
- PAZARTESi - 10 HAZİRAN idare iıleri &elefonll: 

Havaclltjımızın kuvvatlenm••I yolundakl çallfmalara yurdun her yanında açık bir 
hız verlldl. OçUncU aayfadakl tafallltı okuyunuz. 

1 Satılığa Çıkarılan Çocuk ! 

Adliye Koridorunda Ken

l 

di Başına Bırakıldı 
Ucuzluk Sıyasası 
A11lcara, 10 (Hu.asi) - Hüku

met •aılıaa latihlak 11uıdJelt1riıd 
•c•zl11tm11/c sıyas11s11uı dari11 bir 
ö11•ml• tl•o•m •ll•c•lctlr. Bazı 
·v•rgllerl11 tl• lratllrllm•ıl gela11tla 
t•tkilcl•r• 6a1lanac11ğını haller 
aldım. KaMut11gıra kıı toplantı· 

•ı11d11 6u lıln aözı•llıl •clil•c•il 
talr•ln •dillgor. 

Dayısı Onu 500 
Liraya Satmak 

İstemiş 

Çerez Kabilinden 

O VakltTe 

Öyle lmı, r 
Sultan Abdülaziz, Üçüncü Napol
yoo'un daveti üserlne Pariıe gittiği 
Yakit, lıtanbul ~ehremini Manini 
Ömer Faiz efendiyi de beraber 
götürmüjtU. 
Omu Falı. efendi lıo~ ı8yler, dol
ruyu aıörür, lafını Hirgemez bir 
adamdı. O umanın btlyukleri keo
diıinin mıoliaindıo, ıohbıtioden, 
çok hazıderlerdi. 

Yunan Seçiminde Neticeyi 
Hükômet Partisi Kazandı 
Fakat Muhalifler Girmediler 

Rııa adında bir adam, Ali 
lımlnde blriıinden davacıdar. 
Mahkeme neticesinde iki taraf ta 
ıuçlu sayılamıyor. Fakat itin ga• 
rip tarafı, bu •ti duyulmamq da
yanın kabağı, hiç ıuçu olmayan 
baıka bir biçarenin batında pat• 
lıyor. 

Vakıa bu davanın matduru 
ıuçıuz yere ezilen ilk biçare de
ğildir. Fakat davanan k11a tafıi· 
lltma göz gezdirince ıörecekal
nizkl, hakıız yere ezllmlı maıum• 
larm en biçaresldlr. 

* 

Birgün, Hariciye Nazın Fua• Paıı. 
Ömer efendiyi yanına alarak, Pariı 
Şehrımini Konı Hau11man'a iadei 
2iyarete gitti. 

Söz aruında, Kont Hıuısmao, 
Fuat Pa§anın terolmanlığı ile, Faiz 
efendiden, latanbul eokaklımnıu ne 
ıuretle ve ne kadar mauafla ıula
tılmakta olduğunu ıordu. 

Omer ıfendi, gayet olddt olarak 
ıu onabı verdi: 
- Dizde, belediyınio ıokaklırı 
ıulama11na IUıum yoktur. Zira 
bizim baılıoa oıddelırimia iki 
ceçıll kabn, bakkal ve bırbeı 
dükklnlarilı doludur. Bakkal pey
nirin ıalamuraııoı, ııçı bulaıığını, 
kalıYeei tılYe çanağını, ~ırbeı 
traş ıularını hep kaldırıaa döker
ler. 1ıtı onun için biı, lehülhamt 
ıehri ıulamak külfet n murabll
dan variıteyiz. 
Artık Fuat Patanın b• dosdofrw 
ifadeyi Kont'a tercUuat ıdip ıtm .. 
ditini Allah blllr ! 

Tı/lı 

Sandık Başlarında 
; Kanlı Kavgalar 

Başgösterdi 
Atina, 10 ( Huıuıi) - Say)ay 

ıeçimi, dün aabab erkenden, gU· 
neı doğarken bütün Yunaniıtanda 
baıladı ve gUnet batıncaya kadar 
ıUrdtl. Seçim propagandaları iki 
aydanberi çok mUfrit aebeplere 
dayandığı lçia ıinlrler haylı geril· 
mitti. Buou dUşUnen htıkömet, 
çok ııkı tedbirler almııtı. Atina· 
1110 her t1rafı ıuvarl •• piyade 
aıkerlerile doluydu. Batna bOyUk 
caddelerde atlı müfrezeler ıeıi• 
yor, her bankl bir hldiH çıkma· 
mauna çalıfıyorlardı. Ara sıra 
bir Hçlm 1aadıtanın batına, ıöı• 
terilea IUzum llzerin• kamyonlar 
içinde aıker ıönderildiii de ıörU• 
l~yorclu. Rey aandıkları ek1eriyet• 

( Dnamı 3 lnel yüzde ) 

lstanbulda Aç Kalan Milyonerler ! 

Çünkü&fyaİıb;ınCeple
rinde Beş P~ra Yoktur 
Şehre Çıkarken 

~aralarını Vapurda 
Bırakıyorlar 

Ne yalan ıöyleyeyim, dlln bir 
~ııatikacı ile ıörftım•y• niyetlenlr-

en, dinlediklerim kadar antika 
t••aplarla karşılaaablle~•ılmi bit 
11 .. rnamııtım. 
t Bu itibarla, ıi11, 1akat bir 
•likkiye kapılıp ta: 

a. - Canım, antikacıam ceYap• 
d rı da okunur mu? Gazeteciler 
~· mevzuıuzluktan, lmklnıızbk· 

il ne yapacaklarını ıaıırdılarl 
Kabilinden bayat bir hUkUm 

~•t' LI . •P a•çmemenb.1 tavalye ede-
.. hrlrn l 

* .S SandalbedHtınında, 38 No. la 

ltalya -
Muharebenin Pat
lak Vermesi Pek 

Yakındır 
Parla, 10 (Hu11Uıt) - ltalyaa 

Batbakanı Muıollal'nln eYveli 
ıOnkll ıert •• tiddetll ı6ylnia· 
cJeo sonra Habeı • ltalya kavga· 
ırnın kıııthi't iyice belli o'. cu. 
Bir Habet • ltalya muharebesinin 
6n11ne ı•çmek iıtetlnde bulunan 
Inılltereye karıı kafa tutar bir 
ifade taııyan bu ıöyl••, Dotu 
Afrlkaıındald ltalya kuYY•tlerioia 
pek yakıada Habeıiatan toprak· 
larnıa ıaldırmıya bathyacatını 
açıkça anlabyor. Gazeteler, bu 
ıöylevl tahlil •• tefılr ederler• 
ker, A · rikad,a ılddetll bir laaıbin 
ba"'. .:ık kere oldutunu ıly• 
lüyo. iar. ( o..... 14 aa.a ylacle ) 

Bir Milyon Sepet 
incir 

lzmlr 9 ( Huıuıt ) - Flladel· 
fiya'da bir mfte11ue, balolarda 
kullanılmak Uzer• her birinde 

lıkkAmn kapııındald 1ahneyl 
tlrdWctca .. onra, antikacılara: 

( Dew:a.. 10 llDCU )'ÖHe ) 
l•l•ıe&al• .. ~ p•r•lıi "••r• ~olcu- milyon klçDk ıepet laclr almaya 

1 
yediıer adet incir buluaan bir 

..... ,. •ir ...... F.,,. talip ol•Qftür. 

Davacı Rıza, Mebmetpaıa 
medreseaiııJc baş odıcıdır. lddle 
a11nı anlatırken, mahkeme ~nUne 
çıkan her intan kadar aaf ve 
ıunahıız bir eda takınıyordu. 
V • yanında oturan sekiz yaım
dakl sevimli yavrucuğu göıte-

rerek: 
Mustafa, diyor, benim 

merhum kardeşimin oğludur; •• 
anaaının ölilmllndenberl de benim 
yanımdadır. 

Geçenlerde bir gtın, blrdenbl· 
re ortadan kaybolu•erdi, ve biz, 
tam iki hafta, lstanbulda ara· 
madık köşe bırakmadık. 

Davacı, maznun yerinde otu· 
ran Aliyi göıtererek devam etti: 

- Tam o ıırada, bu adam: 
" Botuna meraklanıp aranı·· 

( Onama 12 inci yüade ) 

Habeş Kavgası 
Macarlar Dün De Yenildi 

Muar S.ıet t.l11aı din iki.oi maçını Tak•lm •tadyomunda Fenerbab
çe • Gla.. ••htelitile raptı Ye aetice de l - 3 yeaildi. Maçıa tafıil&ta 
1' IDel urfuaaadHit. Rui..ı.r ••ft• 'iki slrilnlıtür. 



2 Sayh.. 

( Hallcın 
Ucuzluk 

Sıga~a~ı 
Genişliyor 

Hükumet tuzdan, ıekerden Hnra 
petrolu da ucuılaımaya karar 
nrdi. Bu suretle en çok iıtihllk 
edilmeıi l!zımgelen üç mühim 
maddeden bitin yurttaılımn 
fetifadeai temin edilecek demek· 
Ur. Bir muharririmiı b\l önemli 
kararlar karı111nda okuyucuların 
fikirlerini aradı ve ıunlan topladı; 

Cevat Kahraman Beyazlt 
Soaanaıa mahalleeh 

- Ucuı.luk ııyuuı ıGdea Ye bu 
ıiyuayı çok Jyl kararlar ile tatbik 
eden hllkQmete teıekklr borou•uzu 
ödememlı liıımdır. Buıl.in birçok 
kimıeler teker yeme•ek yaz.i7etiade 
bulunuyor. Fakat ucuzluk kararı tat• 
bik edilince, bu mühim aıda madde· 
ılal berkH bol bol yemek fıraatana 
erecektir. 

Muhsin Özen Kapahç•r•• 
Kalpakçılar ba9ında: 

- Ben ş6yle böyle ekmek par•ıı 
çıkarıyorum. Kazancım fazla olmadıtı 
için ıeker beaim için IOk• eıyadan 
farkaıulı. Evde tatlıyı çok uyrek 
yapabiliyorduk. 45kuruıa teker almak 
kolay detll bar••· Fakat timdi hl1• 
kQmet tekeri i8 kuruıa kadar indi• 
recekmif. Çok hoıuma aitti. Artık 
bizim çocuklar da tatlı baarctladcn 
kurtulacaklar demektir. A•ıl ıeker 
bayr1tmın1 yeni kararan tatblkiBden 
aonra, biz az kazançlılar yapacaAız. 

SON POSTA 

, 
\. 

Azgın Boğalar Etrafına 
Saldırmaya Başladılar 

Beykoz Köylüleri, 1-Burgaz Adası 
Ölümden Çamlığında Yangın 

Güç Kurtuldular 
Vlliyet Baytar MUdUrlü~tl 

Oç yıl önce bUtUn kazalara be
da Ya boğalar dağıttı. Bunlardaa 
18 taae de Beykoz kaıasına Ye
rllmlıtL Beykoz k5ylUleri bu bo
ğaları çok iyi boıledikleri için 
ıon gllolerde hayvanlar kaplarına 
aığamaz olmuılar, etrafa korkulu 
aaldırmalar yapmıya baılamışlar• 
dır. Birkaç gUn önce Gölil k6yl1· 
alin iri boğa&ı birdenbire yuları
•• kopararak köy içine aaldırmıı, 
bir aralık önüne çıkan lbrahlm 
adında bir köylüyü boynuzlarına 
takarak bir hayli ıllrOklomit Yo 
ağır ıur•tt• yaralamııtır. Evvelki 
glln de Kılıçlı köyünden birbl, 
kırda otlayan bir boğanın hücu
muna utramıf, kendini kurtar
mak için çok uğraımıı, fakat 

Bir Kız Ve Bir Erkek Po
liiÇe Yakalandılar 

Enelki gOn, Burgaz aduı 
çamlıklarında bir yanım olmuı 
ve pol:1, bu yangına Hbebiyıt 
Yergi lddiaallo biri kiz, bir er
kek iki arkadaıı yakalamııbr. 
Yangın, adanan, Rum mezarhiı 
llzerindoki çamlıkta fundalıklardan 
çıkmı,tır. 

FundalıA'tn tutuştuğu, clnr 
halk tarafından görülerek zabı· 
taya haber verilmtı, poli• hemen 

tertibat alarak atoı, çamlığa geç· 
mıden bir miktar fundabk yan
dıktan ıonra aöndUrlllmDttDr. 

Bir Dersten 
ikmale 

Kalanlar 
Uaelerln ıon aınıflarında bir 

dersten ikmale kalanlar, .. ldekl 
talimatname mucibince EylUlde 
tekrar imtihan Yereceklerdlr. Fa· 
kat olgunluk imtihanları Eyllllden 
lSnce yapıldıtı için bu talebeler 
bu imtihanlara girmek hakkını 

kaybetmif oluyorlar. Üolve11lteye 
girmek için ise olpnluk imtiha• 
nında muvaffak olmak lhım gel• 
diği için, ikmale kalan talebeler 
Üniv•r1iteye ancak bir aene ıonra 
girebilecekler demektir. 

Bize mllracaat eden birçok 
liıe talebeleri, talebenin aleyhinde 
olan bu kararın değlttirilmeslnJ, 
ikmal imtihanlarının hiç olmu&a 
olgunluk imtihanlarından öne• 
yapılmasını dilemektedirler. 

Otomobil Çarpmca 
Evvelki akıam, Yuıufpaıada 

hamam civarında bir kaza olmuı· 
tur. 

Hamdi iıminde bir ıofar, 
idareaindekl otomobili• oradan 
geçmekte iken, 55 yaıında Maz· 
hara çarpmıt ve yaralamııtır. 

Jf 
Recep Özkard•• 

Demirkapı; 

Sirkeci ölümden kurtulamıyacağını anla• 

Söndllrme lşl bittikten ıonra, 
zabıta aletin çıkma sebeplerini 
gözden geçlrmiı o sırada orada 
bulunan Ye Cerrahpaıada 35 nu· 

maralı evde oturan Bayan 
Lemanla Bay Hllaeyinln attıkları 
ligaradan yangınının çıktıtını 
teablt etmittir. 

Mazhar, Yeni bahçe heıtanesine 
kaldırılmııtlr. Şoför de yakalan
mıştır. 

- Ne •Öyllyorıua bayım. Hllkümet 
ıekeri ucu:ılatmakla buhran verıi•ial 
ortadan kaldırmıı kadar, halka bDylk 
bir lyillk etmlt oldu. Dotruıunu ıöy• 
)emek lbım1rellne ben Ye benim 
gibi az pera kaıanaalar ıeker• ve 
tatlı1a huret çekiyorduk. Şimdi 
huretlmize kayuıacatı:ı. Fakat ıeker 
ucuı.layıaca ıekerdeo yapılaa •adcle
leri de o ni•bett• ucuzlatmak gerek· 
tir. Bunu da belediyeden beklemek 
hakkımızdır. Fakat merak ediyorum: 
Belediye acaba bu itte muvaffak 
olabilecek mi? 

yınc1t tabanca1ını çekerek ateı 
etmiıtir. Neticede aıaan bola 

. yaralanmq, bu ıuretle de klSylll 
parçalanmakta11 kurtulmuıtur. 
Yaralı bota todaYI ediliyor. Yine 
bu boğalardan biri, boğaınaa çan 
takan bir köylUden intikam al
mak için ldSylllnlln yolunu bol&.
lemlı Ye görllr glSrmez de aaldır
mışbr. Fakat öteki köyllller b~ 
ğaya kement atmak ıuretlle 
adamcagıu ısıamden kurtarmı.-
lardır. 

