SAM3· Operatör .. 
İdrar Yollan hastaLklan mutehnssısı 
Beyoğlu: Parmakkapı - lstikliil cad. 61 

"'1----~ (16722) 

Babıili • •• 
-. .......................................... . 

eşyaslle yine kendi çöllerine sevkedileolerin derhal bilekleri ke-
( Baotarafı t inci sayfada ) 1 hırsız töhmetile hakimin huzuruna 

çekiJdi. siliyor; bilhaasa camilerde yoklama• 
Peygamberin torunu ve (Ali) lar yapılıyor; herhangi bir sebeple 

nin oğlu ( İmam Hüseyin ) in tür- olursa olsun namaza gelmiyenler 
besine karşı yapılan bu tecavüz. öldürülünceye kadar sopadan g~ 
islim aleminde büyük bir hiddet ç.iri.iyordu. 
ve infial husule getirdi. Fakat bu 
haraket, Vebabilerin boş . ye~e 
tehdit edilmesinden başka hıç bır 
netice vermedi. Bilakis Abdülve-

h K beladan aldığı servetle 
ap, er (Abd'"l 

ordusunu kuvvetlendirdi. ~ .. 
aziz )i bu orduya serdar. ta~ıa 
etti. Bir sene sonra Hicaz üzerın~ 
göndeYdi ••• Şerifler, ( Mekke ) yı 
bırakarak kaçtılar. ( Cidde ) de 
kendilerine sığınacak yer aradılar. 
Vehabiler, kısa bir muhasaradan 
sonra ( Mekke ) ye girdiler. Pek 
az kan dökmekle beraber müthiş 
tahribat vukua getirdiler. Şehirde 
bulunan bütün dükkan ve çarşı
lan yıktılar. (Makamı İbrahim )in 
etrafındaki altın parmaklığı ko
pardılar. Üzerindeki kıymettar 
örtüyü kaldırdılar. Başta, peygam
berin kabri olduğu halde, yıkma• 
dık türbe bırakmadılar. ( Hace
riesvet ) denileni mukaddes taşı 
parç.aladılar. Kabenin eşyalarına 
vanncıyakadar şehri baştan başa 
yağmaladılar. Evlerde bulduklan 
tütün çubuklannı, ipek elbiseleri 
kadınlara ait zinet eşyalarını, tü· 
tün denklerini, kahve çuvall~rını 
bir meydana yığarak merasımle 
yaktılar. 

Sonra da: 
_ Allah.. tahrip edenlere 

mağf ıret etsin •• 
Diye bağırdılar. 
Vehabiler, Peygamberin tllr

besindeki yüksek kıymetli eşyaları 
müsadere ettikten sonra, türbeyi 
ıetreden kubbeyi de yıkmıya 
uğraşmışlar; fakat muva~fak ola· 
mamışlardı. Pek metin hır tarzda 
apıldığı için yıkılamayan hu 
~bbe, Mekkenin bazı milteassıp
larının m~neviyatını artırmış . v~ 

nl d gı"zli bir hareket hıssı 
o ar a . lr lı 

dır ıştı. Nihayet, bır an 
uyan m V h b·ı . 
fedai ortaya atılmış; e a ı erın 
b kumandanı (Abdülaziz) i namaz 
ıa'i!rken bir hançer darbesile 
yere yuvarlamış; mu~ad?e~ata 
karşı yapılan hakaretlerın ıntıka· 

mını bu suretle almıştı. 

Vehabiler, bu İranlı feda~yi 
diri diri ateşe yakmakla ikbfa 
etmemişler• bunun acısını çıkar
mak için s'ahilde bulunan (Cidde) 
ıehrini de tahrip ve yağmaya 

karar vermişlerdi. Bu karar da 
derhal tatbik edilmiş, Vebabilcrin 
eline külliyetli miktarda para ve 
eşya geçmişli. 

Abdülazizin katli üzerine ordu 
kumandanlığını deruhte eden 
( Suut ) bu müsait vaziyeti gör
dükten sonra, o havalide tama~en 

ı . u.· Artık Mekke, Medme yer eşmış 
ve Ciddelilcre göz açtınlmıy~r; 
en küçük kabahatler, . en agı.r 
cezaların tatbikine vesıle. teşk_ıl 

* Vehabiler, bir taraftan Hicaz-
da yerleşmekle beraber diğer ta
raftan da Surye üzerine yürüyor-
lar ve (Şam) ı tehdit edil orlardL 
Babıali telaş içinde çırpınıyor; 
fakat şimalde daha büyük gaile• 
lerle meşgul olduğu için cenupta 
cereyan eden bu kanlı facialara 
karşı bir şey yapmıya muktedir 
olamıyordu. •• Vehabilerin bu ha--

k ti• (Makaw h'afet) in şevket 
re e ' (H lif • ve azametini a~ ı;arsmış; a eı 

ruyizemin) denilen ( İkinci Sul~ 
Mahmut) u pek bacil bir mevkıdo 
bırakmıştL lkinci Mahmut bu h • 
caletten kurtulmak için Mısır va• 
lisi Kavalalı ( Mehmet Ali Paşa ) 
ya birtakım imtiyazlar vermiş_ ve 
(Mukaddes beldeler) in Vehab~er 
elinden kurtanlmasını rica etmış• 
ti Bu vazifeyi büyük bir ıeref 
tcl~kki eden Mehmet Ali Paşa 
derhal işe girişmiş ve fakat Ve-
h bil .0 ıiddetli bir taarruzlan a .erı . 
karşısında mağlübiyetl~ .. gen ~e
kilmişti.. Lakin bu buyuk azım 
sahibi adam, vaziyeti, mahirane 
idareye karar vermiş.. Evveli 
Vehabilerle bir mütareke ve mu
ahede yapmış, bazı mühim Ve
habi kumandanlarını Mısıra davet 
ederek (Kahire) kalesine ka· 
pamış.. Bunlann başlarını kestir
dikten sonra da karadan gQz.ide 
bir suvari fırkası ile munta• 
zam taburlar, denizden de ağır 
toplarla müsellah gemiler gönde
rerek yeniden hücuma başlamışb. 

