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''Türk rdusu Cok K vvetlidi ! ...... ~····~···························~··································· .. ·· 
Bir ingilizin Kehaneti Bu Başı Ne 

Dünya Sür'atle Bozukluğa Gidiyor Ya~~~''!' .. 'I 
Bir Gün Gelecek, Çocuk Doğurmak için Kadınlara ..... 

Prim Dahi Vermek icap Edecek .. 

ai~ı el 1'1J 
~ilF."--•rıı•· ..... 

• ·z . fUBIO.lY. IU. W."' ISM.. ~ ~-- , _, , 

ltON st!ÜPRISE .LAE 
rge. ·s ~~e.i{lf!. W.a.r~!J:elıverect: ·T_en A 

PIRST PICTURES:pıı.\BIBLB:_ eıT• UlS'AST~R tHQ 
~ a.. bluıa•f 111ülilcatınc gopart psefe ı,.. ,,.,,.,. RF.. 

-~~ .-eu gazetesi, yir- bild istihsallb her gla bir 

=
• ? ikinci yarıamda neler parça daha kolaylqbracak. •• &:. ~aruf İngiliz ~~ fiatlan dUşGrecek, bilmukabil 

erini nnden Haldaae m ipizlerin de adedini arttıracaktır · . "'-11t bu zat, vak'ala• • 

~ 
gıcB,ıa.; ta.b 'ak eJeceği pek Maamaftb bu mllddet zarfında, 
bilmek • w. 1c;.,~ekle maruf İngiltered" umami hayat seviyui 

il' mubamrdlf. d&tmiyecektir. 
f- Bu 1Uvale '-ti bu zat f'l 8ovfel Ru•r• 
ll~m kehanetleri aralaror; ' . Bu aqlddet aarfmcla, Soyet 

..... ned • 

1 1 .... na•••WH••••-

Başvekilimizin 

Mii.lıim Bir Nutku 
Aahrw, so , ...... ,_ 811~ 

...ı..lıer••l•I• ,.,_,, ...... ,. .. 
tile Baıoelcll I_,., ,._ H._ al11 
...... Meollde -"'• ilr nllfllk 
..,,...... 6a •rdalıt• llllua .. 
Aarld .,,,.,., •• ,,..,..,..,,. ,.,,... 
.,..., t•htln eillı.ektHlr. 

------~----------------~---~---.--) fUkrU Kaya Bey DUn Mecliste Dedi Kii 

erhangi Çılgın Bir arar 
Neticesi Ta~rruza Uğrarsak •• 

.. Hud tlanauzda 
..... tida> .. ilMIF Sôf)et R•1*cl8 ı.&,at. mllait k p, Ol 
Ei'=~~;E r!';8:$'~ -S fE Ka~~!,~Ça_ı:P..~ .!ri~!!..u .... . 
, lere bakarak ve onlan tahlil amelelinln ıezmeai, eğlenmell, an liled. ..... yaptıatı toplutıda Harici,. Etkin -··IJeabı dahi aJDI lııitııat t 
lCerek bazı pyler ıöyleyebiliri& apor yapma11 esaı itibarile milat- Vekaleti hltçell ı• ... l'>ken ~ok laararetll •• tat.la Ye ten"• mahtaı balua..._ 
F,tbt bu tözler bir kehanet ....ı kin olabilecektir. allka u,......_ ldabreler cereyan etti. Bu Whliiim 'ela ı.,ftyella en 1&lihiyetli bir • 
"'Jll""'Kıuaır·,. Meıell di1ebilirlm ki qer Sovyet Ruya bu netice- mlnuebetle Ok ilk alan Sun B. (Kocaeli) rette ....,. blaat Bapeldl P..... rica 
.-.w... .W...llU!i -- .!LI-~ ya- ...ı elci cleL!H-- k azan beyaatta balaacla ve bilbaua 111nlan .me-ı .....__n....a-.,. _ 
T" ı ,-:-~- -- llUIR!A ,. e e uüin. apjtalinn için ,. "....-..•-

bl.Jlk aılanb çekeceklerdir. laarata veda etmek garektir. ıByledi: Sam BeJ, h&ldbnetha Tlrldp ~ 
.._. ___ fenllİll uaayie tat• (Devamı , uacu .... .t...da) "- Harici miyuetimiz baklanda hlkamet- 1..ıa.r lhltafa K .. alce bir Takar ile 
~lef ...,... ten daha vmh ve mllclellel mallmat istemek .a, ... t1w ga.terclitlu kanaati · ol 

S~keçı·dekı· Otel cı·nayetı· mecburiyetindeyiz. Ç-lnkll takip oı ..... ,... ba,lk tefin her emir ... ._... ••• .-;,• tin cihandaki vaziyete auaraa, çok , .... Wr lllilletba lraJ•lld n ...... w.ı ecleceliat 
iatikbalde fi'liyat ah•11aa intikal •tmit .,.._ ( Dnaaı 8 ,_. ı .. * l ı r . Başka Safhada -Ç-eki~. r~g.;;.;e ~H~ü;m;.cu_m_u~I --------=-Kı-ııvve_t __ li_Bir __ ·~ -v.-= .......... ......,. ___ ..,..I 

,,,.• .. . 
Mazniıalar Serbest Bırakıldılar, T ah
kikaba Derinlepirilmesi_ Lizıınpldi 

Hudut Jlor•cla fenni 
Tedbirler Alinch 

Mardin ( Hulul ) - lrakta 
mm edu Fu~ 
toprakt.nw .,,. ........ 
.............. ~çeldr
........... ,. lllldat bo-
,... ,_. " ...... tedbirler 
•t.'F• ÇeWrsılırir topraklan· 
..... war ~malan için 
IOll elence ca••••aktadar ... 

ltalyan Donanması 
iki Büyük Gemi ile 

ICuvvetlendiriliyor 
lonclra, 29 (A. A.) - ltalya 

tarafuulan iDfa edllecek iki 
biiytlk harp ..&neli için ltalya 
b1tç..me koaolu ( 18,500,000) 
..... lirahk tah .. t, Mançeater 
Guardiyan peteainin aazan 
dikkatini celbetmektedir. Gazete, 
ba param• ROllia bllk6meti tara
fmclaa harp tefineleri ..... için 
batçeJe 9'omaut olan (8.000,000) 
laat* lt.ıak tah•attan fazla 
... -+ 11tt11Udlil kauatiai Deri 

p ·~- · .. • ...,. •weM llllit 



( Hat/cın Sesi] 
llıtilcôrla 
Mücadele Kararı 
Ve Halk 

llatiUr her ...._ oJdafu gibi 
JİDe abmt J6riiJw. Buıaan böyJ. 
olduğwıo, ba ejderle ~me&İD 
micadtleJı brar ..... ladea 
Uha iyi anlamak mümktindtıı. 
lJu kararın halk aruında barak· 
tığı iotibaa gelince; bunu .-.. 
aak ..... ğıdaid ....... 
obıu-z: 

Oaman Nuri Bey ( Sultanahmet 
Catıadıkapı) - lw ... -... .._,..._ 
•ıı.a y\lzde 2S dseee-..e ,.._~ 
tııacak olan yeni birtakım mGkeTI. 
fiyetleri ifaya bqla,.caj'IZ. Bujda71 
koruma, miW mtldafaa, tll)')'ue nr
ıileri Yereceji.. Ilı '.ketin umraoa
Da •• hudutlanmıun emniyetine 
1arfedilecek olan bu nrperl HYe 
•ve Yermeye ha~orus.. Biz. 
bir ylJıil HYe 8eM bOJ&U•UU alirtılm 
mubtekirlert.. 1ia7ab pld1ma lllr 
.. ı. ko.r-alanaa ~· .... 
ctejili .. ~ter .. allb._ 
memur w d ' eler 4lerla.& ı..u,. 
ıeçqıell " ~ yapmak illte,enteri 
amamaz Wr ..... e taldp et.Deıtdbfw. .. 

Ferit Bq (Binbaşı mütekaidi Aya
tofya noa- -balleai 87) - u...ı 
~ten W.. ,_ Wr zihniyet yacli-

•"' k.W.. Wıto s m1etkı: I• 
tıtifade .. enls...._ aleıllW..,. 
sin olmak htari&. Bw Wr •b'hl 
de henils yatıyoruz. Okkalan W..,. 
'eYirdik. Fakat bilha11a .. da mad. 
delerinin fiatlannda hiçbir delitftdlk 
olmadı. Etin okka11m eliye MJUQla 
dak. Şimdi kilosunu elliye yiyoraz. 
Yeni yerpu dolayııile ban madde. 
ler berine muayyea alıbette ..ersi .......... 

Füat ..._ " ı•dll..,ecek kadar 
... .. ..,. müteldrleria iç, cl&t 
•iall ni•betlade .. ika ;rlkletmek 
•tl)'eeeklerinde hiç f8phe yoldırr. 
llillet ..... ......... ...... ............................ 
tsM•mllhl nU.tlmal edecek .... 
teldrlere ••rdam bot lmkmamalı 
.. ....._ sibl WJaa ela blrlacl 
......... ücb ... 

* Ali Dua Bey (ÇaJnııakçllar 1oiu111 
Mnlk Yeaillu) - <iuetılılsnle -.,. 
... 1r. v........ Mr -- heı.h 
1&,.ı. halinde iken Wle INm as* 
födel' Saden pdidea .... ,.pblar. 
Dd tin IOlll1l t.akk.ı, aktar, ttltlıaca, 
car-. lımhael, ._..:.C ~ dat.a 
clijw ..... hı•= ..... , .. 
paeaklsı wwwaı,. taW ~anlan. 
itile flatlerlnl ,Uk1eltec~Jder ve: 

- Ne ppahm Jeni verzi YeriJo
ıra. aıecelder .. Behcff,..,.nz. nea
"t .. s-• Jeni .t\lım: itler ti= 
Fena ...,.. kimielerioa ibti 
meydaa ~•,..td•lerv Biz Mft HYe 
nrıl yenyoraL 0.lar .ı. kendlleriae 
.......... ,.,. 11,ıkle ,.., ....... 

• 8Mh Bey <ttelriid.r Avatıiith ,.. 
klqu) - Hilkimetla a,.l•ta 1ea1 

....... ·····- ..... s1•111 ... •• ...._ ti luJııııi • , .. mat 

.. mcbr. Bana ledi1eden •• poli.

... beklemek dotra thtlWlr. Ha1b 

.. ba balUta m6bim koatrol •ul
W ....,_, Bu ... ...,..,_ flatuu 
~ Yeal wu.Uen. miktanmda 
ljreDdlk. la YaDJete k..... aiauta
•ı ıeylere daha fule k latl~ 
........... poliN ...... ,... .... 
tlıjr ka...uauD tal' 1 1 koı.,lq........ 

SON POT~ 

D B B 

Mahkemede Bir Tevkif 
Karan Verildi 

D&n Birinci ceza MahkemesiDcle yepyeni bir 
cLal•&ncıhk mçunma clavaıı g&iıldD. Hım.em. 
as .. • Mehmet Nuri Efendi iaminde birisidir. 

maştır. Bu tekilde tlol.adınldıkları11 iddia Men
leriD ..,_ela mekiz adedini bubn ........ Sa"'1 
lwldn.cla. Balarklf alDJ hastaaai doktorlanaclan 
'bazılannın kendi akrabuı olduğunu söylemek Dtınldl muhakeme celsesinde okunan tahkikat 

kllaıdannda ileri ıBrWea iddialara g6re, Mehmet 
Nan Efendi, Anadoludaa buraya ~davl iclııa plea 
bazı haıtalann zaman zaman &nlerine çıkıp, ODJara 
doktor ve hastahane temin edeceiini, ipiı.lere de 
İf bulacağım dyliyerek bir hayli p..a dalndır-

•uretiJe de para kop~chjJ iddia edilmektedir. 
Dünkü cdaede Meh•et Nuri Eefeadinin mufaa. 

kemeaine aerbest olarak baluhywda. Fakat iddia 
makamm:n talebi llzerioıa mahkeme. suçlu hakkında 
tevkif kararı verdi ve sabıka byitlerinin çıkuıl
maaı için muhakeme bqka bir fllne bırakıldı. 

Yeni Fabrikalar 
Ankara Müzakereleri 
Müsbet Netice V ea-iyor 
Kay1eılde lwnılacak btıynk 

menıucat fabrikamın inta11na 
bqlwlchjı malhıclar. Ôğrendi
iimize göre; İafaat T etrinievvel· 
d~ bitia ilecek " fabrika gelecek 
MMt baflanremden itibaren itle
miye koymacakbr. 

lzmitte infası takurlir eden 
kiğıt fabrikası da ihale edilmiı 
bulunmaktadır. inşaata önümüz· 
clekl ., .. orta1arma dojna haşla· 
ne caka... Diğer t.-aftan Nazillide 
kurulacak ikinci bllyük menaucat 
fabıikaauıın de Sovyetlerden mü
ı.,... hususunda Aakarada 
RUa ........... ile dnam eden 
mOzaker.lllis mllbet bir weticeye 
bajlandıjı hat>. verilmektedir. 
Koaya &eğliainde İDfUI karar
lqbnlu Dplndl ...... fahri
bamm Umrhldanna Nailli fab
rikaih beraber ~k, w 
bir ame Uifıncla iflemiye hazır 
Wr •aitete setklecektir. 

Aldığımız maliimata 16re; 
Salllv Bank idareli. 7er6 mallar 
,,....ı.n.. fenİ lıir .e~· ... 
mek kararındadır. Bundan "-Ol8 
b. puaılMı fabrikalar ytıriae, 
dojNdan doğrwya Saaer im 
idaresi• npteclilecelderiir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kendi·be yei tlcaıı .. 
ftl'erek keaeı- naballelerdeld bak-
blları doLuıdıraa J<aeımpqah 
Hım imiiv.de biri KaragGmriikte 
1Ca1eboyu caddelinde ba1'kal Ab: 
elgleb EfeadiJI dolındanrkca ,. ..... ,.,br. 

Jf. c.ı.t.ıla Aıopyan hanında 
Tllrk P.ento tiftetiain toflril 
Ya•uf Efendi, kencüine pıke't içla 
)btB Glu bul pyleri almak 
l&ere verilen bet yilz Hrayı meç· 
imi bir adama kaptırdığını ileri 
.. ulfdr. Fakat yapılan talıkibt 
'8eticelıilMle iN iddiaaın dojn 
olaaadaiı ...... ıchtı lcin y,,.., 
EfeDCU baklanda takl>at yapll
maktadır. 

Yeni Vergilerin 
Tahsil işleri 
Maliye Memurları Şimdi 

Hazırbk Yapıyorlar 
Milli Müdafaa ve b~dayı ko

ruma vergil•i kanunlU'I media
t• çlkın.p.,. Bir huirandan iti
barea tatbik edileeektir. 8-mı 
için maliye tahakkuk müdftrlfikleri 
birkaç gündenberi hazır1ık1a meı· 
gul oluyorlardı. Haziranın birinde 

maliye daire1erinin tahsil ve ta· 
ukkuk lmunlarındaki bütlln m~ 
murlu kendilerine verilen mınta• 
kalardaki un farikalariJe 1ehri1e, 

billdlti " makama depolarında 
faaU,.te seçecekler, llD çu•.Jla. 
nm ft blltnn un mamulitım te .. 
Wt edeceklerdir. 

Kazanamadılar 
Ekalliyet Liseleri Meıunt 
T~ ôpememifler 

!lııalliyet liselerinden meZWıD 
._. ve~ •um id..-.. 
milracaat .edeı.k yille kendi 

aektep1eriDde badi liunları için 
mıwM;-t;k 4itmiye talip olmaflar: 
d... llMrif id_. ime baalann 
tSrkpden bir imt& w tabi tun 
tuhn8Mll BNVafık ı&mlıtlr. Ya· 
palan imtihan neticesinde, bu 
genç)er 11111Yaffak ohnnadıklann· 

4an kenc1ilerine muaffimtik için 
mUsaade verilmemiflir. 

ibrik -Mi . Çat""'? 
Vefada Ka-kçeımede oturaa 

ldlfeci urull•dan MlllalJalr Ra
mazan evveliai p Zeynep camü 
tiıll•wdaa Wr -... çalarlDm 
clirmlbaeıJnrt halinde ıakU.nmıı 
dün mevcadeıı Sultanabmet ikinci 
Sulh Ceza mahkemesine veril.mit
tir. Mahkt:me Ramazaııı tevkil 
•baİf " phitlerin çajuılaaua 
iç.ia 1m1laalremua ltqb bir ıbe 
ta.r.lalamttır • 

Yerli Mallar 
Bu Sene Sergi Daha 

Evvel Açılacak 
IZmirde kurulacak beynelmilel 
~~ J... •W Jerii mallar 
&el'gulllla ., .. tariWenle ~z'-a-
lan, tacirlerin iter lil taafa 
iftiraklerine ftldt ..... , t '' I• 
hakkında Ticaret Oda•na bir 
mDracaat yapılmlfb. 

V erilan karara göre, lstanbul
claki serginin daha evvel açıl• .. 
tekarrilr etmiftir. 

Yerli mallar mergisi, 20 tem· 
m11zda açılacak 5 ağustosta ka
pmıacaktır. lmıir puayın ise 26 
•;-tostan 15 eyllle kadar cle
'tam edecektir. Jmair panaJD'I .. 
iftirak için l.paap MaearWaada 
bua mlracaatı... da ya,.ı..fbr. 

Kim Haldı/ 
Ustik a7akkabd•r mlnaaebe

ijle kauçuk fabrikaUSrleri Ticaret 
oduma pıllracaatta bıılulW'Jk 
aoktai nazarlanıu bildirmi..,clir • 

Bunlar, llltik ay•kkabd•na 
talnt:ı bir mevmmde imal edildi
iini. ham derinin tedariki lçia 
ir Jaarice Hilede bir milyoa 
liradan fazla veril~ ileri 
611ıe1'tedirt,ı-. 

Komşusunu 

Öldii.ren Kadın 
Ge,enlude Şehremiaincle bir 

ciaa,et oldu. Leyli H. , kom.-. 
Münire Hammın maçım çekti wo 
kadmcajaz kalp -1de.linden Gidi. 
Tevkif edilen l..eyll H. evvelce 
akıl bastane8İDd• yatbğım Jddia 
ettiği için mldclei.,.m!lik kea
diaini bbba adli mlleueseaine 
g&nc:lenniftİ· Tıbbı acUJ Leyll il 
ÖHi'illcleki .... laede ..,.._ 
dün müdde1umWbiJiie 16nder
mipir. 

Y er1i Kurşun Kalemi 
A7nwra1da, ,.1 wwww19 

ile, ,. bir .... kalemi fahri
-. ba 11b•ktadar. 

( Günlin T arilıi ) 
.. Kabataş Açıkla
rında Bir Facia 

iki Kişi Bo§ııldu 
DGa atleden aonra ICüet.t •ilk• 

lamada bu facia ol... Wr ...... 
•••• Ye lld ldti bof•uttur. Fa
els "11• ~mlttin 

Oh 6jleclell HDra ... t 2 radd .. 
..... e 11Hdtm4eta falla ochn ylldle 
Kabatq açıldannda tledemekte old 
Wr kaJlk, o ...ta uHldsn ıreçea br. 
n.-.. dalgalanu •ubnmet ed_. 
miyerek batmıthr. Kayıtın i&d ta7f .. 
M• bofWmuılardır. Bunlardan birinba 
inal HheJln oğlu Ahmettir. Diğerinin 
hlriyeti benllı anl .. lamalDlfbr. 