Örnek Hapisaneler Ağaçtan 
· Yapılacak Düştüler 

Adliye Bakanlığı Avrupa 
Hapiıan~lerini Tetkik 

Ettirdi 
TDze (Adliye) bakanlıtı, TOr

klye hapiıhanelerlnin ıslahın~ e111 

ftlbarile kabul etmlıtir. Buaun 
için de mftf ettiılerinden Mazhan 
Avrupa baplahaaelerini tetkike 
memur etmişti. 

Bay Mazhar Anupadakl tet• 
kikler:nl bitirmit ve dönmüıtür. 
Geçen gll"l de lıtanbul bapisha· 
nesine giderek durumunu g8zden 
ıeçlrmlıtir. Mazhar raporlarıaı 

Yermek üzere Ankaraya Kitmir 
tir. Bakanlıiın memleketin bir kaç 
yerinde örnek hapishaneler yap
brması çok muhtemeldir. Bunlar
dan biriıi Iıtanbulda Y edikulede 
yaphrJlacaktır . 

iki Çocuk Ölüm Derece· 
sinde Yar alandılar 

Bftyllkderede oturan lımall, 
Erik toplamak lıere bir aj'aca 
çıkmıf, muYaıenHlnl kaybederek 
dOımDf, tehllkelJ ıurette yara· 
lanmııhr. 

Çocuiun hayab tehlikede ol· 
duiuDdan Şltll çocuk baataae
ılne kaldmlmııtır. 

KüçOkmuıtafapaıada oturan 
Cafer ilmiade bir çocuk da f atlh 
cami avlu11adakl bir dut atacıaa 

çıkmıf, ince dallarda dut topla
maya utraıırken dalın kınlmaalle 
bir laayll ylkHkllktea fyere dllt· 
mllt Y• atır ıurette yaralanmııtar. 
Bu çocuk ta hutabaneye kaldı• 
nlmııtır. 

Bunun Oıerlne Bayan Leman 
Ye Bay HOaeyin yakalanmıılar, 
poliı karakoluna göttlrlllerek 
ıorguya çekllmltlerdir. 

Belleri Bıçaklılar 
Beyoğlunda yapılan ıllAh ara· 

masında Snleyman •o Kadir 
isimlerinde iki kitinin (berinde 
taımma11 ya.ak bıçak bulunarak 
muıadere edllmlıtlr. 

Bütün Kahve,Lokanta Ve 
Berberler Asrileşecek 
Garsonlar Da 
Ecnebi Dili 
Öğrenecekler 

Asri kahYe, aari lokanta, a11J 
berber, &1ri otel teala lıi yeniden 
canlanmıttır. Berberler, lokanta
cıılar, ganonlar, kahYeci Ye otel· 
eller h11abına Viyaaaya tetkikata 
gltmiı olan heyet evvelki gün 
d6nmUıtür. 

Bu heyet Vfyanad11 hamam
lardan baılayarak en kl\çnk 
mahalle kahnsin• kadar her yeri 
gezmiı, tetkikat yapmııtır. Bil· 
lıasaa ganon mektebi üzerinde 
durulmuıtur. 

Avrupadan dönen heyet biz de, 
yukarıda adı geçen mlleıseselerin 
asrllerl te1ia edilmeden evYel it 
bilir ganon yetlıtirilmeaiııi lU
ıumlu görmektedir. Ve bu it Lo
kaatacdar cemiyetinde gGrlltlllmDt 

karar la ıtırılmııtır. 

Ganonlar bir imtihan çeab .. 

rlnden ieç:lecek, muvaffak olan

lara ehliyetname Yerilecek, ehil· 

yetnameıb.: garaonlara it yaptı

nlmıyacaktır. Bir de ıarıon 
mektebi tealı edilecektir. Bunun 
için: 

1 - Belediyeden 

2 - Lokantacılar •• ıar1oa
lar cemiyetinden 

3 - Turinsr kulüpten 

4 - Lokantacılardan Ye otel
cilerle plljlardan tah&laat alıaa· 
caktır. 

Garson mektebine bağlı bir de 
lisan kurıu olacaktır. Hor ga11on 
en az bir liaan ve mutlika Fraa-

ıızca bilmek mecburiyetinde ola· 
caktır, mevcut i•raonlar da 

berıln ıaat 3 lle 4 arHında 
bebemelıal bir aaat Franıııca 
ders alacaklardır. 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Ki: 

B 
B 

' t 

Haziran tO 

'[ _ Güniin Tarihi ] 

Bir İki 
Satırla 

Kıhk Kanununun Tatblkab• 
na Geçlllrken 

Kılık kanununun ruhanileri 
alt kısmının tatbiki dolayısile baQ 
ecnebi papaıların, bllba11a kadaO 
rahibelerin ıehrimizl terkettikleil 
haberi doğru değildir. Kıl k kv 
nuounun tatbiki herk11 tarafındaÖ 
iyi karşalanmııtır. Memleketim 
terk edenler mektepleri kapandı 
için burada itleri ve vazifeler 
kalmamıı olan rabibelerdir. Bu 
lardan da gidenlerin ıayısı erke 
YO kadın olarak yirmiyi geçma. 
mektedir. Gidenler hep lhtiyU 
olan rabibelerdir. ... .. .. 

Tetkik Gezintisi 
Fen fakültesi talebesindeıi 

bir gurup bir ay kadar sonrl 
Balya madenlerinde tetkikler ya~ 
mıya aidecektir. .. .. .. 

Ankaraya DöndU 
Burada tetkikler yapan denlJ 

Ye hava yolları mUıteıarı Sadullali 
dUn Ankaraya dönmllıtnr. 

* * .. EreAll Limanı 
Ereğli limanının yeniden lntall 

için Vikers adındaki lnaillz ı~ 
yete&inin delegelerile BayındırlıJI 
bakanhğı araaında yapılan görUlf 
meler sonunda bir anlaşmaya va; 
rıldığı &öyleniyor. 

* .. * Mektep Kltapları 
Bu tatil devre&indo llkmektepj 

lerln kıraat kitaplan öz tUrkç) 
olarak yeniden basbrılacak, ön~ 
mUıdekl ders yılanda talebe bw 
kitaplardan der1 okuyacaktır. 

« • .. 
Şeker Ucuzlaymca 

Şeker ucuzladıktan ıonra o•" 
kerden yapılan maddelerin de b 
nlıbett• ucudama11 için tedb 
alınacak, lhtlkira meydan veril• 
mlyecektlr. 

... * ir 
Eski Alman elçlsl 

Sahht sebepler dolayısile ved.f 
fHlnden ayrılan Alman yanın Anka._ 
bllytlk elçial Rozenberg birktj 
atın• kadar Almanyaya gidecektiıl. 

.. * .. 
imtihanlar 

Ilkmekttplerin ıon ıınıflarınlO 
imtihanları bugün bitecek, birka9 
atın ıonra da talebeye karneleri 
•erllecektir. .. ~ .. 

Üç Ayllklar 
Oç aylıkların verllmealne bu ••"' 

bahtan itibaren verilmiye başlall" 
mııtır. 

Dahlll Haberlerlmlz Bura• 
da Bitmedi. 6 ıncı sayfa• 

mızda Devam Ediyor 

Komşu - Ha1an B. 1 Şu karfıki 
eve bir kız taşındı. Suse pek dütkUu 
haapam. 

.•• Uzaktan eörllyorum: Sabahleyin 
aynanın karıııına geçiyor, eline ıllr
meyl alıyor. 1 

... Ben diyeyim bir saat, aen de lkl ı Hasan B. - Ne zannettin ya, komşu? 
saat babire gözlerini boyuyor. O ynlmz kendlıinin değil, erkeklerin d• 

alSılerini boyamıya çalışıyor. 
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Kar Müesseseleri 
Ve 

1 Halk Müesseseleri .. 
Boğaziçi halkının ı.kayet:eri 

nihayet Şirketi Hayriyeyi halka 
izahat vermeye mecbur etti. 
Şirket dlin ııazetemlze, tefr;ka 
suretinde neıredilebilecek kadar 
uzun bir mektup gönderdi. Bu 
m•ktupta ıirkelirı müdafaa ettiği 
tez şudur: 

1 - Harbı Umumiden evvel 
Şirketi Hayriyenin 19 milyon 
yolcusu vardı, buırftn ancak 9 
milyon kiti nakledebilmektedir. 

2 - Şirketi Hayrlyen.n mas· 
rafı Harbı Umumiden evvelkine 
nlıbetle dokuz miıll arthğı halde 
bilet fiatleri ancak bet miıll 
arthnlmışhr. 

3 - Şirket evvelce biriktir· 
dlği 253 bin altın lira ihtiyat 
parasmı sarfettiği gibi, harp için· 
de 13 gemisini kaybetmiıtir, 

4 - Boğaziçi içtimai, iktııadr 
•• coirafl bazı Hbeplerle Olmek
tedir, bu yüzden müşteri azalmak· 
tadır. 

"" Şirketi Hayriyeye verilecek 
cevap baalttlr: 

Bu ıirket cihan harbinden 
evvel yalmz ihtiyat parası olarak 
263 bin alhn para ayarmıı. Ne 
klr yaptığı ayrı menle. Şirket 
o zaman mütemadiyen yeni Tapur 
alabiliyormuı, halbuki beı on sene 
denberl ancak Uç gemi alabilmJı, 
timdi de bu vaziyetin devamını 
lıtlyor, bu karı yapamadığı için 
ılkayet ediyor. 

Şirketi Hayriyeye Te bu •esile 
ile nakil vaııtalarıaı ellerinde 
bulunduran bUtlln tirketlere aor ... 
lacak ıual ıadur: 

- Nakil iıi bir kir iti midir, 
bir halk ltl midir? Bu lıler klr 
için mi, hizmet için mi kurulur? 

Filvaki bu şirketler hususi 
Hrmaye Ilı kuruldukça gayeleri 
kArdır:. Bu da onların bakladır. 

Fakat kaıaıına 253 bin albn 
Ura ihtiyat akçesi koyabilen tir· 
ket, kar değil, ibtikAr yapıyor 
demektir. Amme hizmetlerine ait 
itlerde bu derece ihtikAra IH 
civaz yoktur. 

Bu, Şirketi Hayriye için oldu• 
ğu kadar, Akay ve tramvay şl~ 
ketlt:rıi için de doğrudur. 

Bu şirketler evvel& zihniyeti ... 
rlni değiıtlrmeğe mecburdurlar: 
Onların gayeleri kfır olabilir. Fa· 
kat her ıeyden evvel halka karıı 
bir vazifolerl vardır: Bu hizmeti, 
aıgari bir kArla yapmak vazifesi 
bu zihniyeti kabul ettikten son· 
ra yeni hesaplarını ye yeni tari
felerini ona iÖre tanzim ederler. 
Ve karlarını halka hizmette 
ararlar. 

Bu zihniyet teesstlı etmedikçe 
nakliye tirketlerine karşı halkın 
soğuk dananmamamna imkln 
yoktur. 

Sofyada Yeni 
Bir Hadise 

Nümayiı Yapmak lıtiyen 
Talebe Dayak Yedi 
Sofya 10 (Husust) - Buliar 

lcUltur bakanlığı, komünistlik yap
mıya ka!kııhldarı l;in yüzden fazla 
lise talebesini, bulundukları mektep• 
lerden çıkarmış, kayıtlarım sildlr
mlıti. Bu talebelerden bir kısmı, 
iki talebe arkadaılan ve llniver· 
ılte tnlebesindcm bazılarlle Halis· 
kir çar bulvarmda bir nümayi§ 
yapmnk istemişlerdir. 

insan bir c'efa hayatta yolunu ş ~tıraı mı, ke.1d ıiııi 
sehpada bul•bilir. O vakit yaptıklarına pltman o.ur. 
Hayat kendisine tatlı görnnnr. Fak&t it itten ırcçmittir. 
Sehpaya a-idcn yol gençliktı-, batıl bnzıın çocuklukta 
ö:ıümii:r.e çı'rar. Biz. far' ını. varm;ıcla-t bu yoln ~irmiş hı-

lunuruz. Tanıdıklnrıınız, akrabam z, cemiyt.t b zi bu yol an 
çevirmeye çalııır. Fakat karakterimiz bozuksa, kafamız 
ltlemiyoua o yolda 11rar ederiz. Bizi bu yola gitmekten, 
a-irdikten sonra da ileri gitmekten menrd•cek rncak 
bi'g:r'ir. Onun için çocuQ'unuıu okutunu:?'. -

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Sovyetlere Göre, Almanya 
Politika Manevrası Çeviriyor 

MoıkoYa, 10 (A. A.) - Mos
kova aazeteıl Hitlerio son ıöy· 

lovlndeo bahsederek diyor ki: 
"Almanya, Fransız .. Sovyet 

•• Franaız • Çekoılovak anlat• 
malarını ırözden dUşUrmek için 
Lokarno paktını imza eden dev· 
letlerl ıuna inandırmak fıtl-

yor ki, eğer Almanya, SovJ et 
Rusyaya saldırır ve Fransa da 
Sovyıt Ruıyaya yardım ederH 
Lokarao pakbnı imza etmiı alan 
öteki dewletler de Fransaya karşı 
Almanyaya yardım etmelidirler. 

Alman politikasımn bu maneY• 
rasındaki manaınlık kendiliğin· 
den jÖZ9 çarpar Ve bunda fU 

tehdit vardır : Lokarno paktmı 
imza eden devletler Almanyanın 

bu görüıüne yanaımazlarsa Al· 
manya bu pakttan ayrılacaktır.,. 

Bir Fırtına 
Londrada Ölenler Ve Ya

ralananlar Var 
Londra, 9 (Radyo) - Burada 

tlddetli bir fırtma oldu, 3 kiti 
öldll, beı kiti de yaralandı. 

Vapur Yapabilecekmiyiz? 
Hlkümet Avrupadan yeni 

vapur satın almak karanndadır. 
Fakat buna harcanacak para ile 
burada bir tersane vücuda g•ti· 
rilarek bu tersanede vapur yap
tmlmaıı imkanları araştırılmak• 

tadır. 

Vasıf Ç!nar için 
hmir, 1 O (Husuıt) - Aramıı· 

dan acı bir ölUmle ayrılan bliyUk 
lnkılipçı Vasıf Çınar için burada 
muallimler tarafmdan bir ihtifnl 
yapıldı. 