Karadan ve denizden hareket 
1• d ya Mehmet eden bu kuvvet ı or u '. P ) 

Ali Patanın oğlu (İbrahim aşak 
kumanda ediyordu. Ordu, ço 
iyi sevk ve idare edilmekle bera
ber ilk taarruzda bozulmuştu. 
Fakat bu bozgunluk lbr~bi~ 
Paşaya bir ders oldu. Vehabilenıı 
muharebe tarzını bir anda kavra• 
yan kumandan, kendisini ve or
dusunu önüne kattı. O kızgın 
çöllerde göz açtırmadan koval~dı. 
Hatta ricat edenleri kamılen 
dağıt~akla da kalmadı Vehabiler 
tarafından kuvvetli bir surette 
tahkim edilmiş olan (Der'iyye) ka• 
sahasını da cebri bir hücu~l!' 
aldı. Vehabilerin bu perişan ~c • 
atinde kumandan (Suut) un oğlu 

• ve fstall4 (Abdullah) ~le _g~çmBış öl kahra• 
bula gönderılmışti. 0 ç k l • 

Is b )da Yedi lJ e zın• 
manı, tan u d'ld' 

d beş on giin hapse ı ı. 
d8u°l!nhilt~n Vehabiler:n günahını 
G Y "b" b" k azap vo 
0 taşıyormuı gı ı. .ır~o • 
• kencelerden geçınldı. En nıha· 
ış t başı kesildi. (Halifei ruyi• 
ye '. ) ·n kudret ve azametini xemm ı 

göstermek için saray kapısının 
6oüne atılverdi. 

(Yanıı Veh bil"k hareketine ait 

d. d En ehemmiyetsız bır 
e ıyor u. -;;;.;;.;.,...;;;.;~;;..,--~~-.... --:,----. 
;_--~-------:----- d 1 inhisarlar Müdür üğün en: 

üçiiocü mnknleyi okuyacaksınız ) 

El ile işler beş adet mantar makinesi abn alınacakbr. Ta_li~ 
ı ·0 şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek ı~ın 
(~~/5/934) pazar günü saat (15) te Galatada Alım Sabm Komıs· 
yonuna müracaatları. "2565,, 

* • 
inhisarlar Alım Satım Komisyonu Cibalide Levazı~ }dtı~~ 

binasına nakletmiştir. Aliikadaramn . 20/5/934 ~~ günun en ı 
bareo mezkiır mahalle müracaatlan acap eder. ,. 



10 Sayfa 

!\o. 23 19-5- 984 Nakili : A. R. 

en Ümitler .. 
"Yengem.. Mütekait 

Amasya ya 
Bir Zabitle 
Gitmişti .. ,, 

Ev enip 

------>-~----

Kendini geçindirecek paran, 
pulun yok.. Ne der de herifi 
kızdırırsın?. Sabahleyin ben Sait 
Efendiye yalvar, yakar oldum. 
İşi örtbas etmek için bir çare 
buldum. Eğer tekrar pansiyona 
gelmeye razı olursan, Sait Efendi 
karakola gelecek : 

- Paramı buldum. Kimseden 
davam yoktur. 

Diyecek .•• 
Her tarafından iğrenç bir koku 

taşan bu karının sözlerini dinle
dikten sonra nefretle silkindim 
ve cevap verdim: 

- Hayır madam, bu mümkün 
değil... Beni kıtır kıtır kesse, öl
dürse bi\e, yine yengemin evine 
gideceğim. Y nlvnracağam.. Ken• 
dimi affettireceğim. Bir avukat 
tutturacağım. Bu İ:jte suçsuz ol
duğumu ıspata çalışacağım. 

Dedim. 
Madam Mannik, bin dereden 

su getirerek fikrinde biraz daha 
ı&rar etti. Fakat beni karanmdan 
çeviremeyince: 

- Pekala, kızım.. benden 
günah gitti. Sana, şunu da söyle• 
yim ki; sen hakikaten iyi bir kıza 
benziyorsun. Ayıp değil a, seni 
ıevdim. Mutlaka sana bir iyilik 
etmek isterim. Şayet elimden ge
len bir şey olursa, biç çekinme
den bana haber gönder. 

Dedi ve çıkb, gitti. 
Aradan yanın saat kadar 

zaman geçti. Yengemin evine 
giden o insaniyetli pÔlis avdet 
etti. Fakat... Pek meı'um bir 
haber getirdi. Meğer yengem, 
geçen hafta içinde bir tekaüt 
zabitle evlenmiş .. Amasyaya çıkıp 
gitmiş .. Evi de kiraya vermiş ... 

Bu meş'um haber bir yıldırım 
darbesi gibi beni ezdi, bitirdi ..• 
Ellerimi yüzüme kapadım: 

- Şimdi ne yapacağım?. 
Diye, hıçkıra hıçkıra ağlamıya 

başladım. 

Evet .. Şimdi ne yapacaktım? •• 
Sait Efendiye haber göndererek: .............................................................. 

Son Posta 
Yevmi, •iynst, Hovodl• ve Halk gazete•! 

Eski :Z.nbtiye, Çatalçcşme sokağı, 26 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 lSO 
YUNANiST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
de~i~tirmck 25 kuruştur. 