Eekl lnglllz Mllharlplerlnla 
Tqekkllrtl 

G~terde Çımalrk.teyi ~aret 
Men 750 eaki l.gmı m•baribi nama• 
aa Lonclraclu Ankara Malü gaziler 
cemiyeti lıtaab•I 1ube1l reialifin• 
,anderilea bir •ektupta,, kendileriae 
,a.terilea iltifat Ye .. .unı mi•flr
pe"erliktea dola11 J.aranıtle tepkkOt 
edilmekte, TGrk kahramanhğınclan 
.tltay)fle baUoluamakt.dtr. 

Kapenen Ecnebi Mektepl•I 
Aklıtl-.ua aalumata pre ,elwJ. 

den ikisi hazirandan itibaren lı:apaoa
uktır. Bu mekteplerin kapan111an...-
1ebep talebe aılıtıdır. 

Yalovada Tetldkler 
Belediye fa ifleri mııdürü Zl1a 

Bey, Yalovadaki yeni iafaatı teftif 
ipe, Yalo•aya aflmfttir. 

Esnaf Ce11.-7etlerl 
Emaf eemf1etterl, &atlmfl:ıdeM 

m.arleel ıGnl 11maml lıılr toP1an"" •.et eclil .... lerdir. . 
Ne Kadar Yal-- Yaldı? 

E•Yel1d pes ,.ı.ı.ı.. yatu 
1atmurun mlkdan ıc • ...um raaatlla
neıl tarafmdan S mlB..tre olaıü 
teeblt edDmlttir. Dau bir mlkW 
Y.•tnau,. Yat••• btlde.aektedir. 

Komlsetllk lnd:lbenıar1 
Polia birinci, Sd.nci, tiçlbıcl 

komiserlerin imtihaaıu bir ha
ziranda bqlanacaktır. 

Da ... llatb•••ında 
Hiikimet Damp matbaa-

- mikem•el bir fekle ko.,.. _• .............. ,.. 
•i makintlw •• .1ç1ı1 
40 bin Ura tahsisat ""•lıwllr. 
Yeni makineler gelince Damga 
matbaamnda nrakuıakdiye tab'ı 
kabi1 olacakbr. 

Ucuz Elbise 
Ve Kundura 

Hapishane fabrlkuı tarafından 
-.tqa çıbnlan uca elbl~lerin feY• 
blide bir ntbet bul.lap aalumhr. 
Ban ı&e• bi~ ........ , faW. 
UJll •ilracaatta bulunarak Aıwl°" 
Wa M,mk ldemlflerdir. 

Alclıtımıı mal6mata pe, Beykoz 
Mri ".,_ ... faM"L ••da 11111· 
.. llCllS h.... tı 1 1 

........... . ... t.a•··- ,...... .. ..... , 
Mllııl• ıh p 

Son Posta'nın Resiınli Hikigesi.: - ._._,........_.~ 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

- T•w•w Wr •J d a'-i ... 1 - IWld ~ vbımn' 1w .,..1 -· E" pldlclm.. Fabt -- ı -Sah.hl a bMr- llJllY-- ı HMM Be1 - r- wak :idir-
.... 11ir 4-w'• allm .,.. p. ,._,_... tM,e ••in .. ın kin Mta, w lılllrahlllıe b•Ultvi ı •• r' ' 1 'r ' .,. , • Tnme ada, ew...,_ slL Seli-
1111• Haua s.,. .... • ... . ,., •• • .-1 .................. 



30 Mayıa 

-e u 
Mrindericafımızın çoklu
fiıından dcrccdilemerrti~u 
tir. 

Gaz1 Hı. 
Haziran Sonunda Şehrl-

1 mizi ŞerefJendirecekler 
Ankara, 30 (Hususi) - Reisi· 

cümhur Gazi Hz. haziranın ıonu· 
na doğru lstanbu ve Yalovayı 
teırif buyuracaklardır. Temmuzda 
da Baıvekil Paşanın Yalovaya 

'

giderek bir müddet istirahat 
etmeleri muhtemeldir. 

Masraf ütçesi-
nin Müzakereleri 
lkrnal Edildi 

Ankara, 30 (Huauai) - B. M. 
Mccliıi dün &ğleden enel ve 
'?nra iki celae aktetmiftir. B:rin• 
cı celıede Buğday Koruma Ka· 
nunile lstanbd Oniversiteıinin 
nıuvaz.cnei umum:yeye alınmasına, 
~ek.it muallim rin maaşlarına, 
ıdneı~·lep kadro rı a ait kanun· 

••n b' 
tadiline ~. 11umnı·olu cetvelin 
fından ld •tif Vekaleti tara
pansiyonla~r~~ k ılecek mektep 
bazı madd 1 nd ki kanunun 

e er ın t dT l h' ıarlar koruııı a. ı ıne, n ı· 
1933 ıcneıi ı a ndığı teşkiline, 

U\ nei • kanununa m b umumıye 
ladilit icraıınaer ;t: cetvellerde 
t U ' apo •e k.ad 
ro mum Müdr rlükleri ••· 

rmda bazı de ı klıkl kadrola· 
er Y•pdma

sın.a, umum nufus ssyımına mlUe· 
daır kanun layihaları müzakere 
ve ~~bul edil iştir. 
d 19~4den sonraki ikincl celsede 
~ tenesı ı. U\ azenei umu .. 

rnu~e kanun lf.}ıhasının mtlzake
eııne dev l H . i S. ı·e . . am arıc ye, hhat 

M 
ıçttıııat uavenet, Adliye, 

• "f M·ı~rı • Nafıa, tktısat, Ziraat ve 

1 
1
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crı müzakere ,.e kabul olua· 
ınuştur. 

. . Bu suretle 1934 masraf bütçe· 
sının ınn k . B .. za ere ı temamlanmıthr. 
?un de var.id t bütçesinin mü::ü erkeılne ba a acaktar. Btıtçe 

ı.a •relerinın bupn ikmali 
rnuhteaıeldir. 

Yeme Harbi 
Kahire, 29 (A. A.) - Hicaz 

kuvv .. tlen, bu sa ah şafakla 
beraber, San'• riue yürümek 
için emir almı 

Esrar 
Pangaltıda 

kahvehaneıin 
ınış, bir buçuk 
elde edilmiş, 

kadar esrar fi 

et kalfanın 
ı ~a yapıl· 

kadar esrar 
rıca yüz tane 
ı bu!unmuştur. 

Cenup I takamız 
Surye M ur h as arı ile 
liudut lıintl Müzakereler 

l:saşl mıştır 
Mardin, (H 

timU.le s u sı) - Hükume-
görüşnıele u!'Yb ara ındaki hudut 
:yeline Ma~1d. ım.ış ır. Tiırk be-
. ın V lıai Talat Bey 
~~aset. etmekt d r. hk içtima 

ryenın kan ı' ı kazasında ol
duıtur. içtima bir hafta kadar 
ev~nı edecek, hududun mut._. 

kabıl emniyet ve asa işi hakkında 
mühim kararlar veril~cektir. _ Jf. 

Gümüş Paralar 
Ankara, .30 (H 8 si) _ M r 

Vk~ıt· aıye 
e a e ı gü nralano b l· .. b ası 

ması ıçm az r ı ı baflanmasım 

D~~~hancye e r mı tir. Paraların 
ı::~:ı Vekiller H }eti tarafından 
kararlaıbnlınca basılmıya batla· 
nacakt.r. 

' 

SON POSTA 

Resimli Malca/11 a Devlerin Resmigeçidi a 

Gördütünüz rHim, memleketin aervet membalarını 
temsil eden dnJeria reamlweçididir. Bu devler, çahımıya 

hazır bir vaziyette bizden emir bekliyorlar. Onları çalıt· 
brmak aırrın1 bilirsek bize servet ve refah vereceklerdir. 

SON. TELGRAF HABERLERİ 
Şükrü Kaya Bey Dün Mecliste Dedi Ki: 

Herhangi Çıliın Bir Karar 
Neticesi Taarruza Uğrarsak •• 

( Daştarafı 1 inci sayfada ) 
inanır bulunduğunu, Türk-Sovyet 
doıtluğunun her tUrlll münakaşa· 
nın fevkinde olduğunu söyledik
ten sonra dedi ki : 

«-Umumi bat ve esaalannı 
bu suretle izah ettiğim siya
ıetın tenvirini istediğim noktaaı 
iıe Akdenize taallük eder. iş bu 
noktaya gelince kalplerimize em· 
niyet verecek bir vaziyet altn
madıiam da ıaldayamam. 

V ataaımın bu veçhile tehlikeye 
maruz olduğunu dGtOnmem, onun 
mefkireai uğrunda ölmek ve çar .. 
pı,mak tarzını bilen Tllrk ordusu 
ııibi bir muhafızı vardır. O ordu 
ki en büytik askerlerin kuman
dası albndadır. Fakat bu vaziyet 
hariçten hiçbir taarruz görmlyecek 
demek değildir.,, 

Sırr& 8. Bey beyanabna devam 
ederek, Akdenizin birçok men· 
f aatlerin kaynqhjı bir yer oldu
ğunu, Akdenizde en yeni işgal 
hidiseıinin ltalyanlann Korfu 
adasına asker çıkar- malan 
olduğunu, fakat ntamn teh· 
likeye maruz bulunmasından 
kat'iyen endişesi bulunmadığını, 
ancak tenevvDr etmek istediği 
noktanın Akdeniz siyaseti oldu
ğunu ilave etti. 

Müteakiben Hariciye Vekileti 
Vekilliğini yapan Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya Bey söz alarak siya· 
setimizin mutlak bir sulh ve 
doıtluk siyaseti olduğunu söyledi 
ve bilhaua fU cihetlere işaret etti: 

" - Her nerede bir sulh da· 
•ası görülmüpe Türkiye Oimhu
riyeti bütün samimiyetile o dava• 
nın kuvvetli müzahiri ~lmuştur ve 
daima olacaktır. (Alkıtlar) 

Şükrll Kaya 8. komıular1mız· 
la ve diğer devletlerle hep sulh 
yolunda dostluk ıiyaaetl kullan
chğımızı, Balkan miaalunın bu 
yolda en kunetli bir misal oldu
ğunu, Rusya ile do.tluğumuzun 
günden güne kuvvetlendiğini aöy· 
liyerek dedi ki : 

"- TUrklre, bUtUn bu 
•lraaetlnl evveli n her 
t•rden evvel kendi mllle· 
tinin SalAbetll aedreslne, 
vatanperverllllne ve ordu· 
sunun kuvvetine tatln•t 
ettirmektedir. (Bravo, al· 
kıtlar) 

"Biıimabundan başka Anadolu.mu· 
zvn iki büyük müttefiki vardır. Daima 
biza yar ve vefakar olmuşlardır. Bu
nun biri Akdeniz, diğeri Karadenizdir. 
Gerek Akdenizdeki emniyetimizi, ge
rek Karadenizdeki emniyetimizi iki 
sistem üzerine istinat ettirmekteyiz: 
Birisi snhildar olan devletlerle buuun 
emn·y etini temin edecek vesaik imza· 
lamak, diğeri de uzak veya yakın her· 
hangi bir ihtimale karşı bunun müda· 

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

fa.asını, dahilde hazırlamaktır. ( Uüzel 
sesleri ) 

Avrupa vaziyeti umumiyeai, gerek 
ıillhaı.lanma dolayıaile ~erek Sar 
veHiri meacleleri dolayısile bakika· 
ten karıııktır. Böyle karaflk bir za
manda hiç bir vakit Türkiye lmlll 
ıurit olmayacaktır. Daima sulh lehin· 
de çahıacakhr. 

fakat Türkiyenin bu azim ve 
kararı kufıa&nda, elinde olmıyan H· 

beplerle ve iatemedltl halde memle· 
ket haricinde bir vak'a çıkacak olur· 
H, TGrklye, akdetmlt oldutu doatluk 
ve bitaraflık muahedelerinin ahkimlDI 
yerine getirecektir. Bilbuaa kendi 
hudutlannan mi1dafaa11nı elbette 
temin etmlıtir. Bu aeneki bOtçemizin 
ifadesi de tamamen budur. 

Doatluklor çok ehemmiyetlidir. 
Fakat memleket için en blJ(lk doet• 
luk, evYelemirde dahilde kuYvetll 
bulunmakbr. Takip ettitimi& •iJHet 
dahilde mllli mefkure birlltini te .. 
min etmek ve kuvvetimizi arttırarak 
TGrkiyeyi yan göıle bakılmaz bir 
hale ıetirmektir. 

Buna raımen herhangi 
bir çllgın karar neticesi 
olarak TUrklJ•re taarruz 
eden olurae, bu taarruzlar 
TUrklye hudutlannda sert 
ve sivri kafalara çarparak 
d•Allacaktır. (Bravo sea· 
lerl, alkıtlar) 

Emin olabilininiz: ki, bugünkü 
Türkiyeyi yalnız üzerinde arzu ve 
emel beslenir bir toprak değil yan 
gözle bakılmaz bir hale getirmekle 
mefgulüz ve getireceğiı.. (Alklflar) 

Ordumuz Çok Kuvvetlidir 
Diio Milli Müdafaa bütçesi goruşü

ltırken Mılli Müdafaa Vekilimiz de şu 
beye.natta bulundu: 

~-------
miyetin en bllyük misallerini yaratınıı 
olan Büyük MecUsiniı; bu defa da 
ordusunu takvl1e için b6yük bir itina 
ıröstermit oldu. 

"Bu Hne kabul bu1urdutunu& Milb Milli Mildafaa tetkilitı bu itinaya 
Müdafaa bOtçelerile MWi Mlldafaa liyakat ıröstermek lçln adımlarını sık· 
tahıiaabnı geçen aenelere niabede latbracaktır. (Ona emini& ae•leri). Her 
epeyce miktarda takviye buyurdunuz. halde heyeti celilenizin bu takviye 
Ne zaman ntan mDdafaası meaeletl tahıiaatını kabul buyurmakla çok isabetli 
mevxubahı olH vatanperverliğin, ha- bir karar almıt oldutunu n bununla 
,,,..,-~===:ı:=::=====~-=o:=--====='""""=-===-c "*==' 
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vat\?n müdafaası emniyet emsalinin 
çok artmış oldutunu arz: ve temin 
ederim. (Bravo sesleri) 

Türknn ordusuna ve Türkün as
kerine relince; onun yilksek ıahsiye
tinin cGmhurlyetin ıerefinl muha• 
faza husuaunda en yüksek evsafı hala 
oldutuna heyeti celileniz emindir. ~u 
aynca temine becet yoktur. (Şlddeth 
alkıtlar, onu dGnya da bllir sesleri.) 

iNANMA! 
BOyGk Millet Meclisinde İkbnt Vekileti tetkllib 

müzakere edilirken bazı meb'uslar vekilette bazı 
kimselere faz.la naaaı verilditinden 'baluettiJer. Celil 
Bey bu zatlere cevap verirken mOtehaaıısla memunt 

"Geçen .ene bGtçesinde meclisiiliaizden mtı&uniyet 
alarak lbtisaı sahibi adam bulmak için •aJihlyete aa
hip buluDuyordum. Bunlann maqlan dijw devairdeki 
mOmeyyla efendilere verdltbnlz maqlardan bittabi 
ytıknk olacakb. Fakat ehlini bulamadığamdan o ytlk· 
aek maqlan herhanfİ birine Yermedim. Bu yerler 
daha açıkhr • ., 

biribirinden ayırt etmek lbıml'elditine nazandikkatl 
celbetti •e ikt11at Vekiletinio ihtiH• sahiplerine ihtl· 
yacı oldutunu, bunlara faz.la para vermenin zaruri 
oldutunu aöyledi Ye dedi ki< 

Bir Mnede bulunamıyan ihtiıaa sahiplerinin bundan 
•"nra kolay bulunabllecetine, arbk 
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Bizden Daha... Eyi 
Olmıganlar Da 
Var l 

A. E 

1 

1ktısat Vekaleti memleketimiz .. 
deki şeker meselesini tetkik et
tirmek üzere Avrupadan bir mü
tehassıs getirdi ve bu mutahassısa 
bir sıra sual sordu. Suallerden 
biri: 

'' Şeker himayesi sebebile haziueııio 
gümruk varidatmdan kaybettiği miktara 
mukabil aldığl re$İm azdır, diyorlar. 
Sonra da: Hazinenin kaybettiği varida' 
israf olunuyor veya haksız yere sanayi 
kiirı olarak hususi eohua veriliyor, 
eliyorlar. Doğru mu? ,, 

• lktııat Veklletinin getirttiği 
mlitahauıı Viyanadaki teker iıta· 
tistik birliği ıefi doktor Mikuıtur. 
Düşünceleri ehemmiyetle dinlen· 
miye değer. Fakat mevzu ciddi. 
Benim · stltunum ise nihayet de-
reden tepeden. itiraf ederim, 
derhal faydasını bulmadığım 
ıçın bqından sonuna kada~ 
okumadım yalnız gazetelen 
karıfhrırk~o iözUme bir istatis· 
tik ilişti. Öğrendim ki, şekerin 
kilosu: 

lsveçte 12, Danimarkada 12, 
Belçikada 20, lspanyada26, Ro· 
manyada 21, Fransada 30 ku-
ruştur. . 

Sarfiyabn mıktenna gebnce, 
adam haşana aenede: 

lsveçte 42, Danimarkada 54, 
Belçikada Tl, ispanyada 12• 
Romanyada 5, Franaada 25 kilo-

dur· k · fi ta 41 Bizde ise ıe enn ya , 
adam batına senede yediğimiz 
miktar 4 kilodur. 

Allib beterinden sakluın de~ 
lcr, o da var. Meaell Macaria~ 
da şekerin kilosu 47, ltalyada 
iıe 68 dir. 

)f. 

Fakat gazetede bir cümle 
aördUm ki, uıl botuma eidea 
o oldu. Muhterem arbdat bu 
• t ı..:-tite baktıktan eoan: 11 ..... mi k ·-!-..il _ «Kaldı ki me e ebmuue 

tekerin, dlllıyanın hiçbir tarafm.. 
da 16rilmeyen ~ir • cte.:ecede 
bahalı olduğunu da ıddıaya ımkAn 
yoktur,~ demiı. 

MOmkGnd6r. Yalnız: 
- Memleketimizde ıeker baıılan 

için ucuzdur, budan lçhı iae atef8 
ben:&er. Yanına yaklqalamıyacak bir 
nesnedir, deee1di. Acaba hakikate 
dıha fazla yaldaımıt olmaamıydı? 

Benim cebimde para olmadıktan 
ıonra ıen isteditln kadar bent Um•• 
çahf. 

- Pahalı df'ğildir, de. Cuabım 
bulttir. 

- Olabilir efendim, fakat itte 
ben alamıyorum. 

Maamafih bu ıeker meselesi m,Ü· 
nasebetile köylünün bir zeki oyuna
nu itittim ki. bizde fikri icat olma
dığını söyleyen bedhahlara nümune 
diye gösterilebilir: 

Fabrikaya gide gele bakmıtlar ki 
bu şeker denilen ,eyi nihayet beyaz 
pancarın kaynatılarak tort••UDUD ki
reç auyundao geçirilme.md•n ibarlreL 

. k · ''•• üze •• Yakmıtlar ateıı, oymu..- an 
tencereyi, doldurmuılar içlne paac · 

V k kesme tek.,. çıkmamıf 
a 

1~1 riae tath bir fUrup geçmlt-
amma, e k b ,_, riai ye .-aylarını 
Baflamlflar • "... ...-
bu ıurupla içmlyel 

* Şeker fabrikalaranın laabıı yen 
fazla kaz.anıp kazanmadıkları nokta· 
sına gelince; eter fazla kaunç. varsa 
haksız olmadıtanı . bemencecık ve 

üatacelen badettasdık, Ost tarafa lçtn: 
m _ Bana ne? Diyecefim. 