A~kerlikten Kimler Sovyet Rusya Ve 
ihraç Edilecek? Çekoslovakya 
Ankara,9 - Askert ceza ka· Jk• D l t A d T 

nununun değlıen bük(inılerln• gö· 1 ev e raıın a a m 
re, öllim vaya Ağır hapis cezası Bir Anlaıma Var 
verilen, haysiyeti ihlAl eden ıuçlu· Moıkova 9 (A.A ) _ ç k 
lardan altı aydan fazlaya mah· 1 k d b 'k · e oı· 
kiim olanlar yabancı memleket• 0

"
0 
•• ıı a anı BenHin ıerefine 

lere kaçmaktan suçlu olanlar Yerdığı bir yemekte Litvlnof 

k ı'k b k tunları söylemiştir: 
aı er ı ten mu a kak ıurette lh• _ " ç k il k il R 
raç edileceklerdir. • 0 ova ya • usya 

Y 
. U ki arasında son zamanlarda fmza eni Ç8 ar edilen andlaşmalar her-iki Ulke· 

ı 
nin dostluğunu ve Avrupamn 

Almak çİn ~a~ıan~ığı hakkındaki duıunu,ı ... 
rmı saglamlaşbrmaktadır.,, 

Yurdun Her Yanında Litvlnofa Rusça :evap veren 
Çalıımalar llerleyor Btnes, her i~i Ulke araıında 
M ğl 9 ( A A ) llb genel baraı polıtikası bakımından 

d k 
ut 

1 
a, fi t ' 

1 
• - kay~~ hiçbir dUtUnüş anlaıamazhğı ol· 

a a ı mas e op anan uça yu- d " ö ı · · 
t . ( ld ) k 1 h t b ma ıgmı s y emııtır. ne ım are uru u ava e • B 5• M k · 

llkesine karşı abnacak tedbirleri her 
1
•
8
k?e ınlı"tik 08 

ohvaya gedlııl, 
5 u u tU ı po anın er zaman an 

g rBılml ~k rg. ( AA ) _ llb daha aıkı iı birliğinin bir başlan• 
ecı ' . • ayın aıcıdır 

baıkanhğında işyarlar ve halk bir • 
toplantı yapmışlardır. Toplantının Erdekte Zelzele 
konusu hava tehlikesi idi. Hava 
tehlikeslot anlatan •öylevler 
verildi. 

Bundan som.. ...1 e kaydlne 
başlandl ve pek çok kimseler üye 
yazıldı. Herkea llye olmıya kot· 
maktadır. 

Gnmnıhane, 9 (A.A.) - Hava 
kurumuna llye yazılmak ve her 
keH haYa tehlikesini anlatmak 
için ıehrlmlıde bir toplanb ya• 
pıldı. ilk adımda işyarlar Uye ya• 
zıldılar. Halk arasında da Oya 
yazılmak için bnynk bir ilgi gö· 
rUlmektedir. 
Radyoların Gümrük Reıml 

Azaltılacak 
Radyo makinelerinden almao 

lgUmrUk resminin azaltılmaaı için 
tetkikat yapıldığı haber veriliyor. 

Cumartesi günU Erdek çevre
ıinde hafif bir zelzele olmuıtur. 

Top Oynarken 
Sustalıyı Çekti 

Ve Bir Arkadaşını Birkaç 
Yerinden Yaraladı 

Dlln yine oyun yUzUnden bir 
cinayet oldu: Şişhanede Toz· 
koparanda bir arsada fut· 
bol oynamakta olan Yani ile 
larail kavga etmiıler, Yani taşı· 
dığı sustalı çakı ile lsraill birkaç 
yerinden ölUm derecesinde yara• 
lamişhr. lsrall ümitsiz bir halde 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmış 
Yani de tutulmuştur. ' 

Fakat bunu gören halk, po· 
listen daha evvelce yetiıip bun· r 
ları dağıtmııtar. Bir kıımını da 
dövmüşlerdir. 

/STER /STER 1 NANMAI 
Bir Macar Aile 
Müslüman Oldu 

lnegölden yazılıyor: On yal
danberi memleketimizde çalııan 
ecnebi işcilerden Macar T oth ile 
lcarısı, km ve oğlu mllıdUman 
olmuşlardır. Toth Turan adanı 
alauıtır. l 

Bir okuyucu yn:r.ıyorı 
• Eminönü MalmOdOrJGA-llnden Uç aydan Gç aya t•· 

kııüt maaıı alıyorum. Fakat her maaı gtlnU, burada 
karfılattığım mUol:Dlit, anamdan emditim .ada bur· 
numdan getiriyor. EminönO MalmGdU.rlütOnde maaı 
almak için gelen yü:r.lerce lnaan için ufacık bir koridor 
tahsla edilmİfi burada ae oturacak, oe de ayakta dura• 

cak bir yer 1ok. Gelınlerin çoğu ihtiyar, mallı~ halta 
kimae1erdir.Btıt11n itler bir tek memurun elinden geçtiği 
için de saballtan akıama kadar bu dar koridorda ayak 
Oztrl beklemet• mecbur kalı1orlar. 

''Bir gGnde itini bltiremlyenler de Hrdır ki, bunlaran 
hail daha acınacak bir ıeydlr •• 

/STER iNAN /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 
----

Yazı Çok Oldulu için 

BugQn Konamadı 

······························································ 
Yunan Seçiminde 
Neticeyi Hükumet Partisi 
Kazandı Fak at Muhal.fler 

Girmedi 
( Baıtarafı l inci yO:ıde ) 

Je mekteplere ve kiliaeltre konul· 
muıtu. Halk, muha1if part.ler ön
d•rlerini ı menfi propaga ııc:aldn.ıa 
rağmen kllme küme sandık bnş· 
larma gidiyor, reylerini kullam) or· 
lardı. 

Sabahleyin erkenden ç.lcan 
muhalif gazeteleroe parti başkc.n· 
larmın beyannameleri , ar ... ı. B.ı 
beyannameler halkı seçime gir
memeyi teıvik ediyorau. Buı.u:ı 
üzerine iç itlerı bakanı Rall s . ' 
uçıme girmeyenleri ı cezaya ça~ 
pılmasmı emir eden kanun hak
kında izahat vermeğe mecbur 
kaldı. 

Seçime Çaldarisin, Kom.il s o 
ve Metaka:ısm parti eri g rm.ş, 
muhalif .er girmemiştir. Çaldar a 
ve Kondllia partileri rejim iş.nı 
öne ıilrmemiılerdır. 

Metaksaa ve partisi mensup
ları ise Kıralın tekrar tahta otur
tulması propagandnsını yapı} orıc.r. 

K1rah Getirmek lçlnml Gitmiş? 
Atina 9 (A.A.) - Aneksar

titos gazeteıinin yaıd:ğma göre 
devlet bakanı B. Mavromıhnl.s 
geçen çarıamba günü eski Kıral 
Yorgi kıhnda girgide bulunmak 
Uıere Parise gitmiıtir. bakan, 
eaki kırala kıralcılak tefi Metak
aas partisinin hakkında hüküme
tin görüılerini bildirecek ye Yu
nan uluıunun hliyUk bir çoğun
lukla arzu ve iradesini bildirme
den kırallık rejiminin tekrar ku· 
rulmasının sakıncalarını anlata· 
caktır. 

Bu haber reımiğ aurette yalan· 
lanmaktadır. Devlet bakanının 

Yunanistanı BrnksaJ pana}mnda 
oruntaklamak llzere gittiği aöy· 
lenmektedir. 

HUkOmet Kazandı 
Atina, 10 (Huıuıi) - Saylav 

seçimi dün akşam glineı batarken 
bitti. Reylerin tasnifi henüz t ,,.. 
mamlanmadı. Fa.kat hükumet, yani 
Çaldaris partisinin büyük bir 
çokluk kazandığı anlaşılıyor. 

Selanik ve Atinada hUkümet 
partisi kat'ı olarak kazanmıştır. 
Kavalada da komüniıtler saylav 
çıkardılar. 

Şimdiye kadar yapılan tasnife 
glSre hükümet partisi 49,500 rey 
almıı, buna kartı kıralcı Metaks&1 
partiılne 18 bin rey verilmiş, 
komllaistler de 8000 rey toplaya· 
bilmlılerdir. Y almz Atinada 
hUkfimetln kazandığı 20153 reye 
kartı Metaksaa partisi ancak 7500 
rey alabllmiıttr. 

Seçime girme hakkı olanlar 
J 147000 dir. Bunun yüzde kırkı 
reylerini kullanmamııbr. Hunların 
bir kıamı kendiliklerinden istinkaf 
etmiılerdir. Yüzde yirmi kadarı 
da muhalif partilere menıup 
oldukları için qtirak etmemiı-
lerdir. 

Kavgalar, GUrUltUler 
Atina, 10 (Hususi) - Sal lav 

seçimi umumiyetle sükünet iç:nde 
geçmiş, alman sıkı tedbirler kr nh 
hadiseler çıkmasını önlemiştir. 
Fakat bazı yerlerde kavgalar ve 
iUrUltUler olduğu haber veriliyor. 

Eski Yunanlstandski Pirgostan 
gelen haberlere g C:re seçim esna· 
sanda kanlı bir hadise çıkmış, 
jandarmalar had·se çıkaran halkı 
dağıtmak iıtemiştir. Fakat bu 
arada silahlı bir müsademe olmuş, 
neticede iki jaadarma olmüş, 

birkaç kişi de yarnlanmııtır. 
Namzetliğini Atinadan koyan 

Maliye Bakanı Pesmazoğh.nun 
adını, bir kısım seçiciler listder
den lilmlflerdir. 



:\•...,., ·---f 
81ga Köylerinde 

Son Posta 
Ovacıkta Her Ev lir 

Misafir Konafıdır 
Biga ( Huaul ) - Ş.larlmlda 

yedi kilometre batı11ada ltalan 
••Ovacık,, ka,e 65 evli, J•tll
likler içine ılmtılmftf çok teYimU 
bir k6yceğiıdir. Çanakkale cad
desinden ayrıldıktan •• biraz 
bayır brmandıktaa ıonra içine 
tirllen bu kay, doz bir meydan• 
hkta kurulduğu için adına <hacık 
den mittir. 

Ovacıklılar çok çahfkaa •• 
ıen adamlardır. GDbreli olan tar
lalanna ekilen her ne olana olıun 
ytızde aekizdea apja dlfmu. 
Yazdan kuzu alıp elde bule
mek, bunlan karbanhk koe J•P" 
mail Adetleridir. 

ipek b6ceil beılem•JeB ey 
1oktur. Her yal kozaahktaa 
harçhklanm pkarmakta •• tar
ladan çıkaala da ylyeceklerial 
kal'fllamaktadarlar. Bu klJb 
yanaını vaktile ı•Dp , ........ •• 
aba tarla alarak artık yeril __. 
.... ıeç•n Sillatlre •&çmealerl 
tetkil etmektedir. 

Bailan, MfwberHkte bakam-
msbk ylalbaden klrelmlt İM 

ele timdi yeniden y•tiıtlril
mektedlr. Klyla lçlade hop 
aba iç Ç9flll•, halloa •• hay• .. 
aatm au ihtiyacına cenp ••ıw 
melde •• bam olan Aloab den
IİDd• Hbıelerial aalamaktachr. 

ç....lerla aıataaclu Taptalt 
........ .....,. -- ftlll. 
•it. kly parla yapalaa yere tirli 
•ekler clkilmif, ça•lar, bvak· 
lar yetlftlrilmlf. a•a prtlaldan 
1apalmı1e or• ılnll bpaa Wr 
.... ptlrllmlftlr. 

<haakhlana telalr •aDrmtlaa 
larklan 1oldur. 

Bltla tatualan, eYJerlatield 
tertibat telarl• •JDI•· Çiçell 
pek •Yerler •• J•tlttlrmuhll de 
Wllrler. om ..... ltahçel...W, ..,. 
..... ı•tlrclllderl •• ,.a ataıla
nm ıkenler, lace seftlerlnl -... 
........... t..U• ......... 

Kl1 lfl.W. dla1 phk ...._ 
lk pllmm huarhyu .. .... 
... unlu ıeaç Ye olauaDf •• 
tarlan BaJ AD 0scaa • it • 
nk k1J parkama 1aamdald ... 
,., ... ,.ti Gel... ,..,..,.... ... 
•J• kadar olaa klJ ,.._. • 
, ...... koymata batfuaıfbr. 

.... ·a1an •• baltallldan •••• "'° olan ba klyde ... , .. 
k.,.. otlamakta, .. hria 
peJ* lhtlyaa da kıuaea ita ka,. 
._ te.IDedllmektea.Yu .... 
.... lar ........ bclmlar •kek-
..... , ................ blcek 
.. kma lthd ı..p ..ıu ......_,a 
ca•prlu. 

KIJlla hav•, •uzanm, ıa
lm, parla, .. ,.. bahcelerl çek 
..... olclup .... mluftr ....... 
lll'ln alA caalan •kılmu. Bltla 
IDkaldar kaldına dlplhlir •• 
.. t1a •••• Ud atla .. ..., .. 
... alaChr. 

Olmllan roktar. Fakat apk. 
tla olu ıeaçler, J•DI 1a1111 
eoktaa elde etmiılerclir. 
Hemen hemen her evde ankovam 

Yarclar. Şehirle temaılan çokça 
eldup için 1uıa mlHfirlerl, ı•lip 
sldenlerl fazladP'. Her Ovacıkh 
.... firpernr, her O.acık eYi 
mluflr konajıcLr. 

il. $enet AJ .. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Çorum llbayınıa ölüm ttlrenl 

Çorum llbayı Arif Aykaç Türenle 
Gömüldü 
Çora•, (Hamal) - Kalbi da

rarak llea Dba1 Arif Aykaç için 

Armutovada 
Karpuz Ve Kavun Mahau

lüne Bir Kurt Muıallat 
Oldu 

Armutova (Huıuıt) - Bu 111 
barada yaz ..ıı.uıı 1116. Arpa
lar blçllmete bqlamlmlfllr. Yalım 
kana " kupa ••hmll •llalm 
.. telalike ıeçlnaekteclir. .. ,.. 
ba mahaullere kır1a111 reakll •• 
açu bir blcek ana olmuftur. Ba 
.. ,... ma•aalla J•praldaruu, 
aynca ltir kart ta kik• 
lerlal , .. ektedir. Botu aalalp
leri it• kartla mlcadele laklmaı 
bala .. m11larchr. 

lfyııda T ınızzlll Trenleri 
Af,oa ( HUIUll ) - Geçen 111 

oldup sibi ba 111 da Afyonla 
kaplıcalar uuaada teaeaeulh 
trenleri lfletlla•J• bqlamllalfbr. 
Bllhaua Guhsil kaphcam çek 
rathet •alaaktadır. 

laula bir ilim tünnl y apılmııtar. 
tirene batnn Çorumlular, kadın
lar ve erkekler ittirak etmitlir. 
Kendiainl halka çok ıevdlrea 
rahmetli llbayın tabutu ıaah bay
raiımızla &rtDlmOı, bir arabaya 

Kurakllktan Şikayet 
Karaman, (Hu8U8i) - Koa1a 

karakhk aahaıı Karamanı da 
içine almııbr. Uzun zamandan• 
beri yatmur yağmamaıı halkı 

endlt•J• dDtDrmtlıttlr. Halk ... 
bıraızhkla ratmar beklemektedir. .. 