Gelen eflrnk geri verilmez. 
iUinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap İ<: ıu mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilUvesi lfızımdır. 

(
Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Sorı po-ıta ,, 

\_,Telefon :20203 

- Mücadelede, mağlüp oldum. 
Gel .• Beni kurtar. 

Mı, diyecektim?. Bu değersiz, 
bu kıymetsiz, bu kaba ve hoyrat, 
bu yalancı ve düzenbaz herifin 
önünde mi· eğilecektim? .. Şu anda, 
ayaklarım tamamen suya ermişti. 
Demek ki beı on parasından 
başka hiç bir meziyeti olmayan 
bu ahlaksız herif, daha (M.) den de 
Komiserin odasında ilk gördüğti 
dakikadan itibaren bana göz 
koymuş.. Orada hiç bir suretle 
arzusuna muvaffak olamıyacağmı 

anlayınca derhal kararını vermiş .• 
Merhamet maskesi albnda beni 
1stanbula getirmiş.. Dün gece de 
gfıya gidip yengemle görüşmüı 
gibi yaparak uydurduğu yalanlarla 
yengemden ümidimi kesmek iste
miş .. Ve bütün bu vicdansızhklan 
sadece ve sadece benim gibi bir 
zavallıyı ihtirasatına kurban etmek 
için ihtiyar eylemiş. 

Haydi bu adamla barışayım .. 
Onun herteyine göz yumayım .• 
Fakat, sonu ne olacak?. Hayat 
ve namusumun ilk katili Mncitten 
yllz defa, hattii bin defa düşük 
ahlaklı olan bu hilekar herifle 
hangi şartlar dahilinde uyuşabi
leceğim ?. 

Birdenbire kapı açıldı. içeriye 
bir polis başı uzandı : 

- Melek Hanım r. Buyurun .. 
ifadeniz alınacak. 

Diye beni çağırdı. O anda, 
bütün vücudumu bir titreme aldı. 
inceden inceye sorulan suallere 
kısa kısa cevaplar verdim. Lakin 
verdiğim bu cevaplann, beni 
isticvap edenler üzerinde ve 
benim lehimde kafi derecede bir 

. kanaat hasal etmediğini de derhal 
hissetmiştim.. Bu ıstırap ile eski 
yerime avdet ettiğim zaman 
orada sefil kıyafetli, yaşlıca bir 
Rum kadmı buldum. Bu kadın 
hırsızlık ve yankesicilik gibi işlerle 
yaşarmış. Bu sabah ta Tünel 
kapısmda birinin cebinden bir 
şey aşırırken yakalanmış . 

Bu kadınla bir tek söz dahl 
konuşmak. fikrinde olmadı~m 
halde, o bana mütemadiyen öyle 
şeyler söyledi; öyle aklımdan ve 
hayalimden geçmeyen şeylerden 
bahsetti ki; değil bu kadının 
huzurundan, hatta hayatımdan 
bile nefret ettim. Ve o zaman 
içinde bulunduğum tehlikeyi da
ha açık bir halde görerek: 

- Dayan bakahm Melek ... 
Eğer yarın mahkemeye gideı·sen .. 
artık biltUn ömrün böyle sefil 
inıanlar arasmda geçecek. Evvela 
alnına kosksca bir hırsız damgası 
basılacak. Sonra da seni her ta
nıyan, mutlaka senden bir karış 
uzakta duracak. Bu lekeyi ebe
diyen taşıyacaksın. Şerefsiz ve 
haysiyetsiz bir hayat yaşayacak
san ... Fakat, oh olsun sana .. yen

genin evinde hanım hanımcık 
oturuyordun. Vakıa biraz kahır 
çekiyordun amma; hiç olmazsa 
başkalarının nefret ve hakaretine 
maruz kalmıyordun. 

Diye düşünüyordum. Birdebire 
yine o çatlak ve pürüzlü ses, zı
rıldadı. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Onlarda Da 
Varmış: 

- Kalakuli Ef. o boynunda 
asıla olan nedir Mıska mı? 

- Hayır çek karnemi 
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- -::::ıı 

ı ____________ B_o_r_s_a_d_a _________ ~-' 

Duyd k? 
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Afyon - Uyuşturucu mad· 
deler inhisar idaresi Uzak Şarka 
ikinci bir parti Soft afyon da 
sevkedecektir. Bu sevl\iyatın sabş 
muamelesi hazırlıkları yapılmak· 
tadır İnhisar idaremiz bu hafta 
içinde afyon tüccarını davet 
ederek bu haberi bildirmiş ve 
bir hafta ile on beş günlük bir 
müddet arasında satıcıları tek
lifte bulunmiya davet etmiştir. 

aldıklarından da aşağıya düşme· 
&ini beklemek arzusunda bulun
makta oldukları söyleniyor. 

Yapağı - Piyasası eski va• 
ziyettedir. Yerli fabrikalar kendi 
ihtiyaçları için bilhassa ince yfin 
istihsal mmtakaları üzerine teslim 
edesiye mukavelelerle - yapağı sa· 
tm almaktadırlar. Ancak piyasa-

............................. -.............................. . lnhisarm mubayaa ş~raiti eskisi
nin aynidir. Yani vade ile tediye 
olunmak üzere beher morfini 80 
kuruştan. 

da tescil olunmayan bu mübayaa· 
tm ne fiattan yapıldığı malum 
değildir. Şu kadarki alakadarlar 
bu muamelelerin kilosu 47 kuruşa 
kadar yapıldığım tahmin edi· 
yorlar. Dünga lktısal Haberl•rl J 

ı-

B u /gar is tanda 
Hububat 
Spekülasyonu 

Sofyadan bildiriliyor: Bulgaris· 
Buna karşı tanda birkaç ay· 

tedbir danberi arpa ve 
yulaf piyasalan 

alınıyor gayet gevıekti. 
Kilosu bir levaya zorla alıcı bul• 
mak mümkündü. Bir hafadanberi 
her taraftan gelen haberler ku· 
rakhk yllziindea yeni mahİuliln 
bozulduğu merkezindedir. Bu 
yüzden gayet ucuza büyük stok

lar yapmış olan tilccarm yüzil 
gillmilş ve arpa ile yulaf fiatlerin
de yüzde yetmişe yakın bir tereffü 

görülmüştür. Bugün bir kilo ar
payı bir leva altmışa vermek için 
tüccar nazlanmaktadar. Bu vaziyet 
erzak umumi komiserliğinin na
zarı dikkatinden kaçmamııbr. 