S(ıtten ağu yanamn aJranı üfle
yerek lçmeai llumıelecetini bir defa 
daha atrendim. -----
Rıhtım Şirketi ile Müzakere 

Ankara 30 (Hususi) - Naha 
Vekaleti 1.stanbul Rıhbm tirketi 

ile yakında mlizakerelere bar 
layacakbr. Mukaveleler tetkik 
edilmektedir. Şirketin yapmadıjı 
teahbütler kendisine 7aptırala• 
caktır. 



:t Memleket ~anzaraı\: 
fnönünde 
4t Koşuları 

Bozöyük ( Huauai ) - lnann 
tehitler mezarlığı ve Himayei 
EtfaJ Cemiyeti menfaatine mahsu• 
at yarışlan ve pehlivan gllrcşleri 
yapılmıştır. Bir gtlo evvel hallan 
istirahatini temin için tribünler 
hazırlanmış ve İzmitten bir bando 
takımı getirilmiştir. 

IJlll:oşu saat birde başlamış, 
5 tay iştirak etmiştir. lnegölün 
Yenicemüslim karyesinden Meh
met Ef. nio tayı birinci gelmiştir. 

İkinci koşu saat ikide başlamış 
Ye 4 at iştirak etmiştir. Bu koşu 
sok heyecanlı olmuı, Düzdağlı 
ihsanın ab birinci gelmiştir. 

Üçlhıcft mukavemet koşusuna 
4 at İf Ürak etmiş topal Yusuf 
Aiamn kır ah birinci gelmiıtir. 

Manialı k0tuda 4 at işti-
rak ebnif, Baytar yüzba11~n Hilmj 
Beyin ab birinci gelerek bir albn 
kol uati ve mülazım Fehmi Be-

• Jİn ab da ikinci gelerek bir ıtl
mlt kol saati kazanmışbr. Her 
iki zabit hediyelerini İnönll ıehit· 
leri mezarlığı iman için teberru 
etmiflerdir. Saatler müzayedeye 
çıkarılarak Bilecik meb'usu ibra• 
him Beyin üzerinde ( 100) lirada 
kalmış o da kolorduya hediye et· 
miş ve Naci Pqa Hz.de alaya 
hediye etmişlerdir. 

Son koşu: Merkep ko~so ol
muı, 4 merkep iştirak etmiş ve 
pek gülünçlü olmuştur. Neticede 
lnönllnde Kara Mehmet oğlu lb
rahimin merkebi birinci gelerek 
(10) lira alllllf, iki?ıdyede (5) lira 
yerilmiftir. 

Dı!Jarıbekirde 
Mekteplile1 
Bayramı 

Diyanbekir ( Hmml) - Bul 
,erlerde kuraklak yUzünden yağ
mur duaıma çıkıldığı lıa1de bu· 
ralarda marttan bagllııe kadar 
fudah faaalauz yağan yağmurlar 
ylbltnden S mayıs mektepliler 
bayramı ancak bugUnlerde yapı
labilmiftir. Fakat yine yağmursuz 
geçmemiştir. Şehrimizde bulunan 
Cumhuriyet, Zıyagökalp, Gazi, 
lsınetpap ve Süleyan Nazif ilk
mektepleri bir gün evvel Mardin 
kapı civarında (Beni Sen) mevki
mde bayramını yapmış ve öğleden 
aonra yağan ıiddetli yağmurlar 
yüzünden gerek davetliler ve 
gerekse minimini yavrulann ek· 
serisi ıslanmıştır. llkmekteplerin 
bayramına velilerinin ekserisi 
iştirak ettiği gibi Vali Faiz Bey 
ile birçok .zevat ta huır bulun

muılardır. 
iki gün sonra Sanatler mek-

tebi bayram yapmış, kurulan 
aeyyar sahnede talebe tarafından 
( Gavur imam ) ismindeki piyes 
temsil edilmiş, çuval, yumurta 
koşulan ve yanı yapılmsşbr. 

Bir gün sonra da lise mektebi 
bayramını Mardinkapı dışarısın

daki vaktile Gazi Hz. nin ikamet 
buyrdukları Pamuk köşkü ve 
dvannda yapmışbr. Dört yüzü 
mUtecaviz lise talebesi burada 
mütenevvi oyunlar ve voleybol 
maçı yapmışlardır. 

Tekirdağmda Yağmur 
Bekliyorlar 

Tekirdağ (Hususi) - Bu ha
valiye hala yağmur yağmamıştır. 

Tekirdağ merkez mıntakasında 
hüküm süren kuraklık bütün çift
çiyi endişeye düşürmüştür. 

POSTA 

• 
HABERLERi 

Trabzon Mıntaka iktısat 
Kongresinin Temennileri 

Trabzon (Hu· 
suai) - Trabzon 
Ticaret ve Sa· 
nayi Odası kon
gresinde şu aşa· 
ğıdaki madde
lerin mm taka 
iktisat kongre· 
sine arzına karar 
verilmişti: 

1 - Tahmil 
ve tahliyenin 
emniyet ve su· 
huletle ıcrasına 

l4!min İçİD Trabzooda bir liman 
veya bir dalga kıran yapılıncıya 
kadadar mevcut mendereğin tamir 
ve inşası, 2 - Hali inşada bulunan 
T rabyon • Erzurum • Karaköse yo
lunun bir an evvel bitirilmesi 
çareleri, 3 - Trabzon iskele .ru· 
minin, tahmil Te tahliye ücurab• 
nın ve sair navlunlann tenzili 
çareleri, 4 • Kuvvei elektirikiyesi 
ve ucuz, kabiliyetli amelesi bulu
nan Trabzonda tetkikat yapılarak 
sanayi programından istifade 
ettirilmesi, 5 • Bina İradı gayri 
safiler;n:n imkan olduğu takdirde 
Yeniden yaptınlması, 6 - Fındık 
istibaal sahasını şamil olmak 
üzere bir Fındıkçılar Bankası 
teşkili, 7 • Ziraat Bankasının kefa· 
leti müteıelsilc ile köylülere mu· 
avenet etmesi, 8 - Devlet Banka· 
sımn Trabzonda bir ıube açma· 
aının temini, O• Yumurta navlun• . 

Gebzeliler 
Kasabanın Kaza Merk~zi 

Olarak Kalmasını 
Temenni Ediyorlar 

(;ebze ( Hususi ) - Kazamızm 
3 nahiyesi, 123 köyil ve 28 bin 
nüfaau Yardır. Kaza ve mülha· 
kabnda 2 çimento, 1 mensucat, 
10 un fabrikası çalışıyor. 22 
mektepte 3000 talebe okur. Kasa• 
banm Posta ve Telgraf ve Rüsu
mat hariç olmak üzere mali 
varidatı 490 bin liraya baliğ ol· 
makta, mahalli masarif çıktıktan 
sonra her sene 200 bin lirayı 
mütecaviz irsalat yapalmaktadır. 

Son %amanlarda Gebze kaza· 
sının liğvile, Kartal Pendikle bir
leştirilerek Pcndikte bir kaza 
merkezi yapılacağı haberi burada 

teessür uyandırmıştır. Gebzeliler 
kasabalannın kaza merkezi ola· 

rak kalmuım temenni etmekte
dirler. - Ahmet 

olan tuz fiatla· 
nnm tenzili, 8-
Her aene zıyaa 
uğrayan milyon· 
Iarca kilo yaı 

Trabzon limanının bugünkü flOZifeli 

meyvaludan mef" 
rubab küuliye 
imali,9 - Ziraat 
Bankasının kaza 
sandıklan tara· 
fından ticari mu
amele yapılması 
köylüye yapılan 

lannın tenzili ve ecnbi vapur 
seferlerinin tanzim edilmesi. 

Mıntaka iktıaat kongreaiDde 
bu dilekler tetkik edilmiş ve neti
ce fU noktalann Ankarada topla

nacak büyllk kongreye arzına karar 
verilmiştir: 

1 - Şark Yillyetlerin ticareti 
hariciyelerinin teşkilatlandırılması, 
2 - Ağnam resminin ilgası veya 
tenzili, 3 - Halkın hayvan ye
tiştirme bilgiaini ve fenni sütçülük 
ve peynirciliğin temini için şarkta 
münasip bir mahalde bir ensftl\ 
tesisi. 3 - Nakliye ve bidemab 
umumiye müesseselerinin aldıklan 
rüsum ve ücretin tenzili, 5 - T ran
sit hakkındaki mevzuatın yeni 
ihtiyaçlara göre tadil ve tenzili, 
6 - Aleumum rOsum tarifelerinin 
İkhsat Vekilinin tesbit edeceği 
heyetler tarafından tanzimi, 7 -
Hayvan gıdasmda mühim mevkii 

Silifkede 
Gazi Hey/celi 

Silifkelile.ıin beykeltraı Kenan 
Ali Beye yaptırdıldan Gazi bey• 

kelini Cilmhuriyet meydanına rekz 
ettiklerini ve bu münasebetle 

ikrazat vadelerin 
temdidi, 10 - Vergilerin bugün• 
kü ikbsadi bünyemize göre ıslahı 
için tetkikat icraaı, 11 - Trab
zon - Erzurm - Karaköse yolunun 
ikmali intan ve bu yolun miltem-

mimi olan frabzon liaanının yapl• 
lıncaya kadas bir clalaakanı in
şası veyahut mevcut menderejin 
tamiri.Kongre bir iki aya kadar An
karada toplanacak olan umumi 
ticaret odalan kongresinde mın· 
takamızı temsil etmek üzere 
Trabzon Meb'usu Hasan, Gümüş
hane Meb'usu Hasan Fehmi, 
Rize Meb'usu Ahf, Trabzon İk
tısat Müdürü Ali Rıza, Erzurum 
odau reisi Salihattin, Trabzon 
oda baıkitibi ve Ardahan mü· 
messili Osman Cudi, Giresun 
mümessili Mahmut Muammer, 
Ordu ticaret odası reisi Hüsnii 
Beyleri seçerek içtimalanna ni· 
hayet vermiftir. 

il gazda 
Bu Sene Geçen Senekin
den Daha Fazla Pirinç 

Ekildi 
Ilgaz, (Humai) - Yağmurlar 

köylüyi çok ıaeTiııdirmittir. Bu 
ıene geçen •eneden daha fazla 
prinç ekilmiştir. Ilgaz prinçleri 
25 kuruşa kadar sablmaktadır. 

Ormanlardan eskisine nisbetle 
daba fezla istifade edilmektedir. 
Yeni orman müteahhitleri mev
cutlara iliveten 3 bizar daha 
yapmışlardır. Burada gerek ziraat, 
gerek ormancılık sahasında bü
yük bir inkişaf görülmektedir. 

••aa••••••• .. •-••••••-• ... -•aaeanaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaM 

parlak mera•im yapbklarını, te
zahura tta bulunduklarını telgraf 
haberi olarak yazmıştık. Muha· 
birimiz heykelin ve açılış mera· 
sımı münasebetile yapılan teza
hurabn resimlerini göndermistir. 
Neşrettiğimiz resim heykel önünde 
çelenk koymaya gelen Silifke 
mekteplilerini gastermektedir. 

Resimli Memleket Haberleri 

Antalya Meb'usu Rasih, Bolu Meb'usu Falih 
Rıfkı ve Isparta Meb'usu Kemal Turan Beyler 
Antalyaya gitmişlerdir. Meb'uslara Antalyada 
hararetli bir istikbal merasimi yapılmış ve Fırka 
binası ikametlerine tahsis edilmiştir. Resim meb'us• 
lar11Dızı istikbale relen Aııtalyalıtarı göstermektedir. 

1 
Her sene olduğu gibi bu sene de Gellboluda 

ve Bolayırda Namuk Kemal ihtifali ihtifalt ya
pılmışbr. Bütlln ilk ve ortamektep talebeleri ihtifalde 
hazır bulunmuşlardır. lhtifale iştirak edenlerin sa-
ytsı iki bini geçmiş~. B6y6k ve vatanperver şairin 

mezanna birçok çelenk konlDUf hibra• taziz edilmiıtir, 

Münakaşa 

Sinemaya 
Dair 

Narallalı Ata 
Muharrir arkadaılardan birinirı 

ainemanın bir sanat olmadığını 
ispata çalıştığım Burhan Asarın 
Hakimiyeti Milliye' deki bir yau
ıından öğrendim. Çok yaxık ki 
o arkada.şan, yani Selimi hzet'in 
bu husustaki yazılarını takip 
edemedim; fakat Iİııemanın bir 
ıaoat olmadığı iddiua, in .. ~r-n 
evveli garip gelse ,. üzer ... de 
durulmağa değer. 

Bu iddia ilk bakışta garip 
görünür dedim; çünkti Burhan 
Aaaf'ın çok haklı olarak ve çok 
güzel söylediği gibi linemanm 
bir sanat olduğunu müdafaa 
edenlerin «film dediği ıeyler. 
insanlığın her yeni buluşundan 
onun nam ve hesabına devamlı 
kıymetler elde etmek cehtiul 
temsil eden iyi ve asil tecrübe
lerdir.» 

Sfnemamn cevherinde bir sa• 
nat olmaama mani hiçbir unıw 

yoklar. O tiyatro •97• ın "° da 
değildir; daha doğnısu onlarla 
olan mllna ebetleri musiki vo 
resimle olanlardan eksik veya 
fazla değildir. Onlardan hiçbirini 
lüzumsuz kılmaz, hepsinde ayrı 
olarak yaşayabilir. Bundan baş
ka kendine mahsus ıeraiti, bir 
tiılübu vardır. Rağbet kazanm11 
bir roman veya bir piyes, işinin 
ehli olmayan bir Iİnemact tara• 
fından filime çekildiği zaman 
tatsız bir şey oluyor; iflerinin ehli 
olan aan'atkirlar ise bir film çeviı
mek isteyince ya büsbütno yeni 
mevzular intihap ediyor ve yahut 
ki o rağbet kıazanmq roman ve
ya pil·esi yeniden inşa ediyorlar. 
Sinema kendine mahaua bir dtı
filnme, tasavvur tarmıa ihtiyaç 
göateriyor, o bilde mekanik bir 
4<proccdcn den ibaret değildir. 
Bqeri alikadar eden mevzular, 
aeciyeler, ihtiraslar t adetler onunla 
da ifade edilebiliyor ve diğer sanal 
şubelerindelrinden batka •asıta
Jarla ifade ediliyor. Sinemanın 
bir aanat olduğunu kabul batka 
bir delile ihtiyaç yoktur. 

Fakat Selami izzet de iddia• 
ıında bnablltün haksız olmıya hi· 
lir; çünkü sinema bugtinkü bili 
ile pek perişandır. Neden sırf 
sanat endişesi ile çalışan sinema 
san'atkarlan sinemayı sadece bir 
ticaret vasıtası sayanlar kadar 
muvaffak olamıyor? Doğrusu bir 
zamandan beri sinemayı yalnız 
ticaret vasıtası sayanlan tercihe 
başladım; çllnkü onlar daha «saf» 
it görüyorlar, doğrudan doğruya 
değersiz eser veriyorlar. Halbuki 
öbürleri ticaret kaygusundan ta• 
mamile kurtulmadığı için eser
lerinde Hürmilz'e olduğu kadar 
Ahrimen'e de ibadet ediyorlar. 
Onlann filmleri iyi ile kötüniln 
bir halitası oluyor ve ucak orta 
mllnevverlere hitap ediyorlar. 

Ba mecburiyet nereden geli
yor? Sinemanın bir romandan 
da bir piyesten de daha pahalıya 
mal olmasından. Sinema bir sanat 
olabilir; fakat herşe) in para ile 
ölçüldüğü, paranın da bilhassa 
ıan'ati sevmiyenlerin elinde bu· 
lunduğu bir devirde değil. 

Ama bu devir 11eyi fenalar 
brmıyor kil 

Elbistanda HilAliahmer Kongresi 
Elbüıtan, (Hususi) - Hiliıliah

mer cemiyeti senelik kongresini 
yapmış, kaymakam İsmail Vehbi 
Beyin bir konferansından sonra 
btitçe tetkik edilmiş, reis Mecit 
Devin mesaisi takdir olwımuştur. 



(Siyaset Alemi ]I . BIC 
M·. Roozvelt 
Ne Komünist 
Ne De Faşi'st ! 

Amerikanın lktuadi kalkınma hare
keti hakkında birçok ,eyler söylendi. 
Bu bereketi başarmaya çalışan Reisi
cumhur Roozveltin hazan komünızme 
hazan da faşizme kaçtığı iddi edildi: 
Bu gibi zıt mütal al r k rıısınd M. 
Roozvelt vaziyetini tasrih etmek lüzu
munu duydu. Bir eser yazdı, bu eserin 
adı " On our Way " " Yolumuz ,, dur. 

lık b kııta bir takım nutuk hitab 
ve ~eyannamelerin bir araya getiril
me•ınden hnııl olmUf bir " ecmu ,, 
hiaainl v ren b eaer tetkik edildial 
uman Amerika ReisicOmhurunun 
bcrşeyden hvel pratik bir adam 
olduğu daha iyi nlaıı!ıyor. COnkO 
zahiren esiri oldaA"tJ zannedUe etra .. 
~nd kl nazıulyetçi ve llamelerl, ha· 
fi~lltc ldare ed n odur. onl nn 

"'tr crlue _ h i R 
ve t't" • .. ç veren y n ooı• tr. 

"'Bir an ~ , 
ket tm Ye ril' atle hare-
cl' c DlCCburuz " hitabuilc iti 
ıne alan Roonelt, )'aptıldanna 
e rulyet ekli Yermek içindir ki bu 

nazariyatçılardrn tstl D ve utifııd 
b~er. En büyfi ıcvki bOtnn itlerinin 

r planını yapmaktır. Bu tabi ti 
rrek aleybtadan v erek taraftar
:. a~aa1nda garip bir v z.iyet ibdat 
tün~ '\ıı ÇGnkü plancılığ dü künlü· 

• • r uevı ko U • tllk mıtl rdir. li lb m nıe zannet• 
nin bndisclc= ~r O. bundan kıısdi

amak ve • nl 'tıaınd gafil avlan-
1 o rı 

a çareler1nt evvelden keıif v 
izah otnıekte;~• 1• çalqmak diye 
H t r, ~. Makıadı tudur: 

D umet d halin gel eden 
Udahaley ~ et li ve b 

nu çin de bir bu~unıu lıdu. Bu. 
Binaenaleyh pland P Anı olınaiıdır 
Ve M. Rooz•elti ani lnnka.ıı.dı hudur 
Jb" • taly 'd l • i ı fatızme vey R a 0 dutu 
ider görenler 1 1 tıdayadakl ıribl 

' ar ır. _ Su·· • reya 

O kadar iyf, tertemiz bir in andın 1 
ld, ~üny~da o derece kirli, iğrenç, 
intrık lı ışlerin olabileceğini aklı· 
ba bile getiremezdin. l 

Hem ben n· • • k d 
~her ıeydiın ki ın • ıçın o a ar 
•ndinde d " • bır başkasının 
ayıl c .. e nıub kk k ki öyle 

yet tab .~unb ıt zannettin. Bunu ga· 
ıı uldum. 