Afyoa, (Humat) - Birkaç za. 
mandanberl ppur yatmamak· 

tadar. Havalar blyle sittlti tak· 
dlrde ekinler kavrulacaktır. 

TafklprlJda Kızılay Kurumu 
Menfaatine MUsamerı 

Tqklprl (Huaual) - Gak
armak apor kultlb8 tarafından ka· 
aabamııa oıunlar ıaate,.ek için 
ı•len Ratit Demlradamaa da lr 
tlrakile Kızılay kurumu meafaa• 
tine bir apor mtbamereıl yeri). 
mittir. Mlaamere hualab tama
••• Kazalay kurumuna verilmlftir. 

konmu" 6nde bando yu haY .. 
çaldıiı halde kabriataaa kadar 
tDrenle 16tllrtllm&tttlr. O p 
Çorumda botun dlkklnlar UbaJlll 
hataraaına b8rmet olarak kapaa
m1flarclar. 

Taıköprüde 
Elektrik F abrikaaınıo T e

melleri Abldı 
T aık&prl ( Huıual ) - Burada 

bir ,aade iki faydalı binama ...
illi yapılmııbr. Bunlardan biri 
mezbaha, diteri elektrlkflabrlka .. 
dar. Mezbaha bitmlt, tlnale 
aplmlf, bnclaa aoarada elektrik 
fabrikaaımo temelleri ablm11tar. 

Afyonda 
Kağnı Arabalarının Şehre 

Girme•İ Yasak Edildi 
Afyon, (Haıud) - Şarba1hk 

bir:nci tepinin birinci ıbllDcla 
itibaren iki tekerlekli kap ua
balannın ıehre prmeılal yuak 
etmiftlr. 

Afyon Köylerinde Tılıfıı 
Af1oa, (Hu8Ull) - Çobular 

aahlyealaia 8 kiyi telefonla bir
birine •• aahlyere ltatJanmlfbr. 

Meriç Kıyısında Bir Şehir Kuruluyor 
Kavakhda Bayın
dırlık Çalışmaları 

Başladı 
Kavakla: EcllraHe (H....ı) -

YHI plea b1•alram Bay ..... 
d•h F.rlterk kasa ltay•Mk 
1f1ar1De tek a. .. wenaektetlir. 
BDll•ı•a 101 lflerl her .. la ... 
de tutulmakta•. Bltlla kly yolo 
lan dtlzeltilmeld., ı.Up pç.ı,e 
elverifll elmıyu rerler., clerel• 
berine klprl lmrut.aktacbr. 

Kuabaya • ı.uıtn._. ıp. 
.. ça .... alu ltatlamlfbr. Vlll· ,.tt• ltlr •lheadia ı•tirtllmlt. 
meaba ka11lmı1e 1.U.rm aplma-
11aa baflamlmfbr. Niha1et il 
ı&•• kadar kaabaya menha •J11 
ıelmit buluaac:akbr. 

Ekonomi itlerine de im yeri). 
mittir. Klyll•h aht •• Nbpllda 
aldaomama11, ucuz abp iyi ftatla 
aatmuı için her hıfta Sah .... 
leri kaıabada puar lrural•u 
karullatııablwlr· Dk ..,.._ 

Kavüli lalktmet koallı 

puarlarüa ı•k iri aeticeler ..... 
•fbl'· 

Kuallada endlatriel U...ket
lerde hqlamak lsendlr. Dk 
olarak bir ua fabrikam kurulacak, 
ba fabrikada elktrlk lıtihaall •• 
Kaaabanıa elktrlkle aJclınlablmuı 
içla t..ı..tta dcada ıetiıllecek· 
tir. ~ ""8&•~,. IJlki-

1 met blaa1111111 kaquaacla Wr 
otelle bir ıazlao lata ettiril'! 
m,ktecllr. 

U11111klprl De Kaftldl ....... 
uld .... d. 1apalacaldar. Hal ... 
Kavakh da baJ111clarhk, Ü•oml 
EadlltM •• ., ... yapJll .... 
lanada Dk adamlar ablm11 baı... 
.. kta.t.. e. ca•ı•• den• 
•ttlll takdirci• Kaftlda da , .. 
bir ,.wr bralm'Gf olacakbr • 

Kavalda hudut k•araada .a
dap I~ YanaaWarlada aht 
••rlt Japdmaktadır, timdi lpelr 
koau ,.tiftlrme mevalmi olclaia 
lcla Yaaaahlp bizden bllh ... 
dut ıapraiı almaktadırlar. Tlrk
lerl• Yananblana al11werlf yeri 
lofala De Ede kly aramada " 
llerlcla bapadaclar. 

Ba1ıaclarhk phfmalan yalnas 
kauba1a iahlaar etmemekt., 
klylerde de caah bir çal11ma 
ılz• çarpmaktadır. Ede klytlade 
yeni bir llkmektebin temelleri 
ablmafbr. K&yl&ler k6y kanuou-
nan tatbiJd ıuretile klylerlal ..,,....,._, ~·-~·-· 

Haziran 10 

Dlrt•• lillaat Hahrl"rl 

Mısıra Seggah 

Çekmek için .. 

1 

Kahireden yazalıyor - Mısıra 

lde!'I ı•l•n •~yyah çekmek 
lçıa çok çabpl-

Aer ,., •• maktadır. Bu iti• 
11ıl••or ujraf8n daire her 

tDrll propapndaya )·apmaktaa 
ı•rl darmamaktaclar. Y almı ba 
daireye verilen ,.U.k tabıiaat 
1934 blltçulnde 85 bin Mııar 
liram idi. Bizim paramula takıl-! 
ben 1lz bin lira etrafında bir 
para tvtaa bu tahalnt, istenilen 
lfleria baf8ralmaaına yetmemiıtlr. 
Onun için Nafıa Bakanlıia Maliye 
Bakanhjmdan bu talıaiıataa ylz• 
ele elli artbrılmaaım iıtemlıtir. 
Tabaiuta ili•• edilecek bu yeni 
para Ue ecnebi memleket ıu .. 
telerl n nemalan vuataaUe 
Maıara ae11ah çekmek için yapı
lan propapada ıenltl•tllecektir. 

* ltalya matbuat •• propaıaada 
.... /lal••"• mtlateprbğa tara• 

"" •• ,, "•- ::: i936 1!;: 
nıl••••r da ahnmak &zer• 

bir fotopaf mlaabam açılmıtbr. 

O fla• kadar ,ead .. lecek •• 
,a..ı oa fotopaflık Mri aa
aabiblne IOOO liret mlkAfat n· 
rilecektlr. lldıaci ••içine& lçba de 
aooo •• ıaoo liretlik lld ayn mlkl
fat claha koaalmllflar. Mlaabakaya 
1•U " eaaebl, h•••klr ••1• 
1U'atklr herkeı p.bUmekteclir. 
Ma.altabra ıladerllecek ruia
lerde araua enaf, orjlaal olma• 
" laiıblr J•d• .............. ,. .............. ,il_•••..., .. 
aıa • skel aauıralarmı .. ,. ..... .,.__ ... .......... 
..... laakilclatı ..... ltal1•J1 
aiyant etmek •••..tal ., .. ., .. 
cak olu fotopaftu ... baka11 
kuanacaldlr.~Ba fotopaflan ltaJ. 
,. hlktlaetl .. ,,. pbıek l~ 
1m11-ca1mr. 

• 
Olaya puarlanaa Japon mal-

•,,..•• • lanm aatmak " 
Japoapyada hala 

llpı•• ,,.. madde almak im-
•Ü •lacııi ldal•naı •w 

......... ..,... .auak telif ... 
••k lzen Wr Japoa heyeti 4111-
r•JI dol ... ıya plmlfbr. Japonlar 
Dk olarak ... Amerlkaclaa b•r 
laımflarclar. Om1tıer1 bllha•• c .. 
aubl Ammbclaclır. Fakat iey
,..._ IDos Şimali Amerika1• 
atraıarelr oradaki C.ubl Am~ 
rlka1a llncat teJmlilal tetkik 
•tmlfl• •• bllllaare Berullyap 
lamltl•dlr. Ş.tH Benailyada 
,...11 almak •• makablliade 
Japoa ..U.naa .unc apaak 
lzere k•a .. alarda lnlluaarorlar• 

. ....... 
&iN l'IAft.ARI 

~ .. :Bir ,.,.,,,,.,,. _..,, 
(8) ielüne wırtlır. 

4- laee " lıelm ...,,., 
lat•ealcllll'I .feN. ,.,. 
..,.,, .. ,. llfllllr. 
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( Siga•et Alemi ) • B A R j C i T E L O R A F L A B f Gönül işleri ] 

D · s·l"hl Okuyucuların 
B=~:~nde aYe:~~ir Japonya Çin Hududuna yeni Sorgularına 
Safha t "" Cevaplarım 

oeniz .ıııhıarı hakkı.da ın,nt.,. KUVVef Jer Yıgıyor 1 ... 19 1••·~dayım. fkı .. ne~enbe~ı 
ile Almanya aruında yapılmakta olan ~ ?'fanlıyım. Nııanhm iki HH ~çln b:r 
•ftıakereler denizaltı gemilerine kartı 11 zımnında dııarı aitti. Alluı, o~u.• 
lngiliz.lerin ;eni bir taarruzuna ve1ile larınıo benimle eYlenmHioi pek 
•ereceğe benziyor. Amerikaya Göre l< iıtemiyorlar. BHimkiler de pek he-

Maliim oldutu Qzer• İnılltere, 1936 YHli g8rünmüyorlar. Nitaaı bonam 
••nesinde Londrada batlıyacnk olan Japonyayı mı denlniz'l İclal 
deniz silahlarını tahdit konferan11nın • Öyle g6rUaUyor ki timdldeo 
-kamete utramnma11 için Almanya Kızdırmakla"' zım dır ayrılmanız, ilerinde bedbaht ol· 
ile konuıuyor. lstiyorkl iki dnlet, dl· mamn önUntl almıya yardım eder. 
hrlerll• yapılacak müzakereler iına· 
11nda, aırf bu taraftan bir anlatama• 
ıııazlık çıkmasın ve zemin temizlenmit 
bulunsun. 

Pekin, 9 (A. A.) - Gelecek 
Çarıamba gUnll Çin için önemli 
bir ııUn 'olacaktır. Zira Japon de· 
ylılm aıkeri Tlyen • Çine gelecek 
ve defiımeıl ıt•reken asker dı 
yerinde kalacaktır. 

Böylece orada Japonların 4000 
kiıilik bir kuYvetlerl bulunacakbr. 

Bu sebepledir ki Almanların buD· 
dan bir müddet enel tczgiha koy• 
dukları beheri 250 ton atırlıtındakl 
12 deniıaltı gemiıinin bir kalemde 
ç1zilmuinl lıtiyorlar. Almaa)arıo bu 
iıteti kabul edecekleri yalnız fftphell 
detil, aynızamanda imkAn11zdır de. Fa
kat lngillalerl kızdırmamak için bir 
••nena yapıyorlar ve Franaız dona•• 
llluını glSıterlyorlar. ÇGnkG Franaıı 
«lonanmuıada mühim miktarda deniz· 
•!tı ıemlıl vardır. Bilha11a Almanları• 
elinde bu gemilerin umumi harpte 
oynayabllditi rolG gören Fran11zlar, 
hem mOdafaa, hem de bir taarruz 
•il&hı olarak ıoo derece kıymet Yerl-
16n deni::r:altı sıemllerinı ehemmiyet 
Yermftlerdir. Almanları• tetylkl fle 
logilizler bu defa taarruzu Fran11::r:lara 
Çevirecek Ye onların da denizaltı ge
lllilerini deniz slllhları proıramlarıa· 
dan ç ıkarmalarını latlyeceklerdir. Al
lllanlıır gibi Franıı::r:ların da bu iıtetl 
~abul etmeleri imklnsızd1r. Fakat bu 
takdirde ve bunu bilmelerine ratmea 

Tokyo, 9 (A. A.) - " Araı· 
ıiıembun,, gazeteainln haber yer• 
dlğine göre, aıenel kurmay (erki· 
nıharblye) Tiyen • Çindekl Japon 
aıarnizonu komutam General 
Umut1auya'ya talimat •erip Ja· 
ponyanın, ezcümle kuzey Çindekl 
Japon aleyhtarı kurumların hemen 
ortadan kaldırılmasına dair olan 
dileklerine cevap almak için ıere· 
ken müddetin kendi tarafmdan 
tayin edllmeıinl bildirmlıtir. 

Mitralyözl!.i Çin piyadeleri talim yaparhrkea 

lngiltere Politikası Yeni 
Bir Yola Giriyor 

laıilizler, Fran11zları gizli emeller be1-
lemekle ittiham etmekten çekinmi
)'eceklerdlr. Bu aebepledir ki dalla 
tltndiden 7eni bir (*J Trafal1rar taar• 
ruzunun hazırlandıtından eııdite ile 
bahsetmiye batlamıtlardır. - Süreyya 

[*J lngiliı Amirnlı N elıon bu iıim
dtki burun civarında Fran11z • lıpan· 
~ol müşterek donanmalarını (1805) de 
nıağlılp etmiıtlr. -----

Pekin, 9 ( A. A. ) - Röyter 
ajanıının verdiği habere sıöre, 

Japonlar, Çin kamutana, Japonlar 
aleyhindeki cemiyetlerin kaldml• 
masını emretmek ıuretife göster· 
dlji uı:laıma U:zerine ültimatom· 
larını geri almıılardır. 

Yeni Başbakanın 
ilk Söylevi 

Londra, 9 (A.A.) - Radyo 
ile yaptığı bir söylevde dtin ak• 
ıam başbakan Baldvin devamı 
gerekten ulusal kablnenln baıar· 
dığı itleri aözdeo ıreçirenk. Mak· 
donaldı övdükten ıonra demiştir 
ki: 

a111erlkanın DUtUnceal "- Dünyanın durumunu aöz· 
V aıington, 9 - Amerika Dıı den aıeçirdikten sonra artık bun• 

lıleri Bakanlığı, Çin • Japon me· dan böyle birleıik ulusal bir bam• 
aelealnl büyllk bir önemle ele leye ve elbirliğine IUzurn kalma· 
almııhr. Bakanlık, Japonyayı kıı· dığıaı söyliyebilecek kim vardır 1 

Dıı ııyasamız uluılar cemiyeti ispanyada dırmamak gerek olduju dUtllD• iyeliği durumumuza dayanır. Bu· 
ceaindedir. 