Köylünün aleyhinde olacak olan 
bu ıpekUlaeyonun önüne geçmek 
üzere komiserlik derhal faaliyete 

geçmiş ve ilk olarak (10) mayaıa 
kadar herkesin elinde mevcut 
hububat mikdarım komiserliğe 

bir beyanname ile bildirmesini 
karar altına almıştır. Bundan 
maada her tüccar elindeki malın 

maliyet ve satış fiatlerini de bil
direcektir. Bu izahab vermiyen 
tüccar hakkmda takibatta bu
lunuluyor. 

* 
Çeskeslovo namında Çekoslo-

~
Çekler Vi- vakya gazetesi 

.. Avusturyamn seya• 
anaga rag- b . l . h kk d t d' 1 at ış erı a ın a 
" e ıgor a , istatistiklere da-

yalı esaslı bir tetkik neşretmiştir. 
Bu tetkike nazaran geçen 1933 
senesinde Avusturyaya 906,000 
ecnebi girmiştir. Bu miktar 1932 
•eneıi rakamlarma nazaran yüzde 

otuz Uç noksandır. Fakat ıayanı 
dikkat olan cihet Avusturya tu· 
rizm hayatında böyle Uçte bir 
nisbette umumi bir azalış varken 
Çekoslovakyadan gelen seyyah 
miktaranın bilakis artmış bulun
masıdır. 

1933 &enesindc Çekoslovakya
dan I02 bin seyyah Avusturyaya 
gitmiştir. Bu miktar 1932 senesine 
kıyasen yüzde on altı fazladır. 
her seyyabm en aşağı vasati bir 
hesapla 300 şilin bıraktığmı he
saphyan g&zete l 933 senesinde 
Çekoslovukyanm Avusturya ya 
seyahat yolile 30 milyon şilinden 

fazla bir para verdiğini tebarllz 
ettirerek Çekoslovakyanm da ayni 
silahla mukabele edebilmesi için 
turizm işlerine ehemmiyet vermesi 
neticesine varmaktadır. 

Serbest piyasada faaliy t yok· 
tur. Ne ince ve ne de kaba 
afyon üzerine muamele kaytedil
memiştir. Esasen ince mah elinde 
tutan tüccar bunları serbest piya
sada nisbeten daha aşağı fiyata 
satmaktansa vadeli olarak ve 
müsait bir fiyatla İnhisar idare
sine vermeyi menfaatine daha 
uygun bulmaktadır. Bu yüzden 
piyasada Soft üzerine muamele 
yoktur. Kaba afyonlara gelince 
bunların nihayet son alıcısı hariç 
memleketlerdir. Buralara ise satış 
hakkı İnhisar idaresinindir. inhi
sar idaresi yeni yıldan beri bun· 
far il.zerine hiç bir muamele yap
mamıştır. Piyasadaki durgunluk 
bu ıatış noksanından ileri gel
mektedir. 

1934 mahsulO hakkında piya
sada dolaşan haberler lehtedir. 
memleketin her tarafında yeni 
afyon mahsulü ml\sait ıerait da· 
bilinde neşvünüma bulmaktadır. 

Miktar ve evsaf itibarile rekolte 
hakkında henüz mtisbet birşey 
bilinmemektedir. 

Tiftik - Tiftik piyasasında 
bu hafta ufak tefek de olsa bir 
hareket görtllmüştür. ihracat 
tüccarı tarafından safi oğlak malı 
olmak üzere dört yüz bnlye tiftik 
kilo ~ 55 kuruştan satın alınmış· 
tır. Bundan maada 80 balye deri 
malı kilosu 35 ve bir parti vakit 
malı kilosu 41 kuruştan muamele 
görmüştür. Deri malları yerli 
mensucat fabrikaları satın almışbr. 

Yeni tiftik rekoltesinin kat'i 
miktarı anlaıılamamıştır. Maama• 
fih geçen yıllara kıyasen bu se
neki rekoltenin daha az olduğu 
tahmin edilmektedir. Amerikanın 
tiftik rekoltesi de bu sene nok· 
sandır. Bu azlık Nevyorktan bil
dirildiğine göre tiftik sürülerinin 
yüzde dört nispetinde tenakus 
etmesinden ileri gelmektedir. 
Tiftiğin para etmediğini gören 
mustahıiller bunlardan bir kıs
mını kesmişlerdir. 