Ü 
Ve tun. Biliyor musun? Bir 

g n san : 

- Necdet! demiştim, "dUıün-
b
d6m ve buldum. Ben .. onu d 

b,.cz d . " a-
L -v y ım a iken sevmiy 
o şlamıştıml 

B~, . kötü, kalpsiz bir kızın 
ao~ü ıdı. S nt nerelerinden vur--
dugunu, vur cagı· nı dü.::.. . 
c k k d _.unemıye-
e 8 ar aptallaşan · t...... 

bir kızın aözli idi. ' ıns •ı:uz 
S n yine sesini çıkarmndın 

~ecd~tl Ne g6zlerin daldı. Ne d ' 
dışlerın kıldı. Hiç bir e e 

dm. Y ya~ 
Kcşki o ıaman biraı delirsey-

Romanya 
Buhranı 
Geçişigor Mu? 

Bilkre 28 - Dün, kabinenin 
muU ka ç~kileceğl e yeni binenin 
Hnrbiyc Nazın Mareşal Avere ko 
tarafından te kU olunac ğı, hattA 
bundan aonr bmen fnıiı:m t nında 
bir idare uıulü takip edileceği öyle 
nlyordu. Bu arada Hııriclyc Na~n 
M. Titüleskonun yeni kabined~n hariç 
kalncağı da haber veriliyordu. 

Fakat öğleden sonr Kıral ile bir 
görü me yapıın Baıvc il !. Tatarcsko 
kabinenin iatifa edeceği bab rlerinin 
doğru olmadığını aöylemi , yııl 

zamanda g z tel re erilen bir teb
liğde de lttifa ıayialan rum n t laip 
edilmiıtir. Bu ha.adla, aiyui m ha• 
fildeki lhkıoblı havayı biru durgun. 
lıışbrmı tır. Şimdiki hald buhranın. 
kabinede baı.ı dctifrueler yapılmak 
ıuretilc gcçiıtlrileceği tahmin ediliyor. 

Silahları Bırakma 
K nf ransı 

Harbin Önüne Geçmek 
için Çalışılacakmış 

Lonra 29 - Silihlan Buakma 
ltonferanaı bürosunun dünkO içtimaı 
kıs olmu tur. Rcia M. Henderson, 
büronun, bugünkü vaziyetin her ·• 
m okinden ziyade harbin 6nGn6 geçe .. 
cek tedbirin almmaaını lktiu ettir .. 
diğinl ve konfera sın bu huıuıta 
deruhte ettiği mea'uliyetcı göre bir 
an evvel v zifesini ifaya fl yret 
etmesini heyeti umumiyeyo tavaiye 
deceğini blldirmiftlr. 

Rekoru 
Kıraınadılar 

iei 
din, beni kollarımdan yakalaıay· 
drn: 

- "N . 
w w esrın, ben de eni, hem 

dogdugun gtlnden, aeni kunda .. 
ğınl kucağıma vudikleri ilk gtln
dcnberiL •• ,. 

Diye haylnrsaydm. Ne bil& 
yim işte, bir şeyler yapsaydın. 
Benim için çarpışsaydın. Vuru~ 
saydın. Onca senedir, ne güzel 
b ktığın insanın elinden sessiz se
dasız gidivermesin razı olm&4 
aaydınl 

Yerinde ben olsaydım n ler 
yapmazdım. 

Bilmem -ki, ne kadar ban 
benzemiyen bir damsın, Necdet. 

Sustun, hattA gülüm edin v 
~~t~ ~ gOnU de göya fabrikanın bir 
ışı ıç.ın Berline gitmiye knlkışhn. 

.. Ne .demiştim sana ben 0 gU. 
nu? lçımdeki .. ,eyin,, daha beş 
Y mda iken doğduğunu, değil mi? 
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1 Tavukçuluk Bahsi <•> 1 
1 1 

Ziraatin Karlı 
Bir Şubesi De 
T avukçuluktur 

Tavukçuluk, Avrupanm başlıca 
merkezlerinde karlı, eğlenceli bir 
ilim ve sanat şubesi olarak 
tanmmış ve e.n yüksek darUlfii
nunlara kadar sokulmuştur. 

Biz, tavukçuluk sanatini karlı 
bir iş saymayız. Zor bilir ve 
buluruz. Halbuki tavukçuluğu zor 
bulanlar bu sanati liyıkile kav• 
rayamamış kim elerdir. Bu iş çok 
zevkli olmakla beraber az bir 
sermaye ve beş on tavuk gibi 
küçücllk bir başlangıçla diğer 
memleketlerdo olduğu kadar 
bizde de büyük kar temin edebilir. 

Fakat bir kümes bile olıa 
onu temizlemek ve bakım husu• 
ıunda son derece dikkatli bulun• 
mak Jaz.ımdır. Tavuk zevk, alla 
ve bilhassa kir için beslenir. 

Kir için beslenildiği r.aman 
et ve yumurtası göz önünde tu• 
tulur. Süs ve zevk için beslen• 
digi zaman ise JUks iş.lerde ~lla• 
nılmak Uzere tüylen ve çıçek 
bahçelerinde de gUbresind~n ~s.ti: 
fade edilir. Tavukçuluk bılgııını 
faılşhca llç kısma ayırmak doğ
rudur: 

Birincisi tecrübe devresidir. 
Bu devrede damızlıklar çoğaltılır. 
Civcivlerin bllyütme usulleri, kn .. 
meslerin intizamı, yemeklerin ha
zırlanması, hastalıktan korunma 
çareleri öğrenilir. ikincisi: Tavuk
Çuluk aanatinin inkişafına çalışılır. 

Üçüncüsü: Bilhassa tavuklann 
çoğaltılması ve bakımı için ana 
ye kuluçka makinelerile aeyyar 
kUmes ve levazımatı, HAç ve has· 
talıklnrmın teşhisi, yemlerin ha
zırlanma ve yapılma usulleri, tes
bit edilir ve bu esaslar üzerinde 
dikkatle yürt\nlir. Bu liç eaasa 
riayet edecek her hangi bir kim
ıe tavukçuluğu muvaffakiyet ve 
kirla yürütebilir. Maamafih bu 
hususta sorulan auallere gerek 
bu sütunlarda ve gerek cuma gün
leri çiftliğimizi ziyaret edecek 
zevata da tavukçuluk hakkındaki 
tecriibelerimiıe iıtinaden ve hiç
bir ncret lılemeden ı, liıtllnde 
ce•ap vermeye hazır olduğumuzu 
bir kere daha tekrar ederiz. 

Geçen aene olduğu gibi, bu 
•ene de, Halkalı Ziraat Mektebi 
tavukçuluk ilim Ye bilgisine lit 
kunlar açtı. Bu kurs, tavukçuluk 
muallim ve heyetin sa 'y' gay. 
retlerilk halka çok müfit bilgiler 
aıılamaktadır. Bu kura gibi, Hay· 
darpaşa Askeri Baytar Mektebi 
muallimi beyleri de tebrik etmeyi 
bir vazife biliriz. Damızlıklarımızı 
teksir makaadile A vrupadan 
damızlık yumurta ve bizde 
olmıyan tavuk yemini getirtmek 
için binbir müıkOJatla karşıla
flYOruz. 

Halbuki Avrupa devletleti 
Memleketin herhangi bir yerinde 
aabit ve seyyar tavukçuluk ensti
tüleri tecrfibe istasyon mektepleri 
açıp mülit bilgiler aşılayor ve bizim 
gibi üç beş. bin. lir~ sermayeli 
tavuk çiftliğı sahıplerıne de h~r 
cihetle yardım ve muavenet edJ4 
yor. Halbuki Ankara Tav~~çuluk 
Enıtitusll bize yardım degıl, sor
gularımıza cevap bile vermiy.or 
Peşin paramızla damızlık yetış
tirmek ve 11lih maksadile kanla
nnı değiştirmek mecburiyetinde 
kalıyor ve piliç tavuk mevıimindo 
yumurta verilmediğine göre hay
ret ediyoruz. Hükümetimiz mem• 
eket tavukçuluğunun kslahım isterse, 
Avrupadan ceJbin.a imkan bulun· 
mayan fakat Ankara tavukçuluk 
enstitüsünde bulunan yumurtalar
dan, piliç ve tavuk mevsiminde 
bize ya parasız yahutta vadeli 
bir para ile vermelidir. Bundan 
başka memlekete faide temin 
edecek olan tavukçuluk mües
seselerine ayrıca yardım etmek, 
tehirli ve dvar köy halk ve tale
b~leri için kurslar açmak, bu ıu· 
ntle memleket tavuk ve vumurta 
lstihulatını fazlaşbrmak en b ıta 
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En Eski Resim Hocalarından Karilerin 
Sorgularına 

Şevket Beyle Başbaşa Cevaplar 
--------·~-------

"- Hayatta Gayem Allah Ömür 
Verirse Yaşamak, Vermezse 

.. ' Olmektir .... ,, 

Yukarıda: R~nam Şevket Bey Son Poda 
okurken öteki resimler üstat ve tabloları 

Alay köşkünün kııa yokuşu J adam ro
bir hayli bozulmuşi taılar, toprak- simleri, ara• 
lar, çakıllar darmadağın.. insan balar, at• 
bu yokuşu tırmanırken epey lar, camf.. 
sıkıntı çekiyor. ler, ah he-

Sair günlerde Alay kötkü ne le cami re--
kadar tenha? Salon kupkuru ve simleri yap-
bombof.. Karşı sahnenin arkasın- mıya baş-
daki odalar kapalı .. Çıt çıkmıyor. Jadım. Ô· 
Kuzguni •İyah ihtiyar hademe, teki beriki, 
duvar dibindeki iskemlede uyuk- daha ben 
luyor. Ressam Şevket Beyi ıo- mektep sı-
runca yüzüme tuhaf tuhaf hakta : rala rın da 

- Nah garşlki odada, içti- iken : 
madalarl. B k i . b' 1 S h · k d k' d d - u çocu yı ır reuam a nemo ar asın a ı o a an 1 ki D 1 d" Nih t ilk 1 r d o aca . . er er ı. aye • 
ses er J:. ıyor u: .htir f d' mektebi bitirdim, 1e11ayii nefiıeye 
1 - 8 . l~~~mnaml A e sat'!'1 e en ı- girdim.. Resme bllylik bir bevea 
er.. ır ıırm se ame ı namına... d d Er d k ı d 

Nihayet hocamız Şevket beyi uyuyor. um. ım e a e?J urma· 
bulabildik. Salondaki uzun bir dan. r!ıım yapar, herşeyı, b~t~n 
masanın bir kenanna oturunca tabıatı, ca~ can!ız kalemımın 
Şevket Bey kollarını •ıvar (ibi tucudi~danMkAkgıt dat doh~Ubv~mekk ltuı-
y t . er m. e ep e ıç ır ıu u 
ap ~ Bugün içtimaımız vardı.. h_ayale uğramadım. ÇGn~U bcve· · 

k d k ıım vardı. Bu heves benı gayrete onuıuyor u . I lltıt-n. x d' · 
._ OhaJde bizim konuşmamızı ça ıımıya ~u ~uyor, uzen ırıyor-

baıka gline bıraksak.. du. insan 11mdı .o .za1!1anları ha-
- Yok canım.. Oturun hele. tırlıyor da, kendı kendıne: 

Biz de konutahm ?. - "Gençlik bir heyecanmış!.,, 
- San'atinizden resme karıı dıyor .. 

gösterdiğinİ2 heveslerden bah- -Hayata nasıl abldınız hocam?. 
ıetsek - Mektepten ümitle çıktım. 

Tfukiyede binlerce talebe ye• Hayalimde da~ma öğrendi!'1eri~I 
tiıtirmiş olan bu kırk senelik baı~~l.anna ögr~tmek, be .. nım bil-
reıim hocaaı anlatmiya başlıyor: medıgım ıeylerı de ögrenmek 

- Efendim, ben çocukluğum- arzusu vardı. ilk aklıma gelen 
da Unkapanında otururdum. Ora- ı•y "muallim,. olmakb. Evet, ben 
da giizeJ bir evimiz vardı. Ara muallinılikte bir "can,, görüyor· 
sıra annemin elinde Azap.lar ca· dum.. Düşünün aenelerce dera 
münden geçerken durur, teneke vermek, her ıene ders verdik-
bir dükkanda gemi resimleri ya· lerimi teker te'ker hayata bırnk-
pan Laz adama hayran hayran mak .. 
bakardım. Büyüdükçe bu adama Kıymetli hoca, 40 senelik ho-
karıı olan hayranhğım arttı. Ba- cahk hayatının verdiği tevekkülle 
un ıaatlerce onu seyreder, onun gülüyordu: 
iğri bUğrU çizgilerle kaskatı ve 318 de ilk vazifem başladı. 
cansız gemi resimleri yapmaıına Tam mayıs ayında... Muallim ol-
bayıhrdım. Daha o yaşta, ben, dum. Beni ilk defa Akaaraydaki 
evde gemi resimleri yapmıya baı- Mahmudiye Rüştiyesine resim 
lamışhm. Kömilrle duvarlara kur- muallimi verdiler... Muallimliği-
şun kalemle kiğıtJara, o ihtiyar min ilk heyecanını iıte bu mek-
adamm yaptığı gemiler gibi eğri tepte duydum ve aizin karika-
bUğrU şeyler çiziyordum. türcüyü de o mektepte okuttum. 

Jşte bu, benim ilk san 'at heve- Sonraları muhtelif mekteplere 
ıimdi. San'ati bana ilk defa o girdim. Bursaya: Bileciğe, Ana-
adam aşıladı. Büyüdükçe gemi dolunun birkaç yerine gittim. 
resimlerinden vazgeçip göıiimiln Şevket Beyle konuşurken aah-
görebildiği şeyleri yapmıya çalı- ner.ıin arkasında bir gürnltU .?td.u, 
fıyordum. ince, ı.aif bir zat, paldır kuldür 

Şevket Bey, eline aldığı bir koşarak seslendi: 
toplu iğne ile masanın lacivert - Şevket Bey, Şevket Bey .. 
örtüsUnll iğneliyordu : A a a.. Affedersiniz Beyefendi. 

- Gel zaman git zaman, Hocanın meslekdaşı kekeliyordu 
.. ;;i;~··i;i;""~""~i~~;kt;;:··e~·i;;;;~;t;.. .- Efendim. MUdşkUI d~kir mşese-
z· t v kil ti . d'kk leyı yalnızca halle eme J ••• ev-
t ıraa lb ed ~ nın nuarı ı a- ket Bey irtimaa riyaset ediyor •• mı ce e erız. • . 

Erenkörı Bereket Tavuk Çlftllif Müıaade cderıenız .. 
(1) Tnuk Ye Tavukçuluiıı alt olan Şevket Bey: 

ıuUtkUllerfnld ıorunuz, nıUtıha1111 .,.. - H ı bir aiaara içive--
cnap vuecelıtlr. C e ıen e 

rene kadar ben aelirlmf. Dedi. 
Gitti, on dakika tonra te'krar 
ıeldi: 

-lıte böyle, diye devam etti. 
- Hiç hayatınızda, bilhaua 

bayabnızm bqlanııcmda nuıl 
bir mUfkUlle çarpııtınız ? .. 

- Olmaz olur mu? Her itba 
baılangıcı zordur, berwey mllf ktll
dllr .• Fakat ben de kendi kendill?e 
gllvenmelC kudreti vardı, metane
tim, aabnm, aebabm vardı. 

- Hayatımı nasıl geçti ? 
- Her zaman intizam için-

de.. Vaktinde yatarım, vaktinde 
kalkanm. Gece yarılarına kadar 
6yle oturup reıim yapmak, ui· 
raşmak Adeti bende yok.. DO· 
ınnlinki , bu illet .. Evet 
illet diyeceğim, bu gece yarıla
nna kadar - insanı çok ça
buk yorar ve öldürür. Sigara, rakı 
bira hiçbir ıey ağzıma koymam. 
Amma, bir damla bile .. Boğazıma 
müthiş dUşkUnümdür hal.. Sizin 
karikatürcli arasıra benim kari
katürlerimi yapar. Elime bir 
zembil sebze, soğan, sarmısak 
verir, kepaze eder haylaz .. Fakat 
bilir hınzır. Boğazıma dUşknn 
olduğumu bilir .. 

Şevket Bey tatlı tatla güli.iyordu: 
- Fakat bakın her gençten 

daha kuvvetli, daha zindeyim .. 
Kuvvetim o kadar fazla ki, val· 
lahilazim sizin o karikaU\rcU 
Orhanı bir yumrukta ezerim.· . 

- Eııerleriniz hakkında bar 
haylı gürültü kopmuıtu. " Şevket 
Bey cami resmi çok yapıyor !,, 
diye çatmıılardı? 

Şevket Bey ciddi ciddi baktı: 
- Efendim, benim çalışmam 

tamamile serbest bir çalışmadır. 
Hiçbir Avrupalı ressamın esiri 
olmadım ve bunu da kabul etmek 
istemem.. Benim cami resmi çok 
yapbğıma mı kızıyorlar •. Kızarlar 
a... Fakat haklı değiller .. Ben 
kendimi o istil Uıerine vermişim 
ve yalmz onda .muvaffak. ol~a~ 
istiyorum .. Bu, bır Tfir~ sıstemıdı~ 
ve eserlerimde hep abıdeJer, eakı 
eserler, peyzaj, natürmort vardır. 

Canım efendim, bunları neden 
açaraınız bana.. Ben mOnaka9ayı 

Aydın hatti üzerinde Aziziye istas
yonundan mektup yazan karilerimize: 

Arzunuz derhal nazandikkate 
almmıştır efendim. 

>f. 
Ankara Defterdarlığı Emlaki Milliye 

Müdürlüğü icar memuru Hakkı Beye ı 
lttihatdı Seyriıefain Anonim 

Şirketinin merkezi lstaobulda 
Sirkecide Meymenet hamnda mu
kayyettir. Bundan birhayli sene 
evvel tasfiyesine karar verilmif 
ve tasfiye memurluğuna avukat 
Eyüp Sabri Bey tayin edilmiıtL 
Fakat bu tirkctln vapurlan hU· 
kümet hesabına çaLıırken bat• 
mııhr. Baıka bir mal ve mülkü 
de yoktur. Bugtln için tevzi 
edecek on parası kalmamışbr, 
Y azıhaneaJ, merkezi de mevcut 
değildir. Binaenaleyh bir ıey 
almak imkanı yoktur. 

bmir mlltekaidinl ukeriy• V• 
m61kiye Ye ihtiyat aatilt , 

eytam Ye eramil komandit şirketi 
için de İzmir Ticaret M6dUrlnğüne 
mtlracaat etmek liz•mdır. 

* Aksaray Küçüklangada Mehmet 
Efendiye: 

Y aralınfn yarsım temiz aarıa 
ile sarmayıp haktan meuclD 
arayan eczacının adresini Sıhhat 
MUdürlUğüne ve sarih adresinizle 
bildiriniz, hakkında takibat ya· 
parlar efendim. 

* Eıkiıehiı Cümhurlyet mahalleain· 
den A. Hamdi Beye: 

Bahaettiğiniz kazanan f amini 
okuyamadık, Jenlden daha olıu.a' 
nakh yazınız efendim. 