A nun açıktan açıta anla1ılma11 
ıılzadelerf n Topraklara -k~dar bu t~dblr SS,0001 e1kl lırallık{ faydalıdır: 

Halka Dağıtıhyor alle1I llyeleriae ait olaD 132.000 Öyle aanmm kl dıı lılerl ba· 
Madrld, 9 { A. A. ) - Ziraat h•ktarhk bir' mıntakada tatbik kanlığmda yaptığımız önemli de· 

r•formıları enıtltUıU, iıimler Yerli· edllmlıtlr. lıpanya aıılzadelerlne ğlşikllk, hUkümetin arııulusal lı· 
llıit topraklara kolon yerleıtir· alt olaa toprakların btıtUnll lerde durumun maddeten kuvvet• 
llleye deYam etmektedir. Şimdiye 522.000 hektardır. lendirecek ve böylecee dıı ııya· 
~-~~,,,,,_11!1!!!!!!!!~~--~~~~--~-·~~ .......... ~=-....-......... .,.,.,..~~~~~7 

Hacer, batırmakla kalmamıştı; 10-6 --935 Edebi 
Tefrikamı• 

Yaza11: 
Mahmut Yesari 

N.o 

93 

Çam Tırtılları 
Muharrem Bey, iki eli böğ• 

tUnde kara kara dUıtinüyordu. 
Bir ara, Hacer• ıezdlrmeden pen• 
C:eredeo baktı; ıokak boıalmııta. 
l<atip Zihni Efendi., her halde 
karakola gltmiı olacakta. O da• 
kikada Muharrem Bey,Zihnl Efendi· 
tıln kıymetini anladı. Zihni Efendi, 
Otelde buluomuı olıaydı, onu, 
d6rt tarafa koıturur, 1aldırır, bir 
C•re arattıru·, buldururdu. 

Hacer, ağır ağır baııaı kal· 
dırmıştı: 

Mehmet Bey, vuruldu, 
değil mi? 

Muharrem Beyin, blltlln ıo
lukkanhhğına rağmen, içfnı kor· 
ku gelmlıti. Genç kadan, acaba 
~aldmyor mu, yokıa çıldırwnıı mı 
idi? 

P.t Sofada ayak sesleri olmuıtu. 
li uharrem Bey, Umlt:e titredi. 

Urlye kadın, bu kadar çabuk 
dö d nernezdi. Bılki gelen, eczane· 
d~ra birisi idi. Fakat ıofada, genç 
ık bir erkek sesi duruldu: 

li - Muharrem Bey... Hacer 
a111m ••• 

O :cl sah:bı, jandarma zabiti· 

nin aeıini tanıdı ve bir anda, 
yüreği genişlij erek, uıun bir: 

- Oooohl 
Çekti. Artak, bu ııkıcı yal· 

mıhktan kurtulmu~tu. 
içi ferahlayarak; oht çekerken, 

rayriihtiyarı, kendi kendine de 
ıtüldü. Şimdi yalnız kalmakla 
azap, bey.et, ııhrap duydugu bu 
ıenç kadınla, yalnız, beraber, 
batbata kalmak lstcmemiı miydi? 

Muharrem Bey, belki daha 
dUtllnecektl, fakat koltukta bir 
külçe kemik, bir yıaıın et gibi 
duraa Hacer, sofadan akaeden 
genç erkek aeıile, jandarma mU· 
liziminin ıesile uykudan uyan• 
mıı, rUyalardan ı:lklnmlı gözlerini 
açarak doğrulmuı, ayağa kalk· 
mı ıh. 

Otel aahibl, 1eslerln mucize• 
ılne, birden inanamamıtb; bunu 
da, bir ı:nir uyanakhğı aandı. 

Fakat Hacer, Muharrem Be· 
yin, ta iç evini Urperteo bir 
çığ-lakla: . 

- Cevat Bey, buradayıml 
Diye bağırmııtı. 
Otel sahibi, o anda, Hacerlo 

kalktığı koltuta çökllverecekti. 

1&nkl, onu, olduğu yerde bağ· 
layan bağlar, ellerini saran men· 
dille havlu imiı gibi, ıilkindi, 
mendili, ha•luyu ellerinden attı 

ve sofaya atı:dı: 

- Euradayım Cevat Bey •• 
Muharrem Bey, dili tutuk, el· 

lerl tutuk, ayakları ' tutuk, ıaıkm 
ve yarah onun arkasmdan baka
kaldı 1 . . . . ' . . . 

- Demir ağa şimdi hapiste mi? 
- Hayır ... timdilik tevkifha· 

nede... kefalete bağlıyarak bıra· 
kacaklar, 1anmml Demir ağanın 
bir ıııçu yok ... 

Hacer, ıenç mllllzımın ıöyle· 
dlğl ıözlerin manaaına defli, onun 
ı6z aöylemeainlo ıekline, biçimine 
bakıyordu: 

- Mehmed Beyi, •urdu, diye 
hapse atmazlar mı? 

- Canını kurtarmak için ... 
ilk kurıunu atan Mehmet beydir. 

- Mehmed bey öldn değil mi? 
Jandarma zabiti, içini çekti: 
- Gitti, zavallı f 
Hacer, hiç acımak göterml· 

yordu: 
- Zaten o ölUmUne suaamııtı •• 
Cevat bey, yUzllnU buruıtur· 

muıtu: 
- Evet, amma ; daha gençti .. 
Genç kadın, insaf11z: bir du· 

dak büküşle baımı salladı : 
- Hak etmiıti .•• Bugün değilseı 

- -· .... ' ...... . . .... _ ____ ..... -... ... ~ 

Gümüş Düştü 
Amerikada Yeniden Fiat 

Kon maıı f steniyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - Gn

mUı fiyahmn dUımesl dolayııile 
1enatonun gUmüı taraftarı Oyo
lerl yarın toplanacaklar ve hUkn
metten derhal gUmUı için kanun· 
la bir fiat saptanmaaını isteye· 
ceklerdir. istenilecek fiyat bir 
ons gümUı için 77,59 11nt yerine 
l dolar 29 senttir. 

40 Seatllk Hafta 
Cenevre, 9 (A.A.) - Araıulu-

111 Jı kona-rHiodeki F raoıııt elçlıl 
40 1aatlik hafta prenılblnl kabul 
etmiıtir. - -·------- -----
1&mızıo temeli olan barıtı aağlam• 
lamak huıuıuna hlımet edıcektlr.,, 

Baldvia, hllkQmetio, nizamlan· 
mıt bir demokra1inin aadık bekciıl 
olduğunu da eöylemiıtlr. 

1 

yarın, öbür gün, muhakkak ba· 
şma gelecekti. O, adetA çanak 
tutmuştu .•• 

Fakat bu bahıln, genç milli· 
ıimin canını ııktağını anlamııtı; 

ıuçlu bir kedi gibi büdlldn, kor· 
kar ak ıordu: 

- Bir kadeh konyak içer 
misiniz, Cevat Beyciğim? 

Jandarma zabiti, kaılarını 

çatmııtı: 

- T efekkllr ederim, lçmi• 
yeyim. 

Hacer, biraz ıaıırır aıibi oldu. 
O, bunu hesap etmemiıti: 

- Hiç kullanmaz mısınız? 
- Ayda yılda bir iki kadıb 

konyak, ıarap içerim. 
Hacerin, yllzll güldü: 
- Bu da, ayda, yalda bir 

sayılır. 
Fakat genç mUllzim, hüzünle 

gUlümıedi: 
- Daha perhiıim, Hacer 

Hanım. 
Hacer, birden cevap nrem .. 

dl; kaf aımm içinde bin bir dik· 
katle kurduğu plAnların hepıl 
ıuya dlitmilştü. Omuzları, ııhrap· 
la çökmliştü. Cevat Bey, onun 
periıanlığmı gördü, ilkin sebe· 
bini anlayamadı: 

- Siz içiniz, Hacer Hanım ... 
Hacer, onsuz içmekten ne 

zevk duyacaktı? Bunun, ne keyfi, 
neı' esi olabilirdi? 

- Size ikram etmek iıtemiı· 

* M. Ş R. S 
Kız ıizl aevlyor. Fakat siz 

onu rencide etmiıslnlı. Eıki sev• 
aıill&lne olan muhabbeti deYam 
et.eydi, size yOı verme1dl. Fakat 
•b.in eski mueleyl açmanız onun 
izzeti nefsini kırmııtlr. Bunu ta· 
mir etmeliılniz. O •akit ıid 
daha çok H•ecektlr. 

* İımlrde R. T· M. 
Madem ki lıtlkballnlı mOmmen 

değilclJ, madem ki hentıı eYlenecek 
vaziyette değildiniz. Ne dlyı 

km ümide dU9Urecek vaziyetler 
ihdas ettiniz. Kız bakladır. Maama• 
flb nikAh olunuz, vaziyet onlarca 
sağlamlapın. Ondan ıonra bir
leşmeği aakerliğinizln ıonuna bı· 

rakıraınız. 

•· 
Tekirdağında Kürt oğlu İbrablme : 
Bahsettitlnlı temaylll bir haı· 

talaktır. Fena muhitte kolay· 
iıkla inkişaf eder. Fakat akıl 
muhite düıer11 kurtulabiliralniz. 

TEYZE 

&ovyet Ru•r• Ve Araıuluaal 
Uçak Blrllll 

Moıkova, 9 (A. A.) - Araı• 
ulusal uçak birliği baıkanı prenı 
Blbeıku burada bulunurken SoY• 
yet Ruıya Aeroklubun da birliğe 
ılrmHI Ue ilgili bntnn meseleler 
Oıerlnde anlaıılmııtır. Bu girlf, 
birliğin 1935 •onbaharanda top
lanacak olan genel kurultayında 

kealnleıtirilecektir. 

tim, Cevat Bey. 
- Slı için; bende lçmlı ka· 

dar olurum. 
Hacer, fasla nezakete lOzum 

ııörmedl, Ayı• kadını çağırdu 
- Hiıe konyak aıetirt 
Ayte kadın, •Ynla Hacer• 

cevap vermedi, gözlerini gözlerine 
dikerek bakla; aonra her zamanki 
uyaallağma, M11i1.llğine uymayan 
terı bir yllzle: 

- Konyak yokl 
Dedi. 
Hacer, odanın loılujunda, lh· 

tiyar kadının yllıUndekl değltik
llğl ıörememitti; fakat sesindeki 
akıilik, kulaklarını zehirli zehirli 
tırmaladı: 

- Olacakb galiba... Sen, bir 
bak ..• 

An• kadın, biç lrktlmemiıtiı 
- Var amma, dolabı temiz.· 

lerken ıiıeyi dııarı koymuıtum, 
kedi de devirdi kırdı ... 

Bunun, bir yalan olduğu bel· 
llydi; daha söylerken An• kadı· 
nın ağzından d6ktılUyordu. Hacer, 
bu yalanın, bir hatırlatma, htm de 
bir tehdit baılangıcı bir bahrlat
ma olduğunu ıeımekte gecikmedi. 

Jandarma zabitini, eve alıımı, 
Ayşe kadm, hoı görmemişti. De· 
mir ağanın bapae girdiğini, o da 
duymut olacakta. Hacerio, genç 
mülazımı karş11ına alıp içki içm~k 
iıtemeaini, hatta akhna getirme
sini, çirkin buluyordu. 

(Arkaal nr) 

• 
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ı. D•ıa Hddiıeleri 
1 

En Be&/egici 
Ekmek Pamuk 
Tohumudur 

. 

NeyYorkta maruf kimyaker 

Yeni '•'•· Gaapar Smlt bir 
kaç pn evvel ıa-

nan uılf- zetelerde aqret-
, ., tiği bir etDtte pa-

muk tohumundan yapılacak ek· 
metin daha fazl.ı besleyici mad

deyi laalz bulundujunu iddia etmekte 
•• lıtikbalde ekmeiin bundan 
Japılacağını 16ylemektedir. 

- . 

Klmyaker, pamuk tohumunun 
yap ahnclıktan sonra kalan aıdal 
mevadıncla bol bol Yitamln bu
luaduiunu labat ederek bunun 
6;ütl1Qp un haline ıetirlldiktea 
Mara ekmek yapılacaiı•ı •• bu 
ekmeila çok beıleyid olacajuaı 
aalat-ktadır. 

* 
A l•uyada dlel.I• aıall , .. 

Diden teaia edilmlftlr. -c.-.-..,-.-----. Aacak bu huımta 
Japalan kanan 

ltıı:alc cl11a- tulaiJ ' d 1 • 11 o 
,-tl•r ec1.. ha••lana 

lldlrmey• kadar tHmemelerl ... 
rek oldupnu ehemml7etle kay• 
detmlftir. Bir hamım dlellocla 
ka111madaldal aldlrmeline ancak 
bir mHelede ceYu vardır. Ba 
mesele de mllahaııran dllelloya 
namus meaeluinla Hiaep olma11 
takdiridir. .. 
Almanyanıa mııhur Mete

oroloji mGtehaımılarından 
-IJ-.,.-,-1-ruı-.-. Enam Morbala 

Hnede bltlla d ... 
• lcallt1r yada yaj'an Jai· 
ıolmw ı•· murun m l k tarı 

lar hakkında yuclııı 
bir raporda fU apiıdald prlp 
rakamlan fht•rmektedir. 

Senede blltln dlaya •tlnaa ya
pa yağmur 468, 174,600,000,060 
tondur, iMi lleaba ıGn herfln 
,.pn ,.par 1,274,714,009,000 
toadur. Ba miktar ller dakika lçm 
( 53,800,000,000 ) n her •DIJe 
için 1 S,000,000 tondıır. 

1 • ·-·········----·----·---..... ··-----

Bir Doktorun 
GUnlUk Pasarteıi 

Notlennd•n (*) 

Somnambil 
Sairifümenam 

B•rö• 
Devamlı •• yoruoa bir YUi&al 
o~aa bir lauta muy_. eüim.. 
Senılırdenberi vuifeai batmdu 
a1nlmam11 basan •eceleri 4111 
denmh 98hfmıı aoa samanlarda 
IO IUedeaberi llOÜeri feryatla 
.,b.Haa •1aadıinu " .. 
wda badi•ai ....._ 7..U 
oduuaaa dıtmda. Huıı evla alt 
btuada bUlufau IÖJWj. Ba 
hali Hdekilerl ürkötmüt bndial 
.. merdlnalerdu blrslD tlifüp 
llüvereoeiiıı4ın korku geçlri1or, 
U... müsmia bir safiyeti uabi-
7eden mlteeuirdi. Y orgunluJrlar 
_.. l&irifihaınaın dedifimla 
tekilde uabi bir ralıatlls
hk me7clana ptirmiıtL V azifelİll
den iki •7 ip ayrılarak ......_ 
... etmlliai, ......... pJ., 
llava Ye deniı NaJelaıl ,.,_. 
llDI, ,....Hakileıe •• keadillal 
kontrol etllelırinJ taniye ettim. 
V • uabl haıtahğı için (V alerya
...ı Damooyal Döpyerlo) lçmeaiai 
tenbih ettim. 

M a. ....... ...,, Nkla,...., , .... 
Wr ....... ,.,....,.P keUebl~ .re,.-
................ _ .......... Wr 
tlelder slbl ........ , ........ . 

DABILI BABIBLIB 

Bahçıvanların Hali Harap 
----. . 