Anadolada yeni rekolte tif· 
tikleri üzerine muamele cereyan 
etmektedir. Piyasada doyduğu· 
muza göre tüccar Anadoluda 
hararetle ve olgun fiyatle müba
yaada bulunuyor. Yeni mahsul
den lstanbula henüz ancak yirmi 
vagon kadar mal gelmiştir. Bu 
tiftikler daha satı1a arz olunm a
mışbr. 

lstanbul ihraç piyasası ile 
Avrupa ve Amerika tiftik ipliği 
ve sanayii piyasaları durgun vazi
yetlerini muhafaza ediyorlar. iki 
üç seneden beri bu piyasada 
ehemmiyetli bir rol oynayan Sov
yet Ticaret Mümessilliği de he
nüz mübayaata bulunmuyor. Duy
duğumuza göre Sovyetler bu 

· fiata alacı değildirler. Onların, 
daha ziyade1 fiatlann geçen devre 

Anadolu mallan bu sene hava
ların müsaade etmemesi yüzUn• 
den biraz geç elde edilmiştir. 
Mamafih istihsal merkezlerinde 
muamele başlamışhr. Fiatların 
her mmtakada başka başka ol
masma rağmen piyasanın kanaa• 
tine göre heyeti umumiyesi itiba
rile tatmin edici mahiyette olduk
ları anlaşılmıştır. 

Av deri 1 - Piyasa ııyni 
durgun vaziyettedir. Avrupa ve 
Amerika mlizayedelerinde bu 
sene beklenilen netice alınama
mamıştır. işte bu yUzden satışlar 
mahdut olmuı ve beynelmilel 
pazarlardaki bu umumi işsizlik 
piyasamıza da sirayet etmiştir. 
Piyasamızın maruf ihracatçıların
dan biri vaziyeti mahallinde gör
mek ve satlf imkanlan araşbr· 
mak üzere Londraya gitmiştir. 
Bu ihracatçımızan bugllnlerde ıeh· 
rimize dönmesi lıeklenmektedir. 
Müsbet bir it meydana geleb( 
lirse bir harekete intizar olunabı· 
lir. Fakat alakadarlar bu ihtimali 
zayıf görüyorlar. 

Hububat- Piyasamıza gelen 
B u ğ d a y miktarı bu hafta geçen 
haftalara nisbetle fazladır. Günde 
vasati olarak 15 vagona yakın 
buğday gelmiştir. Havalann mah· 
sul için mUsait gitmeye başlaması 
ve on gün evvelki endişelerin 
ortadan kalkması üzerine piyasa 
hararetini kaybetmiş ve gevşemeye 
başlamı~tar. Bu hafta içinde kilo
da cinsine göre 5 ile J O para 

arasında bir sukut kaydetmişler
dir. Ekistra beyazlar 5,65 ikinci 
Polathlar 6,375 ve 20 çavdarlı 
karışık mallarda 5 kuruştan mua
mele görmüştllr. Geçen haftada 
olduğu gibi A r p a vaziyetiJıde de 
bir değişiklik yoktur. Mal gelmi
yor ve ihracat için de idare etmi· 
yor. Yemlik ihtiyaç Trakyadan 
tedarik ile tatmin edilmektedir. 

Fındık - Fmdık piyasası 
ayni vaziyettedir. Bu hafta içinde 
Almanyanın ithali memnu mevadd• 
iptidaiye listesine bu maddeyi de 
sokacağı yolunda piyasada bir 
haber dolaşmıştır. Sıhhat derecesi 
anlaşılamayan ve alakadar maka· 
matı derhal teşebbüse ~çireo bu 
şayia da piyaıanm daha çekingen 
bir hal almasına sebep olmuştur, 
mamafih alikadarlar Almanya 
tarafından böyle bir karar ittiha
zına ihtimal vermiyorlar. - '1--

=:: TAKViM :=. 
Güa CUMARTESi Hızır 

31 19 MA YI& 934 14 

Arabi 
4 Sefer 

Vak't 1 Ezant 
=---= 

Gllıı•t 09 20 

Öil• 4 48 

ikindi 8 46 

ıa~s 

Vasat 

4 44 
12 10 

16 oa 

Rumi 
6 • Pıfayıı • U.SO 

Akıam ı:.ıı-

Yat•ı 1 52 

imsak 7 14 
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Bu Sütunda Her gün 
Nakleden: ismet Hulusi 

ALTI AYLIK 
Behice Hnnım gUzel bir ka· 

dındı. Güzel giyinir, güzel boya· 
nır ve elhasıl güzel görünmesini 
bilirdi. 

Behice Hanımı yakından tanı· 
yanlar, onun çok hasis olduğunu 
söylerlerdr. Hatta dudağını kınnıu 

yor;uş, ·~erletmişti. Terli t~U 
sokağa çıkınca üşüdll. Eve gelır 
gelmez yatağa yattL Akrabasın
dan bir doktoru çağırtb. Doktor 
bakb: 

mürekeple boyadığını, yanağına 
pudra yerine nişasta sürdüğünü 
iddia edenler bile vardı. Yalnız 
muhakkak olan bir şey, saçlarım 
mangal maşasile kendisinin ondüle 
yaptığı idi. Çünkü biç kinıse onuo 
bir defa olsun; bir berbere oğra
dığını görmemişti. 

- Bu bir zatürree başlangı· 
cıdır. 

Zatürree başlangıcı, zatürree 
oldu. Zatürree ihtilat yaptı. Behi
ce Hanım aylarca yatakta kaldı, 
akraba doktor : 

- Ümitsiz gibi görüyorum, 
dedi, belli olmaz .• 

* Güzel giyinen, gfizel boyanan 
Behice Hanımın saçlanmn ondü
lesyonu d güzeldi. Maşaları oka
dar ustalıklı ururdu ki başını 
yandan, arkadan eyreden bir 
insan, bahar sabahında hafif 
hafif dalgalanan ışıklı bir deniz 

Behar gelmiş, havalar açılmıştı. 
Bir sabah yine akraba doktor 
gelmışti. Behice Hanım yatakta 
güç hal ıle doğrulabildi: 

- Doktor, doğru söyle ben 
iyi olacak mıyım? 