* Kırtehirden Hamit Sadi Beye: 
Yazınız çok gGul, fakat biraz 

uzun. Monderecatımımı fazlabjı• 
dan dolayı dercedemedik muur 
slr8nh efendim. .. 

Meninden mektup si:ideren hammı: 
imzasız mektupları n•t"•hlı•~ 

te mazuruz efendim. · 

* Balattan Emin Efendiye: 
Y uınııı okuyamadık efendim. 

"" ameunda M.. Behi9 Beyt: 
Hazırladığı111Z pul ıekli poıte 

pulu iae Posta ve Telgraf Umum 
mUdürlilğüne, damga pulu ıekll 
ise Maliye Vakiletine Müracaat 
ediniz efendim. 

* lzmirden Hayret lm~aeile ıneJı:tup 
gouderen zata: 

Mektubunuzda adresiniz ve 
imzanız yoktur, nazarı ·dikkate 
alınamaz efendim. 
-;;meU:.~Ve~i;;- ·;a~an--;ti." 
nakadan çekinirim. 

içtima galiba yine hararetlenmit 
ti. çeriden birkaç kifi yine g6rU
nüp tekrar kayboldular. Anlaıılan 
hizi rahatsız etmek istemiyorlar •• 

- Şimdiye kadar kaç talebe 
yetiştirdiniz hocam 1 

- Binden fazla 1an 'atktr •• 
Az mı?. Bu, benim için en bUyUk 
iftihar •eailesidir. 

Bunlann içinde Gazi enstitü
sünde muallimlik edenler, onlara 
talebelik edenler var. Hepsi de 
aan'ati bende aradılar, ve bul· 
muş olacaklar ki, ta Almanyaya 
gidip başka şeyler de aramıya 
çalıştılar. 

- Hayatta gayeniz?. 
Şevket Bey buna ,u kısa ve 

tatla cevabı verdi: 
- Yapmak gayesi.. Allah 

ömür verirse yaşamak, vermezae 
ölmek - lf-
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nanmasın· 

dan BUyUk 
ln,tlterenln yeni yap• 

tırdıja Cunardcr H• 

puru (37,000) tondur. 

5, fa 1 

nı yerlerin- KtiyUn Annesi 
mum göze tamam bir met- den sökmüş ;}~ Senor Antonya öldüğü za- HoJandanın Huizon li-
re mesafede bulunmak ve birer çivi (. _!, man : S çocuk, 36 torun, 48 manı 1931 senesinde 

Halbuki tarihte 

( NamağlQp Arma• 

g ibi agv açlara ,/.;(/ b k tutuşmuştu, itfaiyeye 
artile.. , ~ti tane de küçük torun ıra - haber verdiler. Tamam 

Tecriibe ediniz, netice· çakmıştır! ~i;-.~~;_y mıştı. ispanyada (San Joze) 24 saat sonra gitti. 

da ) lımll• anıl .. 

m .. hur lıpan1ol do-

de sözümün ciddiyetini köyünün yoktan sakinleri Çünkü o glln pazardı, 
tasdik edeceksiniz! onun ahfadından mürekkepti. tatil güniydi. 

aaamunu• 79k6a11 

~7,169t toada. 

ltt• aa1ıl 1asa1auj1.. 

~-..-.----- •• - ..... -- ____________ .. .._________ ------ ---- --~""7·...----~ .. ::ııır.~ ..... ~ ......... ~ ..... ,,,, ... ,,,,., 

((~ ~~~~o~;;~--K;d;~--c;~ı;-M;dı~~ r Garip Bir 
Yoksa Cansız Mı? 

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

Bir lnglllz Müh ndl 1 BUyUk MUes eselerln insan Tarafından idare 
Edllmelerlne ihtiyaç Bırekmamıya Çalışıyor 

Londrada Hayretle Karşılanan 
Sergi Açıldı 

Geçen ay Londr 'da 
•çılan " lngiliz sanayi 
•tı:gial " yeni icat 
~~ılmiı yüzlerce alet aras1nda 
ır tane de kadin heykeli teıhir 

ett· 1
• Bu heykel madenden yapıl· 

hlıştır. Fakat o derece iyi boyan
nııı Ve giydirilmiştir ki, iki metre 
uzaktan canlı olup olmadığını 
nlamak gUçtUr, bu heykeJin 

gözleri, girpikJeri, hatta yllzllnün 
hatları tıpkı bir insanınki gibi 
hareket etmektedir. 

Meselli bakıyorsunuz, heykel 
gülUyor, ağlıyor, yahut ta gözle
rinin bebeklerinde ve yilzUnün hat-

1 rında evinç veya tee11Ur eser
leri göıteriyor. Daha fazlası var: 
icabında pembe dudakları açılı· 
yor, beyaz dişleri gözOküyor ve: 

- Teşekkür ederim, deyen 
tatlı sesi işitiliyor. Heykele bu 

muhtelif bnreketleri veren bir 
elektrik motörüdiir. Bu motörde 

muhtelif düğmeler vardır. Birisine 
bastınız mı kadın ağlamakta, 

6bUrüne dokundunuz 
mu gQlmektedir .Bu yeni 
çeşit heykelin mucidi 

Courteny Polleck adını tapyan 
ineıhur lngiliz heykeltraşıdır. Bu 
ut gazetecilere ıunları ıöyJe
miftir: 

- Bu heykele mağazalarda 
salıcılık yaptırtmak mümktindUr. 
Motörll o uretle tanzim edilecek· 
tir ki müşteri küçük . bir çekme· 
ceye parayı attı mı, heykel elinde 
tuttuğu camlı dolapta mevcut 
eıyadan birini çıkararak verecek 
ve müşteriye: 

-T eşekkilr ederim diyecektir. 

Şu arip Dünyada Neler Oluyor ? 
Yüz Ya ınd Di Çıkaran ihtiyar - Havada Tayyare Değiştiren Cambaz -

Is ıı Adada Define Bulan Bir Talili 
Vatikan ıa • 

e kt rayının en eskı ve 
me ar p k 1 fsmind . a aa aran (Per Kileman) 

t e bır adam vardır. Bugfin 
amaın l07 yaşındadır. Bu adam 

tabiatile hiçbir iş yapmamakta ve 
kendisine terkedilenl höcrede isti
rahat etmektedir. 

Bu ihtiyar papasın geçen aya 
kadar açı ve akalı bembeyaz
dı, f aknt geçen aydan beri iyah
lanmıya başlamıştır. Tamamen 
döknlmüş olan dişlerinin yerine de 
yenileri çıkmaktadır. Doktorlar 
ihtiyar papazı muayene etmişler 
v hacirahının bilinmez bir tabii 
kanuna tebaan yenil~nmeye baş
lamış olacağına hükmetmişlerdir. 

Dört ene evvel (Niyozelant)da 
ıssıı adalardan birinde bir gemi 
parçalanmıo ve mUrettebab adaya 
çıkarak kurtulmuştu. Bu gemici .. 
lerden biri bir gün adada yemek 
için ot çıkarırken toprak altında 
bir demir sandık bulmuş ve içinin 
altmla dolu olduğunu görmüş ve 
arkadaşlarına haber vermeden 
0.n~ığı tekrar örtmüştür. Bu ge· 
mıcı arkadaşlarile birlikte kurta· 
rılarak lngiltereye gittikten sonra 
tekrar adaya dönmüı ve defineyi 
bulmuştur. 

Birdenbire zengin olan bu fa• 
kir gemici aandıklardald altınlan 
bavuluna doldurmuş, hiç kimıe-

Oklant tayyare klubuna men
ıup Uç tayyareci ile meıhur bir 
cambaz arasında geçen gün değ· 
me damın cesaret edemiyeceği 
bir cambazbk yapılmıştır. Cam
baz bu tayyarelerden birine 
binerek havalanmış, havada ken
disine yaklaşan diğer bir tay
yareye atlamış ve bu ıuretle Uç 
tayyare değiştirmiştir. 

7io haberl ~I;;cİan tekr~--;;~:
leketine dönmfiıtUr. Şimdi mem
leketinde ıengin bir hayat sUr· 
mektedir. Definenin oraya harp 
esnasında batan bir Alman gemisi 
tarafından saklandığı :ıannedil
mektedlr. 

Aile! 
Kadının Boyu 

Tamam 
(1), 

(2) 
Erkeğinki 

Metredir 
ise 

Kansas City şehri, dtioyada 
mevcut garip aileler ara11nda 
rekor yapılsa birinciliği kazana
cağına emin lolabilir. 

Kansaa City'ye bu emniyeti b• 
zandıran Cliford Aıkla lımlnde 
bir kan kocadır. 

Bunlardan kadımn boyu 1, 
erkeğinki ise ta-
mam 2 metredir. 
Her ikisi de evle--

nir evlenmez tesit 
ettikleri bir kun
duracı mağua• 
ınd çahımak• 

tadırlar. Bu ailenin 
kUçUk bir hikl• 
yeıi vardır: 

Karı koca 
vaktile bir cam
b z kumpanyatıD• 
da çalışmakta ve 
boylannın nisbet• 
ıizliği dolayısilo 
bir numarada gö• 
rUnmekte imişler. 
Fakat bir aralık 
boylarının arasın
da mevcuttezadı 
bnşkalarınan he~ ıa göıtennek· 
ten ise kendi menfaatlerine kul
lanmayı düşilnmlltler: 

- Evlenelim, bir magaıa aça· 
hm, mUıteri bizi garip göreceği 
için kın edecektir, zengin olu· 

ı 

ruz, demitler. 
Dlifllncelerinin doğru çıktığım 

kabul etmek IAzım. ÇnnkO bugün 
bu ailenin idare ettiği moe..-., 
ıehrin en rağbetli bir mUesM· 
sesidir. 

Balinanın Karnında Bir 
Vasiyetname 

Birçok deniz tenezzUhlerinde, 
eğlenti makamında bir tiıe içine, 
JAalettayin bir adresi havi k6ğlt 
koyarak denize atarlar ve teu
düfün sevkine bırakırlar... Fakat 
lngiltere denizlerinde bulunan bir 
işe ortaya ciddi bir me.sele çı

karmıştır. 

Hol şehri balıkçıları tarahn· 
dan lzlanda adası açıklarında 
tatulan bUyük bir balinanın karnı 
açıldığı zaman hayvanın karnında 
kliçük bir şişe çıkmış ve bu şişe
nin içinde de beyaz bir kAğıt 
olduğu görülmüştür. Bu kijlt bir 

mektuptur. Batında fÖyJe hır ad
res vardır: 

Londrada (Gloceıter Skar) da 25 
numarada {Cek Verren) ! 

Mektubun muhteviyatı iae 
şudur: 

Yavrum, 
Vapurumuz batmak tiznedir, 

neredeyse Allaha kavuşacağız.. 
Bu kağıdı bir şişenin içine koya
rak denize atacağım. Eğer tesa· 
düfen eline geçerse beni dinle 
isterim ki ... ., . 

Bu mektup bir vasiyetnamedır 
ve denize atıldığından tan·am 25 
1ene sonra mlraelülleyhine tevdi 
edimiştlr. 

• 
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SOM POSTA 

iTTIBAT ve TBBAKKI 
- Her lıakkı mahfuzdur -

Dördüncü Kısım No. 106 

Rumelideki Türkler, Komitecilerin 
Kanlı Tehditleri Altında inliyorlardı 

A•amm idraksiz güruhun bu 
reni fırka veyahut Cemiyete birdell4 

biTe temayül göstermesi çok tabii 
idi. Çünkü, hnkümeti filen idare 
eden lttihatçılann keyfi ve hata
larla mallmal idareleri halkı bık• 
bnnıı, bizar etmifti. Bilhaua 
TrabJua ifgalinin etrafında bergtın 
batka bir ıekil alan müessif ta· 
Jialar, dilf üncesi kıt olanların 
....._.de biiyük bir aarımb hu
l1lle fetirmişti. Muhaliflerin, itti
hatçıJar aleyhinde iğrenç bir ıilih 
fibi kullancbldan: 

- Ma•onlar.. diuizler ••• 
Gibi aklın ~e manbğın kabul 

edemiyeceji manasız tavsifler, 
eallil ve mutauaıp halkın kalbine 
derin yaralar açıyordu. HOrriyet 
:.~ (Piyerlermit) leri, adeti 
'-lcact~ aleyhine bir (cihadı 
Paı- clea) ilin etmiflerdi. Pro
dln~ yalnız masonluğa, 
Hersea1. İttibatçılann Bosna • 
timdi de a....ıelii Şarkiyi, Giridi, 
lıalla . Trabıasgarbı aatbldanna 

kalmıyo~llllya çahımakla 
.. tıklan 

1 
··.

1
Ku16plerinin Ozerine 

eti teQl-1! 1 h ·ı . ıOrerek ·u ıuı ev ayı ı en 
( k mı eti •iDI ttngi olan 

ırmıza-beyaz) r"enkt __ 1-1 

br k di • en u:uuuat-
ma ve ru te""..:' d b 

• -11 e en u 
Jetil renk altında can vermeye 
••et ediyorlardı. 

lstanbul, tam manasile Biun-
118 IOD giinlerine d&amlftL 
Zehirli fikirler, ild renge hllıln
•&tta Tnb~~ Biupzi, Deme 
~nele bir anaç Ttirk e•litlan, 
ecdat kaile kazanılan ba top
raklan ·~•. auıuzlukla, aklın 
ve hayaBn almadığı mahrumiyet· 
lere katlanmakla kanı kanş mij. 
dafaa ederlerken.. Rumeli' deki 
aavalh Türk '" iallm llDIUl'a 

laea-gGn biru daha yabmaca komi
tı.c:uer1a kanlı tehditleri albnda 
.... iaim inlerlerken; l.tanbuhm 
en Jllluek meclislerinden, en 
kolcıQllf nıahalle kahvelerine ka
dar laer tarafta zehri fesat kay.. 
nıyor, .. bplu, dünldi Bizansm ıon 
Jfinlerinde olduju gibi • bugüalca 
latanbulda ela iki renk biribirUe 
Prpıpyordu. .. 

latanbulda bu çarpıımalar de-
Yam ederken, Mısrda bulunan 
• eaki Ndrazam • Kamil Paşadan, 
Bepncici Sultan Mehmede bir 
ll11ba gelmitti. Kamil Papnın 
bnytlk bir endişei vatanpervarane 
Ue yazmıı olduğu bu liyıha, cid· 
den ebemmiye1i haizdi. ittihat ve ------........ _·--·-····· .. -···--

Boa Posta 
il.AN FIATLARI 

1 - Gazete,.i• eacu gazıaile 
6ir aiitıııaıın ikl aatırı 6ir 
(.._ti•) aagılır. 

ı- Sag/aıraa p. 6ir aoıati
•ln ila /i•h ,_.lenlır: 

aayf"' sayfa Diger Son 

.--:-.::-1-=-=- l--1---ı.:.y_erler sayla 
60 30 
Krş. Krş. 

3- Bir •antimde '1GBali 

(8) kelime tJardır. 

4- ince '"' kalın yazılar 
tııtacakları gere göre 
santimle ôlçiiliir. 

Trcbla•••"P .,. lunHılld aJJıl .. lwg.H /S.,ııllll• (1) Nk••• ola• z•I 
tlolctor /6,.a/ı.1111 Tail Bqıllr} 

Terakki cemiyetini tiddetle alA· 
kadar etmesi ve bahuaus cemiyetin 
hayabnda bir dönlm noktua tet· 
kil eylemeai lbım gelen bu llyiha 
epeyce uzun olduğu için buraya 
aynen dercedemiyeceğiz. Ancak 
ban cümlelerini aynen naklet· 
mekle iktifa eyleyeceğiz. 

Kamil Pqa bu liyihasına, 
[tu bulunduğumuz tehlikeli halin 
tesiri altında olanlann, cidden 
mustarip ve dilhun olmamaları 
nakabildir. ldarei mülkiye ve U
yaaiyede bivukuf olan ittihat ve 
'hrakki cemiyetinin nüfuz Ye 
tebakknmnoe tebaan hnkametin 
..ııı.: oldup •Mm mealefin dev
leti tnkiaama ve hillfeti de tehll
keye maruz bırakacağı nümayan
dır.) Cilmlelerile baıhyor; ve fik
rini ıu ıuretle izaha çalafıyordu: 

Zamanımızda, düveli muazzama 
bile kendi kuvvetlerine istinaden 
yapyamıyor. Diğer deTletlerle itti
faka mecbur kahyor. Halbuki 
Devletiiliye yalnız başına kalmış 

kendilİDi diğer devlet Ye millet· 
)erin ihtiraaat •e taarruzahna 
maruz ba.rakmııtır... Meırutiyet 
ilin edildikten 10nra memlekete 
birçok Avrupa ıennayelİ geldi. 
İttihatçılar, bu hali meputiye
tin icababndan zannettiler. 
Hük6metin idare.ini ele ala-
rak bu ıennayelerden hem 
memleketi müstefit etmeli:, hem 
de kendileri iatifade eylemek 
idediler. Kendi men1Uplanndan 
milrekkep bir bükftmet heyeti 
teşkil eylediler. Sermayedarlar, 
hükumetin ihtilllciler eline düı· 
tn;tmn görlr görmez derhal 
paralanm çektiler. Bundan d~ 
layı memlekette umuru nafia 
geri kaldı._ İhtiWciJer biribirini 
takip etti. Beyhude yere birçok 
k••lana d61dibnesine aebebiyet 
•erdi. Cemiyet b&kfameti, (hük6-
meti mqruta k.aideai herine 
infaza ablWn edemediğinden ida
rei 6rf iye ilinile idarei mlatebide 
uaulWıll iade) etti. 

( Arka11 -. ar ) 

[ RADYO J 
30 Mayıs Çarte111ba 

faTANBUL - 11.JO frauaı:ca den, 19 
llwa•mer Bq tnafı11da• n eno' of, ajana 
haberleri, 19.30 alatarka musiki nf'-trlyab 
(Ekrem B. Ruten B. Cevdet B. Şerc.;f B. 
Yab1ıa B. Cndat B. Vecihe H. Semiha H. 
Nedhne H.), 21.tS ajana •• borH haberler!, 
21.25 Yl,olouel ıolo Mn'ut Camii Be7 ye 
•k-tra. 

VAR$0VA - (lSH m.) 19.10 eıkl 
mualkl parçaları, alSz'eı, 20,SS piyano ..... t• 
lan, 2L25 popWer, p!Ak maslklal, ml .. habe, 
21.4() RomadaD aaktl PucclalafD "Taramdot. 
Operaaı. 

B0KREŞ - (364 m.) JS hwıilalııll pro
ıra-. il ra4170 orkaıtrua, 19 haberler, 19.15 
orkfftraaıa da•;.ma, Oat•enite deni, ıD.20 
Cuelll orıc .. traaı, kealeraaa, 21 lıı•o laoa· 
ıerl (Erıaenl •• R•na- talebe) 

1 
2L30 koafe

ran1, 21.45 plJ'a.ıao. kom- lııoDıeri, 22. 15 
t•f•Dnl, haberler, D lııah•ehane kona•r. 

BUDAPEŞTE CS50 •·l - 11 alsaa 
muılklıl, dera, 19.30 •mele ••l'AD•I lııOl'oau, 
20.20 tiyatro, 21.10 opera orkeatraaı, 22.30 
operet parçaları, 23.SS algan mualklıl, 24.lS 
K•man, piyano konıerl. 