Ziyan Ediyorİar Ve Ziyan Ettikleri 
için Hükômetten Himaye istiyorlar 
Yani Müşterinin 

Aleyhine Bir Vazi
yet Mi ihdas Edilsin 

latanbul bahçıvanlara pek 
bamaDh bir clunDDdaclır. Heaıa 
hemen botla balaçıyaaJar apjl 
yukan ekmek paruıaa mllltaı 
bir Yuiyete ıelmiflerdlr. Bahp
vular ı.kelede •mizota, bakla 
sibl ıebzelere kllo1a bir bnqtaa 
bile mllfterl bulamamaktadırlar. 
Mahıulb tarlada• kelllerek lıke
leye aaldi •bf flatmdaa dallll 
falaya •al olclup lçla birçok 
babçlYaolar mallal'ım tarlada 
bırakmayı, birçoldan da yabani 
ot fiabna lnekçllere aatmayı ter
dla etmlflerclir. Bu lnemli Taziyet 
lzeriae lttanbul maat oduında 
bir toplaab yapılmııbr. Toplanbya 
bahçıYanlann mlmeuilleri de gel
miflerdfr. Vaziyet uzun uzadıya 

ıörltllmDı, fakat ziraat mOdilr
IOtft bu Yaziyete çare bulmanın 
imklnıız olduğuna bildirmfttlr. 

ı.tanbul ballçıvanlannı bu 
duruma ıokan •bep, Adana Y• 
lzmlr ıebzecilltinla rekabetidir. 
BabçıYaDlar bu rekabetin anDn• 
19Çmek lçla Ziraat ldanalne iki 
t•Y teklif etmlılerdlr: 

1 - Belediyenin ta.,adu ıe
lea Hbzelerden iıkele para11 
aamlle bir r•im alma11. 

2 - Sebze ı•llrllmulnia 
tahdidi. 

Fakat ziraat idareli bu lld 
teklifi de imklmız ıarmllftlr. Ok
tru•a kalkbtı için belediyenin 
lıkele paraıı alma11 mlmklla 
olamıyacak, ıebir hallomn llatiya• 
cı kar11aıada da aeb1e ı•tirilme
ıi tahdit edilemeyecektir. 

Menim bqı aatu faall71d 

Mütekaitler, Dullar Yetimler 

Aylık Alırlarken Çektik
leri Sıkınhdan Kurtula

mıyacaklar Mı? 

Mltekaltlve •• dullara a1lık Yerilir
kea p~en Jlllarcla slSrlleD fU lıdl

laam hsla de drlp sltll1or 

latanbul ıaıetelerinla hiç ea
ldmek bilmeyen birkaç mevzuu 
vardır: 

yapar? Neden muayyen genlerde 
maaı verir, neden mal6J, mlte
kait, ıözü yaıh, bajn yaıuk dul 
•• yetimlerla paraam kolayca 
Yermez?. 

Bu lı için gDo tayin etmeae, 
ıtın tayin ettiiine göre bu ıer
Ylıle ojTaıan memur 18Jlsını art· 
braa, baıka tedbirler alaa, hullıa 
ıu iti kolayca yapıp ta maaı ıa
hiplerinf lnletm ... olmaz mı? 

Bu ıorplara en aalilaiyetle 
cevap verecek makam yine baaka 
idi. Biz de banka mldllrlllt{lae 
ılttlk •• lıte aldığımız cevap: 

- Bizden 8 bin kiti maaı 
ahı. Maq itil• muanen ıtbıler
de bankanın 80 memuru bil'den 
metpl olur. Uıullerimlz ıayet 
baalttir. Fakat dln7anıa hiçbir 
yerinde en bOytlk teıkilatlı ban
ka bile bir gllDde 8 bin kifiye 
ayn ayn tedi1e 1apa111az. 

Bizim aDa tayin ediıimiz bu 
8 bin kitinin tedlyellııi 8 ıDnde 
bitirmek içindir. Fakat 1Daaf aa
hiplerl maaılanm bir ıtınde al
mak iıter!er. Yani laterlerld biz 
bir gtlnde ayn ayn 8 bia kitinin 
maapnı birden verelim. 

Niha7et bu para itidir, ..... p 
ifidir, kaydl "-ardır, faiz ..... .,. 

-

. \ 
L_.. 

Frengi Belası 
Bir Dilek 

Ve 

Tarihini hatırlamıyorum: G# 
çın aylar içinde ııhbat b•kaae 
mecllate bir ı6yleY verdi ftl 
aemlekette frenginin yaptıj4 
talaribJtı anlatarak bu baıtalı~ 
pk ,Oç tedavi edildiilni a6ylecW 

EYvelkl ılln kahyede iki kiti 
konuıuyorlarda. Kulak Yerdi• 
Biri, içimi parçalayan bir aJle 
fadaıını ıöyle anlabyordu: 

- •Tanidıtım bir adam varcbf 
Maruf tanınmıı, aamuılu, yftkı• 
aileden biri. Adamcağız bir ,M 
pJ•ğunu çocuğunu topladı, an_. 
dolu ı•hlrlerlnden birine geldll 
Fakat aradan bir mDddet ıeçinc• 
faela bq ı&ıterdl. Adamcajı' 
aereden aldıy• almıt, frenıt1• 
rakalaamıftı. 

Bu hastalık kendllhıden ka .... 
..., ıoara da çoculdanaa geçtla 
Deiatetfal artbrdı. Kınanmal.,. 
mbraplar bat gGaterdi. Mecbur ... 
•ep birden latanbala pldiler .. 
Mr lautaneye yatblar. Çocukld 
hlrlblrl arka11na GldD. Şimdi k
duıla erkek 6ltlm acılarile kıvraDI 
makta devam ediyorlul.,, 

Bu vaka beni dehfete dDşllP. 
dL 

Sılıhl1• bakanımız da tul .. 
etti ki. butahanelerlmlz kafi d .. 
tudlr. Fakat a11l itin tuhafı, ıu 
••telerde gardo;nm buı ilini.,. 
dır. Bu ilinlarda doktorlanmd 
frengiyi ağrı11z, ızbrapaaz ıeçlıt 
nceklerlni temin edl1orlar. Böylf 
bir uıul var•, hemen tatbikint 
koyulalım. Ben bir doktor ol1&ıi 
1apacağım teJ ıu olacakbr: • 

Her aene bUtDn yurt inHnl ... 
nm kan muayenesine tibi tutatt 
ba çqit haıtabklarla mUcad~ 
ederim. Bunun için ahhlye baka' 
DUD1Zclan ta dilekte bulaaacağımt 
Bu menhuı, korkunç haatahklar• 
ehemmiyeti• alakadar olunur ... 
muhakkak ki birçok faydalı n• 
ticeler elde edilir. 

Koslucla ol&uJ11CulU181sdaa 
A. Abb .. 

Hafla Talili Ve Sa11ıun 
Berberleri 

Gazeteler hafta tatili mllnas .. 
betile berberlerin de paıar gtlnleıl 
kapalı bulunacaklannı yazdılal• 
Fakat buna mukabil Samıan b~ 
berleri açık kalı1orlar. BtttU 
memleketlerde bir glhalOk tatW. 
ne bllyUk kıymeti olduiu ı"zce clt 
mal6mdur. Acaba Samnn bere 
berleri neden bayi• bir taU:dd 
iltifade etmek Ut emiyorlar? 

s.m.- Klaam .... cedcle•I 
berberı s ... t 

Son Po•t• - Pazar ıBDI 
kapanma iti yalnız lttanbul HIDli' 

)erinden bazılanmn •• birk•' 
f81ari• berberleri aruında bit 
a ...... a aeticeaidil'. Ejw Sa....
.,_berlerl de toplanır, b6yle birdi 
lrarar Yerlrlene. oalar da ta 
yapabilirler. 

Toplanhda Yanlan ba netice 
lzerlne bahçıvanlann mDfterek 
bir alıbetle vaziyetlerine bir çare 
balunma11 için airaat bakaalıtına 
mDracaat etmeleri kararlqbnl• 
mıfbr. Eter maat bak_.p da 
iMi 'f'UIJet• kmtancı bir çan 
balamaııa bala~nalana bir ço
ğu bfrletmete ••bizzat kendileri 
amelelik ederek ıehrin en blyftlr 
olan •• •• turfanda mal yellıtl
rea bahçeainl ifletmete, keadl 
bahçelerindeki teaiıab da buraya 
nakletmefe karar nrmlılerdir. 

e. taktircle bahçe •lllplerl 
çolwk " ~anm ~direbl
lecekler, fakat 7aaqmalarma lı 
yeremiyeceklerclir. Abi taktirde 
iM u uman ıeara ek••k para• 
ana mllhtaç bir hale plecek
lerdir. 

T erkoaun ıalahı, tehrin iman, 
caddelerin tamiri, taze meyYa •• 
ıebze ihracı ıibL Bunlar araaında 
bir de tekalt maqlan tediyeıl 
Yarchr. Hiç dejilM 1dda bir 
defa ıazeteler bundan bahHderler 
•• bn itin yoluna sireceğlni Ja• 
zarlar. Basen de ayal iti biz 1ap1-
yoroz " bu hal bayi• ıidene 
bu mena yıllık daimi menulan
mızın • baımda bulunacakbr. 

vardır, MalmlcblrlDjllalln viz..ım 
tetkik etmek lhamdır, mDlılrl, -------------~,1• 
maq alan ada-. Tekil• Yeki- 1 
letaamelİDi tetkik etmek IUım
dır. Bu vaziyette 800 mtıtelaauıa 
memur çahf brmak lkımdırki bir 
gtınde ayn ayn aeklz bin ldtiıe 

lıtanbalda 22 bin mltekalt 
Pis Bostanlar dul .. yetim ...... aıan vardır. 

Böyle Yerlere Sebze Ekil- r---------· ... 
meai Yasak Edilecek TA KV J M 

Bahçelerini lliJmlardaa azan 
pi• sularla ıulayaa bottan aalaip
leri, boıtanlanndakl mah•llerln 
imha edilmeıi ıaretlle ceza ılrl
Jorlar. Fakat belediye bu cezayı 
az bulduju için bir talimatname 
lauırlamaktadır. Yul talimatna
meye ılre bu ıibl boatanlar 
uzun m&ddet kapablacak, aaldp
leri ........ y. nrlleceldertllr. 

Gb 
JO 10 

PAZARTDI 
HAZiRAN 93a 

Hım 
36 

Arabi ı Rumi 
ı R.bl918"91 USt 21 ••rı• mı 
Veklt i:Ha1 Va•at 

G.... 1 49 4 21 Akfe• 11 -
Öll• .. • 12 13 y.... 2 02 

Uda• 1 St .. 14 leaelk ' • \.. ______________________ ......., 

maq Yerllebilıin. 
Hem artık izdiham kalmamır 

br. Blı 9 MalmGdllrlliDnln yap
bjı lıi bir dairede yapıyoruz. 
Bana ratmn bet alb ,anele iti 
bitiriyoruz.,, 
MalmOdtırlOklerl bu 22 bin maq 
aahib:nin ma8f1DI muayyen 
plerd• dapbr. 22 bin maaı 
ıabibbden 8 bial de maaflarını 
muntazaman E.ıllk Bankumda 
kırdırırlar. Em1'k Bankaıı da 
bpkı MalmildDrlOkleri gibi bu 
maaı kırma itini muayyen ıllo-
lerde yapar •• ,Onde 1200 cDz• 
dan kırar, yani 1200 kifiye maaı 
verir. 

Ean~a ba tp a~Jen beyle 

Nôbetçi 
Eczaneler 

Bu gıcı nöbetçi ecıaael ... tua- ~ 
lardır: 1 

latanbul tarafı; Şehzadelıa~ıada 
(Hamdi), Akıarayda (Ethem P r
tev), Karagümrtlkte (Saat), Toı k ... 
puda (N aum}, Samatyada ,(Erofı Ol). 
Z.J?ıkte (Buaa Bultili), E> pa. 
(Hikmet), Kumkapuda (Beltıı), u.
laüa (Tolidiı), Çemberlitaıta c:--urı 
Buam), liahçekapüda (Hüanü Ua~ ~ 
dar). Bakırköyiiode (İatefan Tt'rZI"' 

yıa), B•yojlıı tarafı: Tün• ~e 
(Matkoviç), latikl&l caddeainde ( h.•• 
mal Rebul), Ga'atada (Me k ı), 
Şlflide (Şark Merkez), Kaııwı " •· 
da (Y eoituran), Haakoyde (Yeı• u: il kiye). Kadıkay tarafı; Modada (\la· 

l eddio), Pazaryolunda (Rıfat llüJP'" 
1 t111\, Jtiıvftkadada (~Okr~ 
1•~ ... ------....- · 

' 
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Filmleri Marsel Pagnol Tatbikatta Muvaffak Olabilirse .•• - Haftanın ---
Mevsimin En ince Ve Güzel 
FiJmi Marlüs Adını Taşıyacak 

Amerlkada: " Huauıl Alem,. 
adı alhnda yapdan filim ıon za· 
manlarda tamamen ihmale uğra· 
yan "Hlı ve tahlil,. Hnaryolarm· 
dan biridir ve iyi dUtünUIUp, iyi 
kurulduğu için, balkın daha ziya• 
de ıen filmlere diltkiln olmaınna 
rağmen allka uyandırmıştır. Mn·· 
ıuu deli'.er hastan~sinde, deli dok· 
torları araa:nda geçer. Bu kuru· 
mun iç taraflarını göıterme1i ili· 
barile öğretici taraflara da vardır. 

dayanamıyarak, onu kovar ve 
çocuğunu alarak bir çiftliğe yer-

Ieıir, kendi halinde yaıamıya ko
yulur. Bir kaç yıl ıonra çocuk 
bUyUmllş. Ve damarlarında akan 
kanın teıviki ile o da boksör ol· 
muştur. Artık aeyiı·cl boyuna spor 
muhitleri görmektedir, maç aey• 
retmektedir, bir yenmenin bir 

yenilmenin neden ileri ııeldiğinl 
anlamaktadır. Bnttın bu maçlar da 

Sni:mit •imalar: Daaiel Darleux lle 
Alber Prejaa 

Son lS yıl içinde Fran1anıa ea 
muv flak olmuı tiyatro muharriri 
Marael Papol'dur, derler. Bu iddiaye 
delil o'mak tlıere de, bir tek piy .. l• 
nio üç yıl her i'ece lıt fi•t• hınca 
hınç < olu bir .. yircl kOtlHl 3nlnde 
oynaomıt olmasını ıöıterlrler. Hak111 
detildirler, fakat acaba tiyatroda b• 
derece meYaffak olan bir mubanlr 
aiaemaya •eçi•ce ay•ı parlaklafa 
muhafaza edebilecek •I? Şi•dl 
mHHe!e bundadır. 

Marul Papol'ua ltlr lddia11 nr, 
diyor ki: 

- '' S.•11 •İaema, H•aryo yapaa
lan t•f rtta, Ja HHiı aiae•aya bir· 
kaç konut•• koymakla, yahut bir 
tiyatro piyHini beyaz perdeye i'BtGr· 
mekle iti• içi•dea çıkmak iıtediler. 
Ve yanıldılar. Seıli ılnemadaa bek• 
leaeo bOıblltlln batka bir tekniktir." 