- Neye iyi olmıyasın, bir 
şeyin yok kil eyrediyormuş gibi zevk duyardı. 

Moda denilen illet maşa ondU· 
lesyonuun ortadan kaldınp yerine 
alb aylık dedikleri, Arap aÇl 
kıvnınını getirdiğı zaman Behice 
Han~m _çok üzüldü: Günlerce ye
medı, ıçnıedi, düşündü. Elinde 
maşa oğraşb. Fakat elektriğin 
işini mangal maşasına gördürmeye 
imkan yoktu. Nihayet k"ra 

- Boşuna teselli ediJ or un 
bugüne kadar ölürüm diye çok 
korkuyorum. fakat bugiıo artık 
korkmuyorum, ölsem de zarar yok. 

Doktor cevap 'ermedi, Beh:ce 
Hanımın zayıflamış yüzününde 
hafif bir tebessüm peyda oldu .. 
Hastalandığı gündenberi belki ilk 
defa gülüyordu: 

d. H d . .... rını ver ı. ayatın a ılk defa berbere 
gitti. Uzunca bir pazarlıktan sonra 
alb lira vererek, alb aylık ondü
leayona kavu tu. 

- Bugün, dedi. Hesap ettinı .. 
Saçlarımı yaptıralı tam alb ay 
olmuş. Daha evvel ölseydim, alb 
aylık ondülasyon için verdiğim 
para boşuna gitmiş olacaktı. 

* Bir yandan altı liranın elden 
gitmesinden mütevetit üzüntü, 
bir yandan berberin saatlerce 
aaçlarile oğr ması Behice Hanımı 

Gözlerini yumdu, yüzü; gönül 
ferablığile yolculuğa çıkan bir 
insan yüzünü andırdı. 

Çünkü Behice Hanım, altı 
aylık ondülasyona verdiği paranın 
hakkını alını tı. -

= K RU VAZI 
Yenı icat Edılen 

U GO 
UCSUZ Müre\ıtr>lı dolma kalemleri sayesinde 

artık sünger kağıdını kullanmaga ihtiyaç kal~aı 
AŞINMAZ - KIRILMAZ - İSTtFADELI 

Anadoluda Acentalar aranıyor 
T.L. 

2,75 
8iıtün Şari< için umumi Cleıtoziterl 

NAiM DE TOLEoo 
Cstanbuı .. Sulta Hamını. Haccpuı11 Han 3!ı • 3i 

'1 oıeton t 20620 • 42309 

Karacabey Harası ıı.ıdUrluğünden: 
Kilo Gr. Cinsi 31.300 000 

O 000 Mazot 10.IO Gaz 
1.755 000 B nz n 
9.780 OOO Vakum 

685 000 Gres 

8SO OOO Ka ın traktör vai!ı 
50 COO Şehriye 500 

O Makarna ~~ OOO Lrn n tozu 
uvu COO Sirke 

S COO Kara b ber 
2 000 Çay 

GOo 000 Sabun 
1 O 000 Ç m fı bğı 
10 000 Kuş üzümü 

®() OCO Hoşaflık razaki üzümü 
5 000 H ararot 

ao 000 Pirinç unu torba 75 
000 İrmik 

: ()O{) Kimyon 
8.0~0 COO Yeni Bahar 

OOo Tuz 
l.00() OOO Keome teker 
l.000 000 Toz şeker 
11.000 000 Ze)tinyağı 
2.000 000 Pirinç 

7~ 000 Kahve 

Yukarda mllfreclah ve miktarlan gösterilen yirmi bir kalem 
-..!da alb lcaiem mevaddı miişteile mlinakua1a konulmuttur. lliiııakaaa gün& 241Mayq1934 Perıembe gün& oaat oa bqtir. lartıııımes1n; ııUnnek ioteyeolerin Buna, Balıkesir ve lııhınbal Ba)'" 
tar llldıırılllderile Hara lltıd&rılljllne •liracaatıan ..., talipler;,, do 
'::;lnatıanıe birlikte •lluakaoa ııınıı Harada W••mobın llh .... 

1 

k " • E " . asında doktor n şnm uz.erı yup smem • . • 

Pakôze "ı';i"' .:;~·~=:ı:~;:m•tb•· Macunu 
Dün Kadıköy kız Ortamektebinde 

talebe tarafından güzel bir müıamere 
•erilmiş, eğlenceli H nezih patler 
reçirilmiıtlr. 

b• l"M tara• Cümhuriyet Gençler ır ·~· 
fından da Beyoğlunda Halk F~rk~sı 
enlonunda bir müsamere verılmıf, 
" Akdeniz kıyılarında n isimli piyes 
muvaffokıyetle temsil edilmi!~r. -=- ..... 
·····. .. - ' 
Denizyol arı 

iŞLETMESi . 
Acenteleri : Kara' öy K8prübıı1 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarz.ado 

Mersi 
lllllmil3!1:i::~Han TeL 22740 <IZJIMimilU 

Yolu 
ADA A vapuru 20 

Mayıs 

Pazar IO da Sirkeci nh
tımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum Rados Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kaikan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö
nüşte bunlara ilaveten T aşucu, 

Olzeı 
Şapkadan 

evvel 
Güzel dişi 

••• . ktı. 
Çiı~ . "irıi hef 

uıe 11ı_g bcgaı 
·ıı g -·'· • hrenı l te,.. .. sterır· Çe oe ... o 

cıerı eo . ter • 
şe9 ·f clıf .,. ~0rı 
sıhhatlerinin esasını ve Dişlerine ehemmiyet vermiy~er 

gtızel:iğin sımnı bilmiyorlar deme~tı~. bah ve akşam 
Dişlerinizin güzel olmasını ıstıyor~anı~ 8:ır alayınız. 

günde iki defa muntazaman RADYOLı ıle ç 
. . . -· .. .. 