VIY ANA - (Sıl7 m.) 20.25 uker1 mu
elkl, 21.45 aktllallte, 2J haberler, 2S,15 Hpr 
ranto 8'aYlıl, 23.25 danı muaikiıL 

PRAG - ( 470 m) 17.SO çocuk net· 
rl7at, muaahabe, 20.10 Smetaoanın emerle• 
ıtad• lııoue, 21 plik, haberler, 23.SS eape
raato d iL 

DEUTSCHLANDSENDER - ~ JS71 m.) 
tı.JI orll:eatra konaert, 25.20 haberi•, alte
llklboa seco •u•lldal (Şrammel .. ..... 
•lııHtraaa). 

BELGRAT - (07 m.) 20 popU.ler ha• 
-ıar (p lk)' aılaah.be, n JGbılyuaclan 
aaJdı. 23 babt'lrler, • ll'an mualld& 

HAMBURG - (3S'l m) 20 Stedtnıer 
.Kreunuır lıhab temall, 21 haberler, tLSO 
dau muiklal, 23 haberi•, 21.JO dU8 mır 
ılkiai. 

BRESLAU - (316 m.) ıt ı•rkılar, mil• 
uhabe, 20 dana mulklal, 21 kın haberler, 
21.30 lemualkl l nep.yat (çlftel lf'D) !. 22.50 
emkl pan7ol muılkW, haberler, 21.u .._ 
•ualkill. 

31 Mayıs Per,embe 
ISTANBUL- 18.SO pllk n .. r 7ata, 19.!ıO 

Ajaaa haberleri, lf.!O alaturka maa'kl netrl 
7atı ( Keauıl Nf7ul B., Hapfye H., Mahir 
B., Mllzeyyea H.), 21 Sellm Sırrı B. tara• 
fından konferaaa •• Ajana haberleri, 2l.2S 
orlaeıtra tarafından dana mwı kial. 

VARŞOVA (154~) - 18.15 Popu'er 
Leh mualldal, 19 •ubtelif •8-'er, 19.40 Koro 
tarluları, 20 IÖzler, 2'1.SO pllk, 20.55 hafff 
orke.tra aıaslklal (tag11 nnl.I), haberler, 22.17 
HafeDlk orkeltra, 2J balerJer, p AJr. 25.SO 
daaa mwılklal, mliaalaabe, d..._ 

B0KREŞ - (564 m.) IS heraflnlı il 
netri1at, 18 Dlnlco erketrtraaı, llaberler, lf.IS 
orkeatranan devamı, Ünlvenlte, 20.10 koa
feraııa 20,30 "Le Troaver•. lalınll Verdlaln 
operaaı (pllk Ue), haberi•• 

BUDAPEŞ rB - (!l!IO •) 18,30 lceman 
konHrf, 20 rad70 tl1•troaa, 12 Vlyanaclaıa 
.un, 25.45 sı,.. •uaikW, 24.JO caa mu
alkl•L 

ViYANA - f !117 m ) IO.ts tarannlll 
radyo popu lala 22 A~ttlallte, 22.10 Hayd-· 
daD parçalar, 23.10 MD babcrler, 29..U futbol 
dGD7a p111piyon uJuaa dair haberler, 25.35 
dau pllklara. 

PRAG - (478 m.) 17 &1ker1 konMr, 
müaahabe, 18.45 plAk, 18.55 muılkl 1 nlman· 
ca ••trlyat, 20.0S caz orlııeatraaı, 20.55 •• 
Haydama eaerlerladen konıer, 21.20 mlaa
babe, 22.05 Koalce rad;ro orkeatraaa, 25.20 
pllk, 23.45 Vlola (Romantik opera). 

DEUSCffLANDSENDER - (1571 m) 20 
plak 12.U haber.t.r, 22.50 Strauaeua •Ara
bel._ lalmll lirik kon1crl, 24 daDa mualkla. 

BEI.GRAT - (437 m.) 20 plllıı, mU· 
eababe, 21 So ı.t llmo oı,... ,,. rakil• 
aenfonlk konaer, 2S haberler, almanca koD• 
ferau, 25.45 daae puçalaı a. 

HAllBURG - (S32 m) 22.ıO H. Hof
mannathal'ln ArabeDa lalmll temalll, 23,05 
b beri 2f Haydn'ln ••erlerinden koııaer, 
2:.40 n"!;•eıı mu• ki (pl&k), 1.0S gece mu· 

•lkl•~SLAU - (316 m.) 20 net'•ll kon· 
mUaahabt!, 22.'° Arahalla lalnıtl opera 

&rltrau•'•• eHrl (l>reat'ten), 23.40 baber-

a., it ·-.u.. Luta 11 ...... 