* Marael Pal'nol bu teknitl• ae 
eldutunu ıöıtermek ı,ia Mar!la a41ı 
alhnda bir aenaryo yazdı ve llUlı
traayon haftalıtı ı!a bu Hnaryonun 
bGtiın konuımalarını bu hafta butı, 
okuduk, Ye i'erçekte• ne tiydroya, 

ile de aeulz alnemaya beazeyen yepyeal 
bir teknik kart·ıında bulundutumuzu 
aördük. 

Marael Pa .. nol bu Hnaryoyu, r ·i
tlln masrafını tlz . rine alarak, kenı.. .· 
•inin kurdurttutu ltir atldyoda 
oynatmııtır. Eter tatbik kıamında da 
IDuuffall olablline kork1aadan diye• 
bilirizki, bu Her bu menimin en 
l•ce ve i'ilHI filmi olacak Ye muhak· 
kak bütün dillere ç · nilccddir. 

lf. 
Filmin mewzuu hemea b.r ttan ba

ta l üyük bir liHde geçer. ilk aahnede 
li1enin müdGrCl ile muaYiaini konu• 
tur l ulu ruz. Yfika k 11nıfta rçılaa bir 
~tretnıe.r (mual!im) mun:nliiine ki
lbln geçirileceği müoakata edilmek• 
tedir. 

Mü Or - En u~i namzet Marlilı 
tür. :.'.4 yıl emeği vırdır, •ter o ıe· 
Çeru, bir yıl sonra t em aylıkla te
kaüt ol .. billr. 
M ~nin - M:r.üa'ün ben hiçbir 

fena ığını görmedim, fakat Hrt ltir 
•dam ~.r, çocuk'crlı HYİ)mez. Arka-
datla ı araaında dll hot ıörülmez, 
kend.sini tavaiye edemem 1 

* 
No3l i'eceald:r. Batan ~oculdar 

Sesli Filmi Ses
sizin Ve Tiqatro 
Piyesinin Tesi- · 
rinden Kurta
ran Bir Eser I 

nleriae daamektedlrler, ltlr hafta 
yurtlanada kalacaklardır. Fakat içi•• 
rinde ltalıtaaı Bl•lı, aa•Hİ de tekrar 
nlea•itt buaua lçia mektepte Itır&• 
kıl•ıt obalar •ar.ılır, o •ece de al
lıetçl MarlUs'tlr, hiç kimae tarafıadan 
anll•iyen. çoeuk muztpliklerl karıı-
11nda ltunalaa Mar:ıa. 

* 
Hırıatlyan çocukları Noelin erteai 

aal.allı potinlerlnd• birer lııediye bu• 
lurlar. Fakat ltlrçok aeı •eb•plerle 

o ••ceri mektepte 
geçiren ya•rulara 
kim hediye nr .. 
cek ? Burada Mar· 
lllıla iklnel bir 
karaldtrial ı3rl· 
JoruL Bltla çot 
cuklar uyuduktaa 
aonra aylıfıadaa 
artırdıtı iç bet 
k aruılJ çocuklarıa 
laepala• ltirer he
diye alıp flaliH 
potf alt re koyan, 
ıarlllace utaaaa, 
ıoara bGtllıa ıocuk 

lana minaettarh• 
tı•ı kanaaD Mar
llı'l I .. 

So• •alaae yine 
•ldlrla odaaıdır, 
karıaaıada ytae 
muaYlnl Yardır: 

Midir - Ent, 
arbk anlatıldı, 
Marlla Uıt •ınıfa 

••çemirecektir. 
MuaYin - Ara-

daıa •içen müddet 
aarftada dütlladü•. 
Baaa öyle ıeldi 
ki, bu zabn aley
hinde bulunutum, 

belki ilana icarı• da .. rt daW"ranıtının 
bir netlcHldlr. 

Midir - Olabilir. Fakat Marllı 
Uat • 11Dıfa ıeçmiyecektir, çllnkl bu 
dakikada bulundutu •taıfın lıtllnde 
bir ıı•ıf yoktur, tayini emri ritm. tlir. 
Fazla oluak bir de maarif mada!yaaı 
alacaktır. 

Bu ~rada Marina içeriye •irer: 
Mndnr - Doıtum, bui'ÜD üçOmO• 

ltlrllkte yemek yiyecetis, hrflinizl ve 
m11dalya•ızı tea'it için ... 

--------------------------------------- ----------------
Bugünkü Şeklinde Sesli 
Sinema Ölüme Mahkôm ! 

--.... ........ ,.... ..................... ---
Buıüa aHli •İ•emada yerleımlf bir 

"tire,. bu'undutu aŞy:enemes, yaYat 
ya•aı yeni fikir.er, yeni uauller, yeni 
tecrübe'er yer etmiye batlamıttır. 
Fakat bunların arHıada kak aalıa 
yoktur, ye iatikballn kapı•t el' an açık
tır. Satlam kafadan çılıı.mıı yeni bu· 
luılar, kalpten cofma Etetle yrpıhnıı 
yeni Herltr yapıl ·ş, beğenilif, itiraz
aız kartı'aaıı, bunlar örnek olac ::ıklar, 
kaideyi bunlar t•tkil edeceklerdir. 

Bununla beraber •imdiden, çok 
atır oldutu için, belki herkuin a-<ı
xilne çarpmam·ı olan bir " iıtihaJe ,. 
hiasedilmektedir. Bu iatiha:ede "yGıde 
yüz,, 8HJi fıhnin 6'mek Clıere o)Ufll• 
dur. Bu, muhakkaktır, Ye bir aamaa 

Yazan: Loui& Valrag 
olııcaktır. Uautmıyalım kf, bayat bat• 
tan bata "muhavere" detildir, içinde 
ylz kırıt •klıtının, bir se11lz ı~zyafı· 
nın, bir kol aallayııın, ya. aatarhk 
konufmftdan daha fazla ehemmiyeti 
Yardır. Seaala •İne111a bunn yapbtı 
için muvaffak olmuıtu, aeuiz ıiaema 
filmin çocuklutunda kazandıtı mu
nffaldyeti tamamen ihmal ederek 
nk'arı ıaze botdutu fçia MSailk 
kaldı, yapılacak fey lklıinia ortaaı•ı 
bulmaktadır. iddiamızı• bir delllini ml 
iıtlyoraunuz? 
· Bugünlerde Pariıte iki Amerikan 

filmi gösterilmektedir. Bu fılmler 
lngillscedir, falrat tek kelime fna-ilizce 
bilmeyen Franaızlar taraf.adan da an
latılmakta, ve bu riizden raj'bet 
i'armektedir. 

Polaka kllçllcük çocuğunu ve 
karıaı Maymeyi ihmal eden bir 
boka6rüa adıdır ve film de onun 
adıaı tatımaktadır. BllbaıH apor 
ile uğraıanların hoılanaa ifide
cek, biltlln diier Hyircilerl de 
allldürerek eğlendirecektir: 

Mayme kocaııaın llkaydiıine 

anne oğlunun yenilmeılni, baba 
iıe mücadeleden galip Çıkmasına 

iıter, çocuğuna aa1ibatlar verir, 
yollar 16sterfr. Neticede de her• 
kH memnun, mH'ut olur, tabU 
••ylrcilerle birlikte. 

Bu filmde Polaka roltl (Ar
mıtronı) • verllmiıtir. Oğlu ro
lllnll de ( Stuart Ervin) yapmııtır. 

Huıuıi Alem filminden bir aalaae Kolett Kolbert, deliler lautaneal paaal10-
nerler~nden (G~'in Vllllamı) a bir ıual soruyor 

Bir Sofrada 
Kızarmış 

600 Kilo 
~t ! 

ParamouRt ıtlldyosu geçen· 
lerde yapanı oldutu (Haçlılar) 
filmine ait bir iıtatiıtlk neffettl. 

Bu iıtatiıtlkte "gerçek,. ile rek· 
llm heHbına uydurmanın nlıbetl 

nedir, bilinemn, fakat hoıumuza 

ıiden bir fıkrasını aıağıya ge· 
çirelim: 

- Haçhlar piyealnde okadar 
çok figtiran buluadurulmuttur ki, 
bunları 6jle yemetinde doyurmak 

muazzam bir İf halini almııtır. 
Bu maksatla lozartdıp bir sofra· 
da dağıblan dana etinin mlktan 
tamam 600 kilo, dağıtılan kOçilk 
francalalana aayııı (6000) adet, 
içilen bira ıiıelerioin miktarı da 
(12,000) tanedir. 

Film için kullanılan negatif 
pellktU 40,000 metredir. Bunun 
yllzde doban beti yenilmeyerek 
atalmıt. ancak yllzde beti alıko
nulmuıtur. 

---=-=-,._,..,..=-==="""-"-===-=-~~====--=m=====-=~====-=c..:'""-"-'"-"="""""~===-=-

YabaftCI Karlkat8rler Yeni Bir Vodvil 
Hazırlanıyor! 
Paramoutıtun Franıada te118 

ettiti atüdyoda Mayılİll 7 inci gü
nD yeni bir Fran11z vodvilinin 
çenilmulne baılanımıtar. Adı 
(Pont-Blkuel) alleaidir. Meıhur 
fl'anuz muharriri (Aleksandf
Biuon) un aynı adı ta11yan piye
ıinden alınmışbr. Senaryoyu ya· 
panlar Henrl V endreu ile Suzett• 
Desly dlr. Muaiki parçalannı O· 
berfeld yapmıştır. Oyuncuların 
araaında Armand Benıard, Ja k 
d6 Ferody, Pıer Stepben, Pauley, 
Gina Maneı, Alia Tiasot gibi 
aan'atkarlarm adları HyJlmakta 
Ye buna bakarak muvaffak ola• 
cağı temin edilmektedir. 

sıelecek ki, l:ugiln tarihten alınmıt bir 
veaika halinde gördüğümftz aeuiz film 
bizi nuıl i'ÜldilrOyona, busrünQn aeall 
filmi de fiç beı yıl •onra bial öylece 
güldilrecektir. 

Bunun yerine yanm aeıli film kaim 

ÇünkG aeaia konutma kıamı en afatı 
derecuine indirilmit, ku•ntin bClyGk 
k11mı tabii aealerle, mimiklere veril· l 
mittir. 

Mlı Garbo aize bu 10,00l, 

dolarlık çeki hnzalathğıma balca· 
rak soymak iatcdlğı:n s::.nmayınız. 

Makaadım aadece imzanın elde 
edip hatıra CÜ) e saklamaktır. 

Buna rağmen iyi bir tiyatro 
piyesinin senar) o hal ne geçince 
ekseriya kıymetinden büyük bir 
kısmını bilenler mlıtereddlt dav· 
ranmaktadırlar. 



-+ 
( A1ahkeml!lerde L ,-

jilet le 
Yüzünü Mü 
Kesecekmiş? 

iki ı ci ıulh ceza mahkemesf~e 
Sait adında bir genç getirildi. 
Fatihte oturan ve radyo tamirci· 
llği yapan bu genç bir kadını 
tehdit etmekle suçludur. iddia 
edildiğine göre Hikmet admda 
bir kadın Said;n yanında metres 
o!arak yaşıyormuş. Fakat bozuı· 

muılu. Kadın Saitten ayrı!mı~. 

Bunun üzerine Sait Hikmete ha
ber göndererek: 

- .,Bana yeniden metreı ola· 
cakııo. Y ok1a yilzünll jiletle ke
ser, seni çirkin yaparım. Kızar

Hm öf dtırürllm de ... ,, Demif. 
Sait mahkemede: 
- " Böyle bir t•Y olmadı. 

Hem biz Hikmetle barışlık. Şim· 
di beraber y aııyoruz. Or.un böyle 
bir davaaı yoktur,, demektedir. 

Cebi Be,lblrllklerle Dolu 
Adam 

Beyoğlunda Hamdi lıminde 
bir bırıız yakalandığım ve Uzerl 
ara omca bir çok beıihiyerdelerle, 
elmaa ve pırlanta yüzük ile 137 lira 
da para bulunduğu rıu yazmııtık. Bu 
genç mahkemede ıoriuya çekil .. 
miştir. 

HAkim Hamdiye: 

- Bak ıenin Ömer adında 
bir amcan Yarmıı. Onun evinden 
birçok altm, yUzük ve para al· 
mııım. Anlat bakalım bu it na8ıl 
o!du ?., Diye ıorunca ıuçlu Ham· 
di ıu iddiada bulunmuştur: 

- Ben kUçUkdenberi amca• 
mın yamoda bUylldUm. Babam 
ölmed'n ene) amcama benim 
için para ve altın bıraktı. Banada: 

- '' BUyUyUnce ıana aermaye 
olur.,, Dedi. Amcamla darıldık. 
Evinden çıktım. Ve ltendlıine 

bana ait paraları verm•rı.l ıöy· 

ledim. Amcam bana: 

- •• Ben ıeni bu kadar yıl 

büylHtUm. Ne parası İltiyorsun?., 

Dedi. Ben de blrgün amcamın dl
ıarda bulunduğu bir e1nada eve 
girdim. Y eogem bahçede bir. itle 
meuıuldü. Yatak odaaını açtım. 
Yatağın altını kaldırdım; orada 
bir kemer içinde on altı tane 
beşibirlik, bir tane elmaı yftıllk, 
on bet lira kiiıt para duruyor .. 
du. Hepsini aldım. ÇUnkll bunlar 
bana babamdan mlraa kalmıthr. 

Peki seni yakaladıkları 

Y<lkit th:erinde yalmz 5 beılblrJlk, 
bir yüzük, 135 lira para bulun• 
muş. Geri tarafıoı ne yaptın 1 

- Amcam elimden alır diye 
harcadım, ~ e Hm. Hlkim ıuçluyu 
tevkif etmiıtir. 

--···-·····-······-.. ·-··-·· .. ··-------·---&--

BUT-ON ULKEY 1 
liERC.UN 

.... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK.O.Ti 

~nDosıa 
D. DAKİ ~iR. tı.AN 
11UTUN ULKEYI HEA G.IJN DOLA$1R 

DÜNYAYI İDARE EDEN 
B Ü Y Ü K 

ADAMLARDAN: 
Bir lngiliz 
Gazetecisi 

Alman 
8uıün yalnız Avrupanın değil, 

htitiin dünyanın bak;ş'.arını kendi 
üzerine çeken, ıahıiyetinin kud· 
reti ve azameti ile Avrupa· mil· 
Jetlerinin her birinin ıfya1eti ha· 
riciyetinl tanzimde büyük bir 
Amil olan adamlardan biri de, 
hiç 1Uphe yok ki Alman Cumhur 
Reiıi Adolf Hltlerdir. Maamafih 
Hitlerin iımi herkesin •izında 
dolaıtığı halde onun ıe-
ciyeıinl, huıuıiyetlerinl 

yakandan bilenler ve 
takdir edenler, Almanya 
da bile pek çok değildir. 