Anamur Kuşadası, Gelibolu'ya,. ·-• il A. N z u il Pli uğrayac~klır. "2580,, .., 

- ' ııl .... - • -.'f.- • " " .. ,; ' . 1 .., ~· ~- '""'· ~ •• ": .. • ' ~ ... , _. _,-.T 0 ~ ~ • : ;:-> "":: :ıı... , ,o ~ • ·~1 \ 4 • -,._, . .. ,._. ' ,· 

M-----------------u ~ 
Ayvalık yeni ri 3-

~ 
~ 

ür'at Yolu h • m 
ANTALYA vapuru 19 Mer emı - . 

Mayıs u kları ile el ve yüzdeki k 
· .. klar meme ça a d b 1 Cu arte i 18 de Sir ecı Ekzema, broş yaral•n, alelumum yam :.- geçôrir. Her ecz•ne e u unur. 2581 d<>ri lıastalıklannı birkaç guııdo tam 'm (15542) rıhtımından kalkacaktır. " " 

t~ ~ 

..,, -· .. -· .. 
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12 Sayfa. SON POSTA 
-.:-,-:=---..:======~=====================-==z=======================:::ır:= 

HEPSİ BİRBİRİNE BENZER. • • • HEPSİ DE 

HANGİSİNİ AVNi VAİDOE BULUNURLAR ••• 

. 

. 
İNTİHAP ETMl!:LI 

Evet, hangısini? Tabii bütün esas unsurlart ihtiva eden 
en mütekamil bir soğuk hava makinesini. 6u hususda 
nazarı itibare alınması lalim gelen en mühim bir nokta: 
Babasını kaybetmek ihtımali varmı? gülmeyiniz, Bu 
ciddi bir tehlikedir. Soğuk hava makineleri imal eden 
bir fabrikatör piyasadan çekildigi zaman onun marka· 
sını taşıyan bütün makineler öksüz kalır. Bu markayı 
satın alan müşterinin makinesi bozulduğu ve ya işleme
diği vakit müracaat edecek yeri kalmaz. Bu suretle bü· 
tün parası ziyaa ugramakla beraber aldığı teminatta 
kıymetsiz kalır. kayb eden kim? Tabii müşteri. Müste• 
rılerden görülen ragbet ve mütemadi talepler üzerine 
müteaddid firmalar bu sanat şubesine atılarak piyasa· 
yı kıymeti meşkük bir takım makinelerle doldurmuşlar· 
dır . Hatta bu firmalar arasında yenı teşekküller de mev· 
cuttur. Fakat mübayaadan evvel satın almak ıstediginiz 
makineyi imal eden fabrika hakkında mufassal malumat 
edinmeniz lazımdır. 

Evvela fabrikanın kuvvetli olup olmadığını ög· 
reniniı. O fabrikanın soğuk hava dolapları ima· 
tinde tecrübe sahibi olup olmadığma emin olu· 
nuz. Onun her tarafda iyi yerleşmiş, kabiliyetli 
ve icabında müşterilerinin bütün ihtiyaçlannı 

tatmin edecek kuvvetli mümessilleri bulunduğu· 
na kanaat getiriniz. Velhasıl aldığmız makinenin 
hiç bir vakıt öksüz kalmayacağına emin ol~a
nız lazımdır. 

11FRİGIDAIRE11 HiÇ BİR VAKiT OKSÜZ KALMAYA· 
lllL~~....___..__~......_'-"'--• .---- CAK'TI R. Çünkü : 

iSTiKRAR 

Frlgidalre'ln lmaı edildiği on 
sekiz senedenberie 230 ra· 
kibln meydana gefdigl go· 

, rOlmUştUr.Bunıardan hiç de· 
ğilse 100 fırma tekrar orta• 

• dan kayb oımus ve ya soğuk 
hava o o ıa p ı ar, imalinden 
sarfınazar etmiştir. 

• ,.F:rigidaire" bütün dünyada tanınmış en kuvvetli ve 
ve munhası,an soğuk hava dolapları imalatile iştigal 
eden bir fabrika tarafından yapılmaktadır. ' 
• .. Frigidaire" tecrübe devresini geçirmiştir. Hemen he• 
men on sekiz senedenberi bu senayi şubesinin başında 
bulunmaktadır. 

• .. Frigidaire" hali faaliyette bulunan 2.500.000 cıha· 
zın verdiği tecrübe mahsulüdür. 
e .. Frigidaire" cıhan seneyi teşkilatına ve gayet muaz· 
ıam mali membalara malik General motors tarafından 
imal edilmektedir. 

frigidaire markasını tasımaran her Soğuk hava dolabı 

hakiki .. f rigidaire.. değildir 

Zafiyeti umumiye, iştihasız.bk ve kuvvetsizlik halabnda büyük VAPURCULUK faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kul anınız.. Her eczanede satıhr. 

Bu heycc.ınlı tarihi caer çıktı. Maarif KütUphanealnde forması 5 kuru:h ı. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İstanbul Acentalığı 

•Liman Han, Telefon: 22925 

Karabiga Yolu 
H~~·- CUMARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri bir vapur Tophnne nhtı· 
mından kıılkar. 