S.yfa 9 

Sirkecideki Otel Cinayeti 
Başka Safhada 
~~~~~~~·~~~~~~~~ 

( Beıtuafı 1 inci sayfada ) 
macı AB Efendi de evvelıi glln 
Y alovama Kadıköyünde yakalana
rak l.taobala setirilmiflerdL T ah
kikab idare eden Müddeiumumi
lik bq muavini lamail Hakka Bey 
enelai gftn Htiseyin Efendiyi din
ledi. D6ıı de yeni getirilen kırmacı 
Ali efendiyi isticvap etti ve ara
IB'A da keadilİllİ Hüaeyin efendi 
ile yGzleştirdi. Bu isticvap ve ytb
lqtirme tamam (8) uat ıürdl. 
lki ortak ta hidise~i tamamen 
inkar ettiler, IM>yle bir dedikodu 
6zerine evvelce latanbul cinayet 
mahkemesinden ( l 1 ) aylık bir 
mevkufiyetten 10nra beraet karan 
aldaldanm söylediler. 

Ceaedin otelin bodrumuna ne 
•akit ve kimler tarafından ko
naldujuna da kat'i11en bilmedik
lerinde iuu ettiler. 

la-ail Halda B. isticYabmı 
bitirdikten soma dün uat 14 te 
adliytJJe d&ıd8 ve eft'llk &zerinde 
IOD tetkikini de yaptıktan 90nra 
telefonla polis merkezine •ermji 
bir emirle Htiaeyln " Ali Ef. lerin 
-kefalete ve teminata bağlanarak 
aerbest barakıJm·aJarım •e vaziye· 
tin inkipfı için tahkikatın deri114 
lettirilmeaini bildirdi. Polis mer• 
kezi de bunlan ıaat 17 ,5 ta aer
beıt bırakb. 

KaUller Kimler ? 
Hüseyin ve Ali Ef. ler serhat 

barakıldıktan sonra müddeium11-
mllik emniyet ikinci ıube mDdOr
lüğtl merkez amiri Kadri, EminBnll 
merkez memuru Nlzım Beyleri 
ceset etrafındaki tahkikabn de
rinleştirilmesine memur etmiftir. 
Hüaeyio Ye Ali Ef. lerle vefat 

eden ortaklan Haaan Ef. •aktll• 
dört ua ye bir reisten müteşek
kil olan cinayet mahkemesinde 
beraet karan aldaklan için yeni 
Ye eald muhakeme uaulü kanun-' 
laJ'lDll s6re muhakemeleriDia 
geriye çevrilmelİ için birçok 
bDUDJ -aemele t1naeleri llzam
gelmelrtedir. Bunlar hakkında 
hangi muhakeme u...ıe kanuna 
tatbik edilebileceği de tereddldl 
mucip olmaktadır. Cinayet eUI 
kanunun mer'i bulunduğu zaman
da itJendiği için eğer o vakıtld 
kanun mçluların daha ziyade 
lehine İ8e o kanunun " eğer yeni 
kanDD lehlerme iH yeni kanunun 
tatbik edilmem icap etmektedir. 

Yeni " eski muahakeme usalll 
kanunu mucibince •a•akemenia 
iadesi için aramlao prtlann ba• 
pda •çlularm bi~yi .ikrar 
etmif olmalan aeli1or. Huseyın ve 
Ali Efendil• bayle bir ikrarda 
buluamachldan içia derhal tevkif~ 
lerine ve muhakemenin iada edile 
melİlle kmlllld iakln buluu
mamlfbr. 

Polia pmdi otelia bwdarclaa 
ev•elki •e sonraki .a.tecirlerile 
o vakitki komp)anam Ye oteldeki 
hizmetçi ll8aire Han•••n ifadele
rile beraber paıa1an çalman Ham 
Sadall.. Beyin n arkadıpmq 
adraleriDi n ıfadelerini teabit 
ettiktea 80llra alınacak neticeyo 
g6re asıl ıuçluları meydana çakar
mıya çalışacaktır. Tahkikahn bap 
ka bir aafhada inkipf etmesi ve 
asıl katillerin baıkalan olma11 
ihtimali de kuvvetli olarak ortaya 
atılmaktadır. Polis bu hususta 
ketllmiyetini muhafaza etmektedir; 

Bir f ngilizin Kehaneti 
( Battuafı } inci Hyfada ) 
On iki ıeae v• Jd lagiiiz 1..

paratorluğu ipizlilr maelesiae 
icap eden ilia bulamamıftır. 
Eğer lki eeneye kadar M. Ruzvelt 
te yaptığı tecrnbede umumi bir 
netice elde edemezse 1960 ıene-
• . sonlarına doğru bütün dnn
;:.~ bir Ruslaşma hareketi baı 
sanerecektir. 

Hatti Japonlar, Şarki Asyayı 
ellerine geçineler bile, iktıaadi 
ıiatemimizin izmihlali mütemadi 
ibtilll ve muharebelerle vukua 
gelecek, mücadele eden z.ümreler, 

1 
Ç&nldl lngilil bclmı arblıt 
k mamaktadır. Bana ır.. çocu yap ~-

Lna ulr yapacak kauına, 
laer ~hapa hir prim.,.. 
mek Jamgelecektir. ~ •akit• 
kadar :umm geçmif" telike çok 
ilerlemif olacaktır. Dnnya botluia 
dojru mir'atle ilerliyor. 

••noclu•., 

karşısandakinin ıivil tabaaMIDI is- HOLANTSE BANK • ONi N. v. 
yan ve kıyama teşvik euretile 

Emliik ve Eytam Bankuı utaobol 
Şuheııi Mahasebeeiei Bimit Beyin ~ 
oğlu dünyaya gelmiı " " lbrabim 
Tooak " adı konmnttur. Yavruya us1lll 
ve bahb açık bir ömür dileri:r.. • _ _._ 

emelini temine ç.ahşacaktar. Bu 
auretle magl6p dütenlerin komil• 
Dizme upmalan tabiidir. Gelecek 
harbin medeniyeti imha edece-
ğini zannetmem. Böyle bir muha· 
rebe, geri kalanlann daha iyi tet-
kilitlanmalanm temin edecektir, 
derim. 

Buna illveten lngiltere için 
büyük bir tehlikeden hah.etmek 
iıterim. 1940 tan sonra lagiiiz 
nüfusa yavq yavaş azabnıya 

başlayacaktır. 

Amstenlam'da kliD "HolJanclacbe 

Bao - Onie N. V. " nia Hayfa (Fillıtia) 
de, ÖnümW.deki Birinci Tqria ayma 

dotru faali1etiae bqlaaa•• muhtemel 
olan bir pbe a~mata karar nrcllflal 

l>ğrendik. 

Bu ,..ı ıabealn mldGıliltü, tlm
esklr ltaalı•lllD plarU.lz ıubed 

dl • .._ ~ "E. Freund,, • 
........ •- 'f. 

dl _ -"'dL bdnci müdilrUla va:r.ı e ... 
tev - Şub · d ti-diJ kadar Amıtenlam eıı n • 
çalıpne Hukuk Doktoru MBıy8 "A. W. 
Loebu,. tarafından yapılacaktır. 

İstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Mükellefin ismi 
Hırant Limoncu
yan Efendi 

Ticaretgihı 
Ankara cad
desi Orhanı 
Bey Han 

Şubesi Senesi Vergisi lhbarnameıi 
Hocapap 930 134,70 11n6 

Karakaı Ef. Ralli Han .. 930 59,27 t ım 
A. Fallı Bey Köprülü Han ,, 930 742,31 11n8 

Yukarda isim ve ticareti ve vergısı miktarile senesi yazılı mü
kellefin kanuni ikametgahı tl'eçhul kalmış olmakla tebliğ makamdan,: 

. fı d b' ~ itirazatta bulunulma •a· kaim olmak ve hır ay zar n a ır guna h k 1 rl 
• . k ,. k b t k .n.-- hukuk usulü mu a eme e ıurette vergısı at ıyet e.s e me .u.çre • • teblii 

kanununun 141 ve 142 inci maddeleri maabmce ilin " 
olunur. ..2852,, 



Kıralı 
Kalp 

No. 33 80-6- 934 Nakili: A. R. 

Tereddütlü Vaziyet .. 
"Madam ManniAin Yeni Yeni Tehditleri 
Bana Ne Yapacaslımı fattrtmakta ldL,, 

Birdenbire yerimden fırladım. 
Allahın, dobaa dokuz defa llne
tiae ulrayuca ba kanam kartı
aaada katlanma çatbm: 

- Madaml •• Siyledim ya, fena 
hajde batım atnyor. fazla 
çeaeçalacak nktim yok. Rica 
ederim, artık beni rahat bırakımz. 

Deye haykırdım. Ondan Hlll'& 

da yandaki odaya seçerek kap1J1 
ficldetle kapadım. .. 

Bu mel'• bclımn ._ llalcle 
itana pek çok lmclıjım tahmin 
ediyorum. Ve fimcli p ubrlan 
raaarkea de badi keaclime. 

- Ola olama una. Melek. •• 
Temiz uptm kıJIDfltinl bllme
yealu.. badlmll kalcLnp Wr 
çirkefi11 içllie ata..-enler, l»l,le 

11ülevv• hakareti .. tahammll et
melidirler... Bir zam•n•a•, aiza 
leş gibi ıarmısak kokan Salt 
efendinin eareti albnda inliyor
dua. Şimdi de, kalbinden iğrenç 
l»ir ıeriz tapa Madam MaaniğiD 
tehditleri bquanda titre ••• 

Declia 

• 
!2 Tetriainm 

- Sewlıor m-.? - Ha,.... 
- Nlcla .... , ... , 
- Bilmiyonm ki. •• 
- Atkm haıat. bir çile 

IMaaer. 
- Haldbtea IJle.. ......... 

- kalbim .. bpla bombot bir 
çil pbi.. 

Sert Wr ........ •wrduju 
J•im• tarllerf camlan bmcı-
1.,U., Hadin ....... a ..... 

•it k••flJ .. k. OIUID ...Ue
riae pek [mhma bir kalple 
cevap YWIBitthL Kalbim, baki· 
katen um Lir çal pbi boa
boftu. Geeç kal.it çalma 
pclim tireli ftldt wakit haya
limde canı.nu emellercl.. 
hiçbir ._. yokta. G8a ıeçtikçe 

1011. ita 
Yevn i, •lyul, HH•dle n Raik S•eteel 

:ikı Zabtiye1 Çattö1çefme ıok~ 98 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve reaimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

... 
ABONE FIATLARI 

t • a 1 
; Sene Ay Ay Ay 

Kr. "'- Kr. K& 

TOtUdYE ı• 750 400 150 
YUNANlsTAN 2MD 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 880 -

Abone. \edeli pe_tindir. Adreı 
deiifeirmek •• kuruftur. 

Gel• ..,... ,,.,.ı ..,.u,,..6. 
Hlnla...._ __ ._. ............ 
<.evap içia mek&u~ 19 bruthak 

pul ilineı Laamdır. 

r Poeta kutusuı 741 latanbul""" 
T el9raf ı Ş~ pos!& ,, ı· 

..._ Telefon ı 20203 

benden uzaldapa, hattı iğrenç 
umalannuı laatt.n bile zihnimde 
yayq J&Yaf kaybolan Madt'le 
Sait Efendiyi unutmut ıibi idim. 
Şimdi. ıtlnlin birkaç aaatini, 
haftama bir iki ıece.W beraber 
PÇircliiimlz Nailia aWiak n mat 
çehrui, o çem.tn a.t kı81Dında 
varhja Wle pek o kadar beUi 
olmaJaa ldlçlclk fkleri.. Ve 
..,.... ... ket ve ldbarbk olsun 
diJ9 ftldtll Yakibıiz • minimini bir 
tay ldfnememal andıran • 1a11'1 
alllflerile karp lraqaya lelim. 

- Peki Melek; ba adam 
Alla hiç qk ilham etmiyor mu ? 

Bu IOD ..... İmafmz IHr par. 
mak ıibi blltimia - acı,.. l»ir 
noktaana dokunmawtu. 

- Hayır.. Hiçbir .. ,. hiuet
miyorum. 

Dedim. Fakat yalan IÖyle
miftim. 

Hiçbir teJ dejil, l»ilAkia bir 
çele feJler biuecliyordum. Fakat 
l>ltla ba hi..ettilderimi, kendi 
•ehime a.... bile itiraf etmek 
i.temiJordam. Çlnktl &unun ifade 
edecejl mau, açık ve sarih bir 
nank6r1Dkt• lberet olacaktı .•• 
Ka..,.mda, oldukça ıenç •yıla
cak bir adam vardı. Ôyle bir 
adamda ki, bu beni bOylk bir 
hllket " 1efalettea kurtarnuıtL 
Eter inilme l>u ac:lam çakmuaycla 
ihtimal ki l»11gGn hayatım en 
k.lmaç aabraplu içiade botu
lacelda. 

Nan ita eyilildwile, batla 
mianet ve ıDkran bialerimi ka
zaam•fb. Fakat ae yapaJlm ki; 
ba hWere iftirak edellÜJen ul 
bir kalbim varda. Çtmldl o daima 
maddi lhtly~anmla mequt ol
mUf, kalbime kal'fl tamamen yr 
nacı ve llkayt kalmıfb. Eyi 
adam.. Hot adam.. Nazik ve kibar 
16rlameye çahpa IHr adam.. Fa· 
kat hiçbir zaman bir kalp adamı 
cletiL. Elle batalamayu ve ı6de 
........ , .. hiçbir teY ona all
kaclar etmlror. Her teJ, her ha
reketi Wr uWır peredkten iba· 
ret. Hatta beni bile .U.de tut
mua •• Bu kadar maarafa katlan• 
masa sadece herke.e karşı: 

- Görüyor muıunuz ?.. Bu 
neflı kadın benim metreaim .• 
Siyle bir kadını elde tutabilmek 
için Maim ıibi zengin ve feda· 
kir olmalı. 

Diyebtlm6tea bqb bir mak· 
udı lbtin etmiyw. Halta, artık 
açıkça dyleyecejim, vakit vakit 
bunu, bana bile hiaettiriyor • 

Geçen hafta içinde idi. Bir 
ıh ona aordamı 

- NaD, hayatlilda en çok 
kimi MYdin? 

Kadanhk hu ya? •• Ondan le.. 
di hesabıma prur Ye tefahur 
verecek bir cevap İ>eklemiftim. 
Fakat o, miaiminicfk ı&zlerinl 
l»O.bGttia kısarak kibarca gGlllf 
taklitleri yapar gibi fıkırdadıktan 
IOIU'a cevap Yerdi : 

- Oob, fel"İ.. (amar) denilen 
.. ,. Wzim ıibl ( eklere ) adam
larclaa çok azaldar. Hele ba 
( moatl ) aruaada Wr tek belanı 
aevmek.. Bilir mWa?. Ba, l»ir 
(miz•) clea bqb Wr ter deillclir. 

(Ara. Yut 

Bu 
Vücutla Mı? 

- Ben l>ir mayo alacağlm 

M'•a pyet •de olaun, plijda 
berkelin gktbıe çarpmayı iste
memi .... --.................... _______ ................... . 

( Top!enb, D•vetler • 
) 

Hava HUcumlanndan 
oruma Cemiyeti 

Hepimizi Çağırıyor 
Bu Cuma GUnU MUhlm 81r 

Konter•n• Dlnll~•ceilz 
Diiıman karımnda • memleketin 

manevi kudretinin artmasına ve mad
deten dayanıldı olmuına hizmet mak
Jadile ~şekkül etmit olan hava hil· 
cumlanndan koruma cemiyeti C. H. 
Jı""ırkasınm teavikile lstanbulda halka 
ait pasif müdafaaya· taalluk eden kon• 
feranılarmı vermek üzere icap eden 
hazırlıklanna bitirmiştir. Cemiyet ilk 
konferansını önümüzdeki cuma gönu 
1aat 10130 da Ünivereite konferaD1 •a
lonunda verecektir. Konferanaın mev
zuu 1'hHaya karta cephedeki ordumu
zun iatinatgihı olan halkamızın müda-
fauı ve çareleri,. dir. Bu mevzu da-

A v rapa da hiliode dünya milletlerinin hakimiyet-
leri. iltikbaldeki harp bqlangıcı, gaz 

~eker Pancarı huoıım1amıııı tehir halkına da .1cuuanı· 
v~ hp kullanılmayacağı. in1ani faziletlere 
Zeriyatı kıymet verilip verilmeyeceği. hava mu

harebelerinde diğer devletlerin alacağı 

Şeker iatatiatilderi IMpelmilel vasiyetler, dtil'"anın heclef ettiji tehir· 

1 
•• •• 1 ibirliti L~ ler llugileridir, diifman ne gibi ftlAİti içiade .,......._...- tahribiye kulluaoak, ıi1'il halkı koru· 
IUfnuftır -. meftim zar- - ,.,_.._ aeleıdir, koruma ....ı, 

L-da da LJI__ .-1. M ...... ft ..... larafıııdan yapı• 
na aft'11pa e-.- r-• pan- hr, -.ı ... sn '( W.. eli.Ddeclir " 
can haklunda bir anket yapıa. kazandmcı ka"9t _. siltl ehemmi-
mııtır. Bu ankete dahil bulunan yetli bahialer nrdır. 

Avrupa memleketleri tunlardır: OroloJI CemlJetlnde 
TGrkiye, Almanya, Çek09iovakya, Türk üroloji cemiyeti. geçen 11 
Avusturya, Yugoalawya, Macariı· Mıı)ıı Çar§amba günü Prof. Behçet 
tan. lrlanda, Belçika, Polonya, 'abK Beyin riyasetinde toplanllllf, muh· 
Danimarka Ye laveç. telif bahisler üzerinde müzakere Ye 

Elde edilen neticeye pr. bu miinakaşalar yapılmııtır. Mübahue ve 
münakqalara Fuat Himit, Ali Eşref, 

memleketlerde bu menim için Behçet Sabit, lhlan Arif, Bahaettin 
(977,870) hektar pancar ekilmiftir. ı~utfi, Mehmet Ali Beyler ittirak 
Halbuki geçen mevsim zarhnda etmitlerdir. 
•JBI memleketlerin teker pancan MalUI Clezllerl D•vet 
zerlyab ancak (876,843) hektara Ankara Malül Gaziler cemiyeti fe. 
Yal'Dllfb. Bu erkama ,ere Avrupa tanbal ıubeei riyuetinden: 

Re•1tdnizi Biz• G6nd•rinlz .... 
Siz• Tabiatınızı Sö,ll1•ll111 

Reemlnfd bpoa ile ... dwlala. 
Kupon dlter •1'•-dadar. 

50 Kodu: Ziya Ber
Sıhhatli ve gürbüz 
bir gençtir. İradeli it-
lerde muvaffak olabi
leceğini ifade tden 
ta vur ve eda-
sının tahakkuku te
menni olunur. Men· 

faaderioe kartı tok 
gozlü davranır. 

• 
48 Kupdaaı: lbrahim Bey: t y.tal 

ve beceriklidir. İtle
rini an(8fmak suretile 
halletmek iıter1 kav
gadan. gi.irültü ve miJ. 
oadeleden hotlanmaz. 
Küçük şeylen büyül· 
tüp iızetinefiı meae
leai yapmaz1 daha 
ziyade metin olmağa 

temayül eder. 

• .. l.taabul: Hlcla1et Efeadb 
(Re.mi.ala tlercbll lete..a,...) 

Mtltenzı ve bııutUrdır. Bqbla
l'lDA emredici olmaktan ay.de bqb
lanmn meeuliyM ve inıdeei altuıda 
'91 J aia terailı eder. Paıa,a IÜIM'.-...~ .. 
..ı~...--..~.,,~ ....... 1-. 

4' Anbraı A. D. Bey: 
( Re1miala derclal letemlw ) 

Konuşurken husuli tawr Ye vazi
yetler takınır. Küçük bir ıeyi el 
isaretlerile bir parça da mubalaplı 
bir tarzda anlabr. Arbdatlan tuafm. 
cJan aranır Y8 eeviJir, F.ğlenoe teklif• 
ferine hlilnükabal göeterir. Hazırcevap 
inNnlann hUIUIİyellerini mnhafua 
eder. 

··--·-· -· ·-.. 'li-·--· 
T_.lleptJatı 

--L- · b bu Henüz kaydolmıyan nefer ve zabn ~ pancara zenya aene .. 7., 1111• - Bu; Türki,...m • lo kardeşlerimizin tubemise müracaade 
seçen MGCJe yuea yGzde onbir kayıtlarını yaptırmaları ve bu ıuretle f'lk olmıwı haftalık meomuuUWl 8' 
~ fazladır. bahşedilmit ve edilecek olan kanuni tlDofi 1&)'111, Jine vift renkli bir bpK 

• L-Ll-....11-- !-~L-...1-1--!-! .. _Lb a.--ine ioinde Ve omekiz büyük l&)'fa olarak 
D--•:-·~-- bildirili" 'yor: Alman .... UQau --~ ..... _.. in.: .... -6..:..:.. Sevimli meomaanı" ucnıu ucu almıl•n illn olunur. _ _,_ ~- .., 

eeki ntllhalaruiclan daha mtitnem n 
Al••nge hlkimeti Jln ... ( f86iljer ) öslü miindeıecatla çıbnbmt olan k 

Mlllflgiln aayiiai himaye ve ._.._ _____ .__ ____ ,, 1&Vl•ncla, b::...:n. bir amıftffaki,.tle 

tepik etmek kere G•l•ta ..... rtıl• H•br• ~ - ~-ldına.. milyonlarca marka Zlwefetl toplenm•t gbel bir röportaj IMili de 
etil_.. ___ bir taL-!--t betlamıtbr. En mDfkidpeHDt brilmi 
.~ ,,__ uw Galeta••rarl.._ CeMlrett-· bile inkiwa uiratnuJllOÜ olla k 

a,......tar. Ba mntle ,ta unayii tlenı ı Huiıu Cuma slDi -' aüıpriziadea dolayı YMi Glnl brM-
•• J9a ply.... rahat bir vazi- birde ~ LUıııWe ••Lwlı: --. Jaarantle taftiJe edlriz. 

ka Son waelik siph& lviD .... •ntlv'rt' 
Jete YUfmaftur. mlzaye- al=ınuı olaa e.ki talebedeD O..... ~ Tiirki,..m P ..adw 
delerecle ita Jelli tetkilAbn faydua ..,.,tı arbdatlann Cuma stlnil l&bahı ba oala ft ..._ ....,,k guetellnia 
..n..aı-Aa""- M--- d-'--- ı ıaat on bire bdar Galatasaray I,iu- ekizinoi eayıa a& =makale-.......... ...,....... u.aye acn: arzo U- ler ve fıkralar ( IOD KG_.,,_ _._ 

_._ bO'-A- -L-d linden ve Galatasaraylılar Cemiyeti UWl9--...... ·--
m 7- aumet taranu an yeti ) , memleket ı'ntı'balan a..ttbf m-..ıı.~ merkezinden tedarik: edebileoelderini " 
teRlt oluaan muanea bir ftat uıederiz. ( Tik nedir! ) , Ratit Rıza nasıl kocll• 
tlzerlaclea •bD almmıı IODI'& dırf (Hikmet Feridunua eeYimli röpor-
beynelmilel pi1- fiabna tekrar Antalyada Kaçakçahk llahkOmlan ta.iı ) , yazm tataııbul •Jfireleri, .,... 
elden cabnlmlfbr. Antalya, (Ha•a•I) - Korkut· tefrika. milli roman. HikAJe, liııema * elinin, Bayat klytbaden Olmama ıayfaaa, fotoğraf mllıhU... bu HDeld 

Bokreften bildiriliyor: ( 1934 ) evinden bazı kaçak eva çılcmıt. idman ıenliklenne ait yeni fotosrallar ... 
mahkemeye yerilmİf, neti~ 8 Büyük kıtasl ve mtlteneni möıul ... 

Roman.anın aeneıi ilk Qç ayı catuıa rağmen yedi buçuk bnq. .. 
•- zarfında Ro ay bal!WIA mabkbl olm11•tur. Bekir 

l l man• r- -r y-...a-vl reırlrtPatl wa .. .._.. 
,,. ro yanın ;trol ibra· otla Mutafa iaıinde bir adam - • 
llıracatı cab t, 29,~!l t- k k ılıktan blYan llMICM-.. - Bu kıymetli ~ ... - da yine aça Ç 6 ay bap• ve ook faydalı tap IMOIRUIDID.18 iiDoü 

na Yarmafbr. ( 1933) senesi ayni ve 45 lira para cezaana mahirim nüshası doktor Akil llülar S.)'ila mQ. 
ayları ıarfandald llaracat iae olmuıtur. him et~erini m.uhtevi olarak oıkDUP.r· 
( 1,285,150) tondur. Bu vaziyete 
ıöre ihracatta hia olunacak k dar 
bir fazlabk vardır. .. 

Nevyorktan bildiriliyor: Ame· 
A""1rlluıda rika Birletik bil-

ici kfimetleri pamuk· 
,,..,. ~ lu mensucat i.stih-
,...6 ~- ealltmda fazlahk 
anrıuH 1>at g69 ter IDİf tir • 

·• "it aarfiyahn iki misline 
yaldafllllfbr. Bu Taziyet &zerine 
IMDIQCAt unayiinia idMfti ile 
utr'qan allkadar makam İ•tihı ... 
llbo tahdidini kararlaftıl'llllf ve 
bu karar tatbik ıHTkliıı• kon
mllfbar. latihulıtm tabdidi itile 
mqpl olmakta olan tqkilibn 
reiti bu mllauebetl• bazı ihsai 
rakamlar -...etmif*. Bu ista
tiatildere .... pçea 30 nisan 
taribiade Amerika Birletik bliki
.. t1er1acle buluna• pemuk men
..cat .toku ( 330 ) mllJO• yanla 
idi. Nlua .,. urfmdald aarfi,.t 
Wtacla (80) ..u,o. pnla; olarak 

YUMURTA 

Em.izin bahçeaiade veya 
ma.ait bir oclumcla lııerırln 
yumurta almak için her W... 

C.11lı 6ir 

MAKiNESI 
Tmrllc edlılU. 

e Türkiye tklimıoe altftırılmış, 1enede 
ea fasla J111DUrta yapan halis kan 
gorn ywnUıtalaruadan civciY çıbnmz. 

llRENKOY • BEREKI! TAVUK ÇIPTUGI 

tahmiD edilmekte, fakat ayni 
mtlddet zarfmdald baftahk iltib
ulibn da ( 130 ) milyon yardaya 
balii olduia kayclolunmaktadır. 
Bu erkama nazaran iatibullt 
ıtın ıeçtikçe lhtiyaçtu daha 
fula olmaktadır. Son OD Ht 
p zarfında piyaaada ,ertdm 
t.lepler latlhsellba wak ,o.ele 
bil ,... .. brtd&JabU. ....... 

....... .......... ... ... 
............. Müflit Komono Dia
ker muuma eneloe b,.t ohmu 
alaoakblanıı cari •uameleJİ öğrenip 
ioap eden braılan Y81'1Deleri İVİD 
10 Huiran 98' ~ ıün6 ...t 
10,80 da yapmo.k toplanmada ham 
bulunmaları ft haklan bJbo1mamak 
ioin ellerincle bu. İf'I miltelıltik nebdar 
evrak ve Telaik vana birlikte ptİroo 
meleri ve eüflİIİD de meaaeriyetimise 
mlıaoaatı illa olunur. C171U} 
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SaYfa 11 SON POSTA 

BIKAYI 
Bu Sütunda Her gün 

.__ ___________ Tercüme eden: Hatlc• Hatip __ _. 
Yazan: Mark hain 

Bir Hastanın Hikiyesi 