Son Posta Matbaası 

Snbibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Tabir 

ir N rettin y 
Bülbül tnşta ne gezer FE. 77 
Yağmur yağar ordnn burdaıı 

Seyban &an m 
Senden uzak AX 1775 
Arzu 

Kflçflk Melibat H. 
Yaran akşam bekliyorum 
Yakıştı endamına AX 1776 

lbsan Leyli Hanım 
Naimem AX 1777 
Oğlan gel gel yanama 

Nedime Hanım 
Hüzam farkı: Kirpiklerinin kudreti 
Utak ıarkı: Gezer dolatıraın AX•l778 

Nlbal Tevfik Bamm 
Çad • kurdum AX 1779 
Aç kapı, oyun havası 

Mayıs 19 

Çiftçi, Bahçıvan, Çiçekçi 1 
HAYAT GÜÇLEŞTL.Toprn!;rını bes· 
lersen aynı işle daha çok ve dalın iyi 
mahsul alabı1irsin. YALNIZ şu mnr-
kııh ALi\lAN o ünngsı J<U 1 l. \ ~: 

AMONYAK 
NITROFOSKA 
FLORANID 

GÜBRESiNi BiR KERE TECRÜBE ET 
ÇABUK OL ve şu adreslerden 

nümune ve tafsilat iste: 
lstanbulda: O. Ji'röblich, Sultanha· 

mamKcndros Han N o. 6 
lzmirde: Mnx Unz. 

Samsun ı H 1 ş Trabzon oc ıstrasaer ve r. 

Ada nada: Rasih zade biraderler. 
r üracaat ederken bu ilam da leffediniz 

FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEYROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 

Grip, ağrı ve sızının düşmanıdır. 

J latanbul Ticaret MUdUrlUIUnden: ._ ___ ... 
İstanbul Saraç San'atkirları Cemiyetinin idare heyeti intihabı mayısın Jİr

mi ikinci ~alı gün~ saat. 10 d~n 15 e ka~ar Uzunçarşı başında Atik İbrahim 
Paşa camıı methıılındekı cemıyet . merkezınde yapılacağından cemiyette mu· 
kayyet saraç, mutaf ve seınercı esnafının reye iştirak etmeleri lüzumu 

~--••••••••• ilan olunur. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Llra K. 
400 00 Bahçekapısında Şeyh Mehmet GeylAni mahallesindo 

Arpacılar caddesinde atik. 46, 48, 51 cedit 51, 54, 56 
No. lu kulübeyi havi arsanın 80/480 hissesi. "3718,. 

588 1 l Y edikulede Fatih Sultanahmet mahallesinde iskele cad• 
desinde eski l l No. lu arsanın 93/126 hisseai. "5608,, • 

131 74 Kıztaşında Mustafabey mahallesinde Kıztaşı ıokağın· 
da 24 No. lu ve tamamı 79 arşından ibaret bulunan 
arsanan 1/3 hissesi. 0 628,, 

00 00 Y edikulede Çırağı Hasan mahallesinde Çukurçeşmo 
sokağında 37 No. lu ve 300 arşından ibaret olan ar
sanan tamamı. "896,. 

148 75 Ortaköyde Divanyolunda eski 35 No. lu arsanın nı
sıf hissesi. "'3028,, 

Yukarıda miktarları yazılı mahliilat dört hafta müddetle ilAna 
konmuştur. ihalesi haziranın 5 inci salı günü saat 15 t~dir. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf 
Müdüriyetinde Mahlülat kalemine müracaatları. "2194,, 

, 
N 

Müslahzı.ra.lı 

HUBUBATUfflAll/ 

SıHHAT 
vı:: 

KUVVET 

LOKANTA 
• v TNI 

Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

HER AKŞAMMUZiK 

Limaoımızdan hareket edecek vapurl-' 
VJ•~S1'A vapuru 22 :Mayıs sala 

(lhırgnz, Vnrnıı., Köstcnce, Odesn, NO" 
vı)rosisk, Batum, Trabzon ve Samsun)' 

VlANNA vapuru 22' Mayıı sala 
snbalı tam 10 da. (Lloyd Seria eksprel 
olarak (Pire, Rados, Limaso), Lıırnakflr 
Hayfa, Yafa, Beyrut, 1skenderiye Si
rakuq, Napoli ve Cenova) ya • 

HULGAHlA vapuru 23 Mayte çat" 
ı mba (Burgaz, Varna, Köstence SiY 
ııııu. Knlas ve lbraile) ye 

( 'ELLO vapuru 23 Mayıs çarşaoıb• 
(Pire, Napoli, Marailya ve Cenevo) y• 

BELOUAN vapuru 24 Mayıs net" 
fembc sabah tam 10 da (Lloyd eklf" 
pres) olarak Vire, Drendizi, Veııedi" 
ve 'l1rieste) ye. 

Şimali, Oenubi ve merkezi Ameril<~ 
ile A vusturnlyn, Yeni Zeland ve Akslı~ 
eıı.rk için doğru bilet verir. "l'l'ALIJ\,, 
vapur kumpanya ının lüks vapuril• 
muhtelit servis. f 
Hor nevi tafsilat için Galatnda Merk6 

Hıhtım hnnınc.lıı. kfün (Lloyd Triesıiıı0! 
seracentesine. Telefon: 44870 veyııbtl 
Galatasnray'da sabık Selô.nik boo
mnrşesi binasındaki yazıhanelcriıı; 
Telefon: 42490 (1~ 

YAZ GELİYOR! ::!~bil~~t~:iğ~::ut~~~~~ BO SALl.NA KANZU.L 
diye .. Telaş etmeyiniz! dans edebilirsiniz ~ 

Sayesinde nekadar terleseniz, yine en flk elbisenizi ve en çok sevdiğiniz çoraplarınızı uzun mUddet muhafaza edebilirsiniz. (BOROSALINA KANZV!! 
keltukalte vı arak terlerine karşı en mUkemmal •r pudradır. ·Kokuyu ahr, tere mani ılur. Her eczanede bulunur. cı 