Beni gördüğünüz zaman hiç 

ftlphesiz beni altmış yaşında ve 
evli bir insan zannedersiniz. Buna 
aebep olan çektiklerimdir. Yoksa 
ben hem bekir bir adamım, hem 
de daha kırk yaıındayım. Belki 
ıiz şimdi beni bir gölge gibi 
canıız gördüğünüz :ıaman bundan 
ik1 eene evvel güçlü kuvvetli, 
adeta atlet gibi bir insan oldu· 
iuına inanmazsınız. 
k'k F~kat bu, pek basit bir ha· 

Ü attır. Sıbhatimi kaybettiğim 
~· nden~eri bu hale geldim. Fakat 
ıo ganp ciheti a.hhatimi kaybe

di~iın değil, aıhhatimi kaybediıi
lllıo teklidir. 

Ben sıhhatimi bir kış gecesi, 
~ yUz kilometrelik bir şimen· 

' aeyabatinde kaybettim. O 
ıece bir 
Jard tabutu muhafaza etmiye 

ıın d. 
bun"" e ıyorum. Bakınız size 

Ben 
11{)'1. olduğunu anlatayım: 

otururum b.ıo'da kain Clevland'da 
akşam ·~ndan iki sene evvel 
fırtınua iç . . büyük bir kar 
tüm. Ka et-ilinde evime dönmüş· 

Pldaıı . . ·ık 
öğrendiğiıa aırergınnez ı 

kanhhk .,.r: ... ~ukluk ve deli· 
Hodett'in bir -..... Joho B. 
1 aec. 1 .. ım·· o ma11 oldu. Ôlllrlc evve ~ uı 

ıin'de __ ,_. "bti eaı de Vıscon-
IHIAID 1 yar L _ • • 

yanına b eueveynının 
.. ta utuııu bizzat b nim 

götunnekr... . e 
Ç k ıgımı vasiyet etmit-
te: _:'Dtiteessir olmu~tum. Fakat 
H llurJe geçirilecek •akit ~ 

etııeıa Gitmek ---...~ 
ld' ~- -~9~• 

un. Bana bırakılllllf olan Ye 
llltlteveffanın babasının ismini ve 
a"'~ . . k la ~ını taşıyan artı aldım. 

taayona koştum. istasyona gelir 
reınıez refakat edeceğim uzun 
landığı bulmakta müşküJat çek
•edim. Bu kartı küçük çivilerle 
landığın Uzerina çakbm. Akşam 
~eğiui yemediğim için hemen 
--~e giderek bir iki aanduviç 
la~arl•dıuı. Fakat büfeden çıkar 
;

1 
maa:. &'ördüğüm manzara beni 

en~ halde hiddetleodirdi. Beniaı 
aan ğı furgondao indirmişlerdi 
•e genç bir adam elindeki kartı 
onun Üstüne çivilemekle uğrap
Jordu. Oradaki memura k()ftuna 
•e izahat istedim. 

Beni tenvir ettiler. Benim aan· 
cLğım furgonda idi. Kimse elini 
llrmemişti. Bu çocuğun adresi 
çivilediği sandığı.n içinde tüfekler 
Yardı. Bunu IUinois'ye yolluyordu. 

Tam bu esnada biri bağar
... ştı: 

- «Arabalara»! hemen furgo
•n İÇersine girdim. Bir pamuk 
:....ı.llln lizerine yerleştim. Bu 
batuıacbtarnda? gelen bir adam ta-

zenne •k• H e e k t 
yerleıtirdi ' ı, uç U'I pa e 
cenin i ·.Ve tren karanlık ge· 
'd Çersıne daldı. Fırtına git· 

il e artmakta idi. Be . • . de de . wm ıçım 
v gıtgide büyüyen bir vehim 
ardı. Hiç cesaretim kal 

K d k m&llllfb. 
on o tör fena havadan. flrbna· 

dan babaederek atlrmeli kapılan 
•lo aıla artta ve demirlerini de 
kapadı. Pencereleri de &rtr 
Ondan sonra furgonun için~~ 
dolaşarak eşyaları tanzim etmiye 
~ ~avaı bir sesle bir şarla aöy· 
mıye baoladı. Biraz sonra soğuk 

h..vanın içersinde kuvvetli bir 
koku biu tt• Bu e ım. beni biraz 
daha GrküttO. ÇOnk6 bu koku 
la.aa ilmllf arkadqınaı hatırla~ 

yordu. Kendisini bu IUl'etle b ... 
tırlamakhğlm çok kederli bir 
ıeydi. Gözlerimden akacak 1at-
luı güçliilde tuttum. Koku 
beni tazip ettjkçe birazdan 

ihtiyar kondoktöriln de onu du
yabileceğini düşüniiyor ve daha 
lizülüyordum. Halbuki o sakin 
sakin şarkısına devam ederek 
beni kendine minnettar ediyordu. 
Bu manevi tese:liye rağmen da
kikadan dakikaya daha endişenik 
oluyordum. Çünkü kollu &itgide 
aikabili tahammül bir şekil 
alıyordu. 

Kondoktör eşyaları yerleşLr· 
mişti. Şimdi sobasını yakıyordu. 
Birazdan furgon ısındığı zaman 
cesedin kokusunun nekadar arta
bileceğini tahmin ederek azap 
içerisinde kıvranıyordum. 

Koodoktör şimdi soğuk hava
nın sızabileceği bütii!l delikleri 
kapatıyot'du. Bu seyahati bize 
hoş geçirtmek istediği belli idi. 
Ben sesimi çıkarmıyor ve bekli· 
yordum. Ateş kızmağa başlamıştı. 
Kondoktör hila şarkı söylüyordu. 
Fakat aea yavaş, yavaf ağırJaşb 
birden sustu. Bu, fena alametti. 

- Sobayı ne ile yaktım 
acaba. •• 

Bir iki kere geniş .nefeaı aldı. 
kapıya yaklafb üstündeki paket
lere doğru eğildi.. sonra yanıma 
pldqta, yanıma otatdu. 

- Dostunuz değil mi ? Dedi 
gönderilmekte bir . parça gecik· 
tirılmiş olacak birkaç dakika 
ikimiz de ayn birer düşüncenin 

.DAoA 
·BiQiKTiOEN 
RA~T--60~'2 

~şinde sustuk. Sonra yine 0 : gecikmişler de vardı, fakat bu 
- Bazı kere insanlann ölüp kokuya rekabet edecek biç bb-

ölmediklerindeo füphe edilebilir. koku duymadım. 
. Bu suretle birçok yanlışM lar - Birer yaprak ıigarası içe-
oluyor. ÔJön mü, ölmedi mi, lim. Diye teklif ettim.. fakat beı 
diye ıCt)he ediyorlar. Kaç kere dakika ıonra onlan elimizden at· 
bu vagonda öyle şilpheli vak'alar bk. Artık hen koouıamıyordum. 
başıma geldi. insan sabaha ka- lğrenmekten !Dütemadiyen ağzım 
dar kalkacaklar mı, kalkmıya• aulanıyor ve tükrüğümft yutmak 
caklar mı diye bekliyor. Fakat mecburiyetinde kalıyordum. Kon• 
dostunuzun vaziyetinde füpbeJe- doktör kendi kendine böyle gece 
aecek bir aebep yok... yoJculuklannın maceralanudan 

Kondoktörle aramızda derin bahsediyordu, birden yerinden 
bir aükfıt oldu. Biraz aonra 0 : fırladı: 

• -. Hayat işte böyledir. Hepi· - Geliniz dedi tabutu kaldı· 
llliZ gıdeceğiz.. rıp yirmi metro kadar geriye 

bir koku idi ve bu pia koku .. 
Öteki kokuyu, dostumun kokusu· 
nu azaltmıyor.. Sanki onu daha 
kuvvetlendiriyordu. 

Korkunç, feci, boğucu, öldü
rücü bir koku furgoou kaplamışb. 
Bir müddet kalkhm deli gibi 
dışarı, o küçük balkona koştum. 
Tıkanmak üzere olan kondoktörft 
de yakasından çekerek kurtardım. 
Fırtına müthişti. Fakat biz içeri 
girmeye cesaret edemeden orada, 
ıoğukta duruyorduk, içeri gire
miyorduk. Kondoktör efendi yal
nız kalmak iıtiyor? 

Diyordu. 
h Diye •6ze bafladı. Ôlllm ve tafıyalım. 
b~yat felsefesi yaparken birden- Bunu yapmak için fi•tftne Ertesi istasyonda ikimizi de 
~re, deli gibi yerinden fırladı. eğilmiftik. Zavallımn birden ayağı yan donmuş bir halde orada bul-
dee;;ardaki camlardan birini ıid- kaydı. Tabutun berindeki paket• muşlar. O gece zatürree oldum. 
... e kırdı havayı iki iç kere lere dof;ru düşt6 yerinden fırladı. Üç hafta hayat ve memat ara· 

cıg. e. rlerine "ekti. Ben de onua V k daki k 1 b • agooun ar aaın apıyı aça· ıında cenkleştim. yileştiğim ıa-
gı 1 

yapblll.. ~duk. kondoktör rak kii,.ük balkona "1kb erkasın· d ki sordu : T r man 6ğreo im ' biz bir yanhş-
N elan koştum.. Elioi tutuyordum. lığın kurbam olmuşuz. Benim gö· 

- eden ilm&f? bir az kendine aııı!lioce: 
•- türd6ğüm ıandık tüfek aandığı 

- Bilmiyonım. - Aman dedi .-.fendi y-- k d b d ~ ~- imiş deli anlı a enim oslumu 
- Her halde çok evvel etme, rinde bırakalım. RahatSIZ olmak tnfekleri yollayacağı müesaeaeye 

olacak. istemiyor. Bir müddet balkonda yollarmıf. Okadar fena kokan fey 
Bu kokuya g6re din diye- kaldık. Fakat burada kalma~ta tabut zannettiğimiz sandığın üze· 

medim: devama imkin yoktu. Bir iatas· rine konulmuı bUyOk paketlerdeki 
- Oç dört gtln ohnah, dedim. yonda kondoktir asitfenik buldu Sumberpr peyniri imif. Açııöz-
Fakat o, buna inanmadı yU- içeri ıetirdi. Suptik. Bu. kokuyu lülerin ve iştibalılann aeve seve 

ztlnden: pddetlcndirmekten bapka birşeyo yedikleri biraz kuvvetli bir kokuau 
.. ilci Oç ay demek istediğine yaramadı: Yine bir •llddet bal- olan bir peynir. 

~elllet eder bir maua okunuyor- kona çıktık. Fakat aoğuktan ha· Fakat Btttfta bu izahat çok 
u... Tabuta Jaldqb Ye: IJap bir halde içeri gir-dik, .bir geç gelmiş ve beni kurtarama-

- Onu geçen ay yollua yc:lı- bqka ittuyonda kondoktör i~ri mışb. Muhayyel em çafıtmış ve eıe-
lar daha iyi olurdu, dedi. Kırmızı pdi: rini yapmıştı. Sıhhaatım her za-

1 L..I _ __:S.:.-po_r __ f 
Yunanll Ve Avustur· 
yah Atletler Geliyor 

Cuma günü Fenerbahçe sta• 
dmda yapılacak ıpor bayramına 
ittirak edecek olan Yunanlı spor
cular yann sabah Piyer Loti 
vapuriJe şehrimize geleceklerdir. 
Avusturyalı atletler de bugilo 
trenle .gelmektedirler. 

Methur Kaydon Bir Kez• 
Geçirdi 

Londra, 29 - Ta1Hnmıı lngiliz 
otomobil yanşçılarmclaa Kaydon 
ile makinisti Taylor, din akşam 
Man ada&1nda antreamaa yapM
Jarken yaralanmışlardır. Kaydo· 
oun yaraları hafif, makinistinki 
ağırdır. 

Bir DUnya Şa~onluiu 
Nevyork, 29 - On. bet ravnt· 

luk bir maçta, hafif .adet dftnya 
pmpıyono Ros, yan orta dftnya 
ıampiyonu Mak Larnenl sayı he
ubile d6ğmftft6r. Ba mretle Ros 
cllnya yan orta aildet pmpiyonu 
DDvanını da kazanlDlf oluyor. 

~~:~~J:;:.~ 
'reamkriıi bu kupondlD tO adet 
ile bitlikte g&ıderinil. · Rhaıiniı 
uraya ıibidir ve iade edilmez . 

laiaı. 1Deslek 
veya ean'at 

bulunduğu 
meaalelu~t mendilini •ğa mola aallıyordu. - Bu aon tecrilbe... man için muhtel olmuştu. En gtı· 

Artık koku boğucu bir hal al- Diyordu. EIJnde bir çuwal var.. neşli memleketlerde yaptığım Relim iDtiear 
maşb. Kondoktar alnını avuçlan da. ÇuvaJm. içinde eski papuç.lar, tedaviler bile iıe yaramamııtı. edec•k mit 
içine almışb: tOyler, kuru otlar ve Uah.. gibi Bugiln ben ıon aeyahatimi yapı-

- Ah dedi birçok kere CMIH .Oprilntlller vardı. Banu diikta Ye yorum ve 61mek için evime dBnll- R....m kliteai aD fıutÜfluk 
tBr H.•t ı~•-~·-ı~....L!..~--1.~.:...-L-~L.a.-~A.ll-L-~l--~~--..J_.:..:..:..:._~-=--~~--=~..:._=-_:.:.~..:._ı.ı.......__;,..--.....-L-......a....a..ı~·~...-ııı:-.-.-·;a..1ıı~· ........ .._~___.ı 
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Daima kapalı ve mühürlü F A Y D A 
satın altnız. Boş kutu ve şişelerinize aç1ktan PETROL DOLDURMAYINIZ 

Sinek, tahtakurusu, pire, güve, hamamböceğile hayvanat, nebatat ve eşya Qzerindeki pireleri ve böcekleri ve bütün haşarab yumurtalari1e kökünden imha ve ılllilelerini tahrip 
ye izale eder. F.ayda san'at ve rekabet sahasında bütün ecnebi markalanna duman arttırmakta ve dehıet vermektedir. ihtar: Fayda istediğiniz halde size gaz ve benzin verir 
gibi kutulara ve şişelere petrol dolduranlardan sakınınız. Bu sizi çok aldatar. Sakın açıktan Fayda bile almayınız. Daima kapalı, daima mllhürln tenekelerde Fayda'nıo ismine 

Ye markasına dikkat ediniz. Kutusu 30, j litre &O, litrelik 80 ve altı litrelik 400, büytlk tenekelerde kilosu 70 kuruştur. Toptancılara yüzde on tenülit. 

kafi hava verilmez ve haddinden 
fazla yük ablırsa 

ÖmrlDI l t+nam etmeden 

HARAP OLUR 
Dıı ve iç liatikleriain maruz olduğu fazla yük 

ve gayritabii a§ır şerait karıısında zirde isimleri 
muharrer fabrikalar imal ettikleri lastiklerin 
muayyen bir miktar kilometre yapacağı hususunda 
veya diğer bir suretle teminat vermezler. 

Bu itibarla kullandığınız lastiklerin arabanızın 
ııkletine en muvafık olup olmadığını, vereceliniz 
havanın miktarını listik acentalanndan tahkik 
ediniz. Bu ilanın neşrinden itibaren fabrikaların 
temi at vermediğine dikkat ediniz. 

Avo 
Kontlnental 

Dun lop 
Flsk 

Feyrestone Goodrlcn 
General Goodyear 

indi• Mlcheltn Plrelfl 

Yalova ilave seferleri 
Akay ltletmesinden : 
2 Haziran 934 Cumarteal aqamından itibaren kaprUden Ya

lovaya Cumadan maada gtlnlerde saat 18,00 de Cuma gOoleri ise 
20,00 de ve 3 Haziran 934 Pazar sabahından itibaren de Yalova· 
dan • Köprilye bergün 6, 15 te olmak Ozere mevcut tarifeye bu 
aef erler i)Ave edilecektir. 

Tafıil&th ilanlar iskelelere uılmıtlaı "2832,, 

- ı .ıribin. büyük Türk kahramanlarından: 1 Krallar, Prensler, Şövalyeler 

S ı - ~ h dd • ,. E b" ~ Papazlar tariki dünyalar, .. a a a lfl 1 YYU 1 ,~ahibeler, Kraliçeler, Prenı~5kr 
:; l ı ti'ır: Avrupa ordularıyla ko.rşı knr~ıya Muır sarayları ... 

Bu heyec:aalt tarihi eaar a :t hıcl formaaa çıkb. Maarif kutilphan•alacı .. tormaaı S kuruıtur. 

Sinop C· Müddeiumumiliğinden 
Sinop U. Hapiıhaneıindeki mahkiım •• me•kuflara 1 hazirnn 

934 tarihinden 1 haziran 935 tarihine kadar bir yıl içinde •erilecek 
ekmek •taiadald tartlar daireainde ve kapalı zarf uıuliyle 20 mayıs 
934 tarihinden itibarea yirmi,antıddetle münakasaya çıkanlmışbr. 

1 - Hapishaneye verilecek ekmek Samsun veya Boyabat düz 
ye temiz kırma onundan yapılacak " bir ekmek nç ytız dirhem 
yani 936 gram olarak pİfirilecektir. 

2 - Hapishaneye verilecek ekmek bergiin doktor tarafından 
muayene edilecek ve muayenede pifkia olmac:bja we karlf&k bulun
duğu anlatıldığı takdirde dıprdan aabn alınacak ve farkı fiat 
müteahhidin alacağından kesilecektir. 

3 - Hergün alınack ekmek vasati 800 olup bundan az veya 
çok iıtemeğe Hapishane MUdürl6ğüniln salihiyeti olacaktır. 

4 - Alınacak ekmeğin miktarı bir glin evvel Hapishane Mü
dürlüğilnden müteahhide bildirilecelC ve mUtealıhit tarahndan en 
aıağı on iki saat evvel pişirilmit olan ekmek ertesi günü en son 
aaat on dörde kadar Hapishaneye teslim edilecektir. 

S - Münakasaya girecek olanlar bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu olan IO:l7 lira dipoz.ito olarak Malsandığma yatırdıklarına 
dair makbuz ilmühaberi veya Devletçe tanmmış bir bankanın bu 
miktarda kefalet mektubu veya yazılı kıymeti üzerinden istikrazı 
dahili tahvilih veyahut borsa fiatmdan yüzde yirmi noksanına diğer 
mali eshamı teklif mektuplariyle beraber Komisyona vereceklerdi. 

6 - ihale 10 haziran 934 pazar günü aaat on beşte Sinop 
Cümhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil Komisyonunca - Adliye 
Vekaletinin emrü tensibine talikan .. icra edilecek ve ihale gUnll 
ıaat on beşten sonra verilecek teklif mektupları kabul edilmiyecektir. 

7 - Münakasadan mütevellit ilan ücreti, pul vesair tekllif ve 
masarifat ve Jedelhace tahlil masrafı ve ücretleri müteahhide aittir. 

8 - Daha fazla tafsilat almak Ye ıartnameyi görmek isteyen• 
lerin tatil pplerinden mada laerıll Siup C. Miiddeiumumiliiiaae 
•üracaatlan ilin olunur, 

BULDUM 
Hiç dökUlmiyen 

PUDRAYI 
''Tokalon pudra11,, 
rlizglra, yağmura, 
apora veya dansa 
rağmen, hiç dökül
miyen ve cilde ta• 
rif olunmaz tazelik 
ve gftzellik veren 
pudradır. Bunu 
kullananın biç birı " 

TokalonPudra~ 
sırı• tecrübe 

ediniz.. , 
l başıc.s h•ç bir 

pudra 
aramıyac.aksınız 

vakit burnu par amaz, JÜ%ll kııarv 
maz. Bu pudra ıayeainde, parlak 
burun, panldıyan Ye kızaran ytlz 
kalmamıttır. Meıhur aktrialer, si
nema yaldızlan, her memleketin 
nam vermİf giizelleri, buliaa, 
3,000,000 kadın her sabah 0 kre-
ma köpilğO,. ihtiva eden °Tokalon 
pudruını ,, kullanıyor. 
MECCANEN : lstanbul 822 
posta kutuau adreelne "F,, 
rumuzile 6 kunıfluk bir posta pulu 
gönderildiği takdirde derununda 
bir tüp gllndilz Tokaloa kremi, bir 
tüp gece Tokalon kremi ve (ana 
edilen renkte ) bir kutu Tokalon 
pudraıım havi liika bir kutu mec .. 
canen hediye verilecektir. 

TERi KESMEK 
ZARARLIOIR 1 ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
Uiçlarla terinizi keımeğ'e 

kalkııma )'IDIE;. 

Südorono 

Kat'iyyen teri kesmez, 
Sadece 

mecrasını değiştirir ... 

Ondan dolayı da hiç.bir zararı 
dokunmaksızın, vflcudiin terli· 
yen hergangi bir uzvu nzerine 

slrülebilir. 

=======-==========-===-
1 s tan bu I Belediyesi 

Sular idaresinden: 
idaremizin 29/511934 Sah afioCl aabahından itibaren Taktim· 

de TOrk Sioemuı yanındaki binada çaJııacafa muhterem ahaliye 
bildirilir. 0 2827,, 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
24 Mayaa 934 tarihinde yapılacak Hara MeYadclı m&fteile ile 

Erzak mllnakuumm talibi çakmadıjmdaa 6 Haziran 834 Çarpmba 
glinll saat On beşe talik edilmit olduju illn olunur, 

~ 1 HAZİRANDA AÇILIYOR~ 
, . ( 

Kadıköy • Acıbadem • Küçüle çamlıca 
H•9lhl KadlkBwUnden 111unlazanl otobD• •81"Ylslerl r•Pll•cakbr. 

~------------..-.(17106)-
HAZIR ve U CUZ B IA FA8"1---

o.kndar'd-, Ta9delen razos fabrikaıı faal bir vaıiyette •• müemba•• 
utlam mllfterlll ıablmaktadar. 

Milracaat: Sirkeci, Uman Han, A. Faik Llmltet 'lrketlne 
'--------------.-(169'll)-

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak4'1 K8pr0bıt 
T eL 42362 - Sirkeci MdhOrdarıade 

Haa T eL 2'l7 40 .... ~ ...... 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA yapuru 30 
MaJ19 

Çartamba 19 c1a Sirkeci 
nhbmından kalkacakbr. "2847., 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

KARADENiZ vapuru 31 
Mayıa 

Pertembe 20 de Galata 
nbbmından kalkacak. Gidltto 
lnebolu, Samsun, Ordu, Glreson. 
Trabzon, Rize. Hopa'ya. Da
nllıte bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'yo uğrayacak· 
br. (2873) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 3 ı 

Mayıs 
Pertembe 19 da Sirkeci 
nhhmından kalkacaktır. (2874) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

vapuru l 
Haziran iNEBOLU 

Cuma 11 de Sirkeci nhb· 
mından kalkacak. Gidifte iz. 
mir, Antalya, Mersin' e. Da:
nUşte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
caktır. (2815) 

AYVALIK SUR'AT YOLU 
Şimdiye kadar lstanbuldan 

Cumarteai gOnleri ıaat 18 de 
kalkan Ayvalık Slir' at Posta• 
lan badema 2 Haziran 934 
ten Eylül 934 sonuna kadar 
lstanbuldan Cumartesi günleri 

SAÇ bakanlı için en iyi bir illçtlr. 
Saç d6külmeaini ve kepekleri 
durdurur. (16022) 

DABCOVICH va şareka11 
2.'elı 44708 • 7 • 41220 

A...-.ta Ye l3uk limaalan aruuıda 
muntuam poıta. 

Annn, Rotterdam, 8-baıı ve 
lskandinavya limanlan i9in 1aba• 
hareket ıdeoek vaPurlan ve dünyanın 
bqlıoa limanlannda tranabor dımın 

Yakında gelecek Y&purlar 
Guclrun nponı 12 Hazirana dofru. 
Yakında hareket edeoek vapurlar 

GUdrun vapuru 15 llUirana dotru. 
Falla tafaiW loin Gala&a, Frengyan 

ban umumi aoentelijinı müracaat 
Tel 44707/8 • •tno 

TBIO 81PPIK 
yapur llCenlal ... 

PoU.h • Palestine Line of the pollıla 
Tran1&tlantio Sihpping Co. Ltd. 

Gd7nla • America Uae. 
115.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tran-U•ntlk vapuru 11• 
Köıtenoı • İstanbul- Hayfa - Yafa. 

Pire aruında muntazam n lüb 
admet ve avdet seferleri 1, 1 'H 

8tlnctl ınnıf kamaraları vardır. 
Hayfa • Yafa- n Pire loin seferler: 

81 May11 ıaat 15 te 
14 Haziraneaat 15 te 
28 Haziran saat 15 te 
12 Temmuz saat 15 te 

Dolru K8stence için seferlen 
10 Haziran saat 19 da 
24 Haziran Baat 19 da 
8 Haziran saat 19 da 

i3 Haziran eaat 19 da 
6 Ağustos eaat 16 da 

saat 17 de kalkacak ve Ayva-

Or H O R H O R U N İ lığa bir gecede gidecekler-

Emin~nü Valide Kıraathane:" '-•dirıill. -----·-·284•6•.,~ 

Seyahat mDddetl ı 
İstanbul - Köstence 11S saat 
İstanbul - Yafa 61 " 
İstanbul - Hayfa 71 ,, 

~---•yanında• (16513) J 
····-·· ... -. ............................................. . 

Son Posta Metbaa91 

&ahibl: Ali Ekrem 

lhplrat lıllchlrl: Talalw 

Fazla tafsilat için Gala.tada Freng
yan hanında umumt acentalıkJara 

Dr. ibrahim Zati müraoaal Tel. 4·4707/8-41220-Yolcu 
Catalotlu : Mahmudiye cadde.i, için atlantik Yapuru acentaaına. 

Çatalçetm• ıo'katı No S Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Her.an JUl.lecl• ....,. butalana Vagonli • Kok Te Natta eeyahat 
laıW ec .... aoelatalıldanna mftraout. 

~iii····ıiiilll· ............ ~ı~-.. ............. ~,203t 