Hltlerln Bir T•svlrl 

Hitleri iki kelime ile 
tauir etmek lizımgelirse 
ona maddi, pratik bir 
hayalperest diyebiliriz. 
Çünkü o hayalpereıtlik 
ile yapıcıhğı, kuruculutu, 
biriblrine tamamlle ııt 

olan bu iki 1eclyeyl ıah· 
ımda birleıtlrebilen na• 
dir ıahıiyetlerden biri• 
dir. Kromnl ıiM Jaa 
Dark gibi batkalarınan 

bilmediti, ıörmedlğl, gizli 
ve nurlu bir kaynaktan 
ilham alan bir miıtiktlr. 

Alman ırkının ruhunu 
hakkile temsil eden bu 
adam hakikaten tabiahn 
iki tıç aaırda bir defa ya· 
rattığ& bllyUk ıeflerden 
biridir. 

Hitlerle temas edenler, daha 
ilk görUımelerde bu adamın va· 
zif es~ne ve ga) emine ne kadar de· 
rln, nekadar büyük ve aanılmaz 
bir imanla bığlı olduğunu derhal 

hi11ederler ve bu derin lnanıt 
karşl'8ında artık onun aamimi 
olup olmadığını araştırmanın ne 
kadar ll\zumıuz, ne kadar bot 
oldupnu anlarlar. Çünkü bu ka-

Hitler 
lazımdtr. Hitlerde insanın gözüne 
çarpan ilk hususiyet onun daima 
dikkat kesilmiş hali, adeta tetik 
llstU lc!e dull.fUdur. Konuşurken 

dereden tepeden, rastgele ehem· 
mtyetsiz feylerden bahaetmez. 
Duruşu, dikkati kat'iyyen gevşe· 

meı. Tavurları nekadar sakin, 
çehresi nekadar ifadesiz, hissiz 
durursa duraun, için için kaynadı
~mı, onun bUtUn ruhunu, varlığını 
1arsan ateıtn ıayesinin sıcaklığını 
hissetmemek kabil değildir. 

Çehreaintn en tesirli~ en canlı 
kısmı, adeta kuv•etli bir mlknatıı 

HitJer 

gibi olan çekici gözleridir. Bunlar 
yUklendiği yazifenin azametini 
tamamile anlayan ruhunun, dima· 
ğının adeta birer aynasıdır ve 
bu gözlerin içinde onun gayui 
•e ona olan imanının bUyUklUğU 
tamamile görülebilir. Zaten onun 
muvaffakiyetiol, ıiyaaet ilemln· 
deki bu derece yükselişini temin 
eden amillerden en mühimi, onun 
vaıifeıine gayeıine olan bu aar· 
ıılmaz imanıdır. 

Hltlerln Kıyafeti 

Cumhur 
Re1s·:ni Nasıl 

Görüyor? 
de Adeta mücerret, yalmz bir 
hayat aUrmektedir. Tarihi nutuk· 
lan, blribirine muhalif fıkirlerl, 

noktainazarları telif için yapılan 
uzun münakaşalardan sonra ha· 
ıırlanmıı şeyler değildir. Onlar· 
daki kudret ve sarahat bunların 
doğrudan doğruya kendi dimağı· 
uın mabıulU olduğunu açıkça 
ıöatermektedlr. 

Hitlerio daima giydiği 
Uniforma aynı ıamanda 
... nun aadeUkten de çok 
ııot1andığını göstermek .. 
tedir. BUtUn kudretini 
Yazifeslne baereden bu 
adam da, bUyUk meau
llyetler yüklenen adam· 
lar gibi münzevi bir ha· 
yat ya§amaktadır. 

Kat'iyyen et yemez ve 
ıon zamanlarda, Musolfnl 
ıibl içkiyi ve sigarayı da 
tamamen terketmittlr. 

Hltler Ve Mu•lkl 

Hltlorln en çok zev 
aldığ t•Y kllıik musikidir. 

Yorgun dımağını mu .. 
ılkl dinlemek ve daire• 

ılnde yaptırdıj'ı huıuıt ıl· 

nema salonunda hoılan· 

dığı filmleri seyretmekle 
din~endirir. Hakikaten mu• 
ıikinln onun llıerinde 

yaphğı teı(r ıayam hay• 
tettir. O dikkat kesllmlt 
tavn gevşe ~. 

Dinlediği musikinin nağmelerine 
aHre çebreıinln ifadesi tamamlle 
değiıir. • 

Kudıl bir gayeye erlımek için 
yaratıldığına bUttin nrlıflle iman 
eden bu edam ayni ıamanda ıon 
derece baasastır Ye bu yüzden de 
.,ada ıırada mUthlı ruhi buh· 
ranlar aeçirir. 

1 
Dil Balısi _J_
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Öz Türkçe 
Çalışmaları 

Yirmi ÜçUncU Liste 

1 - iktifa etmek • izdemek 
Tllmlz, taklrdlmarifet - l:ı.• 

demen 

Örnekler : 1 - Biz bUtUn devrim 
davalarında AtatUrk'U fzdemek~ 
teyiz. 2 - Akıl öğretmeyi 
bırakınız; eğer onun iyi bir 
izdemeni olursanız, bu şeref te 
ıize yeter. 

2 - iktifa etmek • Yeter 
bulmak, yetainmek 

Örnekler : 1 - Hiçbirimiz, hava 
aavgamız için, 200 kanadı 

yeter bulmayız. 2 - Kendlıiol 

ho, kullanırsanız, vermek iste• 
diğinlz paranın yarısı ile de 
yetıineceğlne tllphe etmiyorum 

3 - lktlsab etmek - Edinmek 

MUkteseb • Edioik 
1 ktlaa b .. Edinç 

MUktesebat - Edinçler 

Örnekler : 1 - Hukuku mükt .. 
11ebe • Edinik haklar. 2 - ilim 
edinc;leri oldukça ek11ik olan 
bu adam. 

4 - imtihan • Sınaç 
Örnek : Bir talebenin 11ınaç uıtll• 

lerinden yanıp yakıldığını gör
dUğUnUzde, ımaç üsUllerl değil, 
talebenin bilgisi hakkında şllp• 
hey• dUtUnUz. 

8 - iktidar • Erk ( Pulssance) 

Mevkii iktidar .. Erke (Pouvolr) 

Sahibi iktidar • Erkmen (Puiı· 
sant) 

Örnekler : 1 - Bir de•let için 
en büyllk erk kaynağı, ekono• 
mik gelişimdir. 2 - Bir şefin 
aınl erkesi, halkın Hvgiıidir. 

3 - Erkman, kUçtıklerln kuıut 
larmı boş görür. 

Not; Guetemlı:e aBnderilecek yaıı• 
larda bu kelimelerin OımanJıcaları .. 
nını kullanılmamuıoı ri('a ederiz. 

, 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONlM ŞIRKE11 

TESİS TAR1.H1ı 1863 

Sermayeıi: 10.000,000 İngiliz Jira11 

Tilrkiyenin bqlıoa eehirlerile 
Pariı, Marsilya, Niı,Londra n 

Manoester'de. Mısır, Kıbm, Irak, 
han, Filistin Yt> Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suri1• ve Yunanislan'da Filyalleri 

nrd.ır. 

dar bUyllk bir ıayeye, bu kadar 
derin bi iman beıleyen bir ada· 
mm iki yUzlUlUk, kurnazlık gibi 
bayağılıklara tenezınl etmesine 
lmkin yoktur. 

Hitleri sil il kıyafette görmek 
hemen hemen kabil değildir. O 
daima meıhur haki on'forma .. 
alie gezer ve demir ıaliple, çen· 
gelll haçtan ba9ka hiç bir ala· 
met veya niıan takmaz. Bat 
Yekilet binaaındaki daircıinde 

ça:ışırken dışarıda ve hattA a· 
lelade davet H yemeklerde da· 
ima bu elbiaeyi tat r ve ancak 
fevkalade resmi ziyafet:erde iste
meyerek fnak &İymeğe mecbur 
olur. 

Hitler bugünkü mevkllnl her 
ne kadar az bir zaman zarfında 
ihraz edebilmlı iae de yine birçok 
hiyanetlere, ıükutu hayallere 
maruz kalmıştır. Bunlar ılya· 
set hayatında daima te1adUf Har tUrlU banka muameleler• 

Onun için Hitlerin ıamiml 

olup olmadığını araştırmaktan 

ziyade onun kendi aayednl naaıl 
telAkld ettiğini v• bu ıayeainin 
Avrupa ıulhn ile ne derec• kabiJI 
telif olduaunu te~ldk etmek daha 
faydalı olur. 

Hltlerln Gayesi 

Onun aayeıl, dahHde Alman 
milletlnl•, Alman arkının tam bir 
hakimiyetini temin etmek ve AJ .. 
man de•letinl tekrar dtınyaaın 
en bUyUk deYletlerl ııraıına yllk· 
aeltmektlr. 

Hitler bu gayeden zerre ka
dar inhiraf etmeyeceğini, hiçbir 
fedaklrlıkta bulunamıyacağını da 
açıkça ıöylemektedir. 

Bir lnsamn karakterini anla· 
yabilmek için onun Uk nazarda 
kUçlik ve ehemmiyetılz ıörtınen 
huauılyetletlne Gikkat etmek 

Onun, bUcum kıtalarınm bu 
ıayede oniformasmı tercih edişi de 
yazifcsinl bir mücadele, bir miica• 
hede telakki ettiğini gösterir. Hitler 
yaradılıt itibarile hiç bir zaman bil
diğimiz umumi tipde bir devlet 
adamı olmamıştır ve olamaz. 
Çünkü en hoşlanmadığı şeylerden 
başhca&ı da bürokrasi usulleri ve 
idari itlerin teferrUabdır. 

BUtlln bo,·nk ş · f' er gibi Hl' ler 

edilen ve önüne geçilemlyen t•Y· yapar 
!erdir. Fakat sıa>et ha1111 olan ,, ___________ _, 

ye arka daılarına daima ıadık 

kalan Hitler bu hiyanetlerden 
aon derece müteessir olm\lf, btı

yük acılar duymuıtur. 

Bugün onun en mahremi 
olan birkaç kimse, aiyaaet haya• 
tına atıldığındanberl onunla yan• 
yana çalışmış olan arkadaılarıdır · 
ve Hitlere olan 1adakatlerl ıon 
seneler zarfında çok çetin lmtl· 
hanlar geçlrmiıtir. Bu da bizzat 
Hitlerin arkadaıJarına kartı ne 
kadar aadık ve alicenap oldu· 
ğunu göalerir. 

Hitler bugün bUtUn Avrupanın 
mukadderatmı elinde tutan bir 
adamdır. Söylediği her nutuk, 
yaptığı her hareket bu~ Uk akis· 
ler uyandarmakta ve bazı millet
lerin efkarı umumlresi üıeri"de 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubesJ 

Merkeıi : Berlin 

Türklgedeki ıuhelerl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. l'ıitün Gümrügü 
il H11r türlü banka iıi lf-

•••-.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

fena tesirler yapmaktadır. 
Maamafih onun giriştiği mUca'" 

delede yapbğı bazı hareketleri 
aleJacele muhakeme etmek "e 
fena görmek te doğru değildir. 
Çünkü be} nelmilel ıuitef ehhüın

4 

lerin çoğu böyle gayri kafi veya"' 
hut yanlış deiiller ve görütlet 
üzerine verilmiı acele kararlardaP 

do~ar. 



10 Haziran 

Hangi Mektebe 
Girecek •iniz ? 

Askeri 
Liseler 

Aakerl liHlerln her lıansl bir 
11Dıfıaa firmeye iatekll olanlar• 
dan aranacak ıartlar ıunlarclar: 

Bulunduiu ııaıh ı•çmit, bu· 
lunmak, hiçbir hHtahk •• illeti 
olmamak, dokuzuncu ıınıf a slr
mek için de 1 S • 19, onunc• ıı
aıfa pmek için 16 • 20, oa bi
rinci aınıta ılrmek lçia de 17·21 
)'Afinda olmak, keadiıl, aileai Ye 
Yeilal ahlakca iyi elmak. 

Aakerl liaelv lldal lıtanl>ulda 
(Maltepe ve Kuleli ukerl liHlerl) 
•• biri Buna aıkerl liaeıi olmak 
laere iç tanedir. 

Aıkerl liıelere ,ınaek lıt .. 
renler yukardaki ,.rtlara elaya• 
9Uak ayrıca ıu ••ıikaları ve 
evraka •ermek mecburiyetin• 
dedirler: 

Aakerllk ıubelerlade allmuneal 
baluaan Hn•t muclbiac• no
tvlikce taıtlk edilmlı •• ••liıl 
tarahndan •erilecek bir taahhlt 
aenecll, mektebe ıinaek için hiç 
bir kayt •• ıart yuılmayacak 
olan pullu •• fotoırafh bir utlda, 
kabul fiti, 4 adet YHika fotopafı. 

lıtekliler bir Jaaılrandan iti· 
haren JUkandakl \'Hİkalan a .. 
keti liH bulunmayan yerler4e 
ukerlik ıu belerin• \'ermeleri 11· 
ıımdır. Buluaduldan yerlerde a .. 
kert llH olaa lıtekliler iA JI•• 
ıukardakl Yeılkalan temmuz ba· 
pndaa itibaren mekteplere ••r
mek ıuretUe mlracaat ederler. 
11 iaci ••fa ait kayıt Ye kabul 
maameleal 1 Aiuıtoıta, 9 uncu 
ve 10 uncu 1111\flara alt kayıt •• 
kabul muameleıl de 1 Eylllde 
bit•. Mekteplere alınacak taı .. 
benla aayı• kadroya hatlıdır. 
Maarif Veklletlnce ta1dik edll
llİll mekteplerden aakll auntlle 
ı•lmek iate)enler kadroda 1er 
bulaauraa dera yılıma laer Yaktia
cle mtlracaat edebWrler. 

S.nıflarda ikmale kal ... olaa
lar ikmal imtihanım muyaffald
yetle •erdikten ıoara kadroda 
1er kahr.. alınırlar. 

Sorgular• 
Cevaplar1n1 
Düıoede mütekait Bi4'17et oflu 11. 

Kemaleı 

Yukanda ukerl Hıeler laak• 
inatla batla ı•raitl ruayoraı. 
ekayap wulyetlnld tetkik e4e
b ... nll. .. 

Adına Erkek LiHelnden Ot Nail•: 
Yakında laer Ud ••ktebla 

kayıt •• kabul ı•raltinl de • .., .. 
dec•tiz. .. 

Oellbolu Ortamıktep 1oa 11mftua 
1" Kemal Gönen; 

Nafıa Fen mekteblaln ka11t 
•• kabul .. raitlai 2 Hallraa 
Kaclaıtro mekteltiala de 1 Hui
randa aepettik. Fakat lidn için 
Nafıa Fea mektebi clüa mlna
aiptir. Leylidir, meccanldlr. Yal
aız riyaziyeden 111 dereceni• 
olm• tarttır. S6yledl;tmb tarihli 
ıazeteleri bulup okunanız dalaa 
cok ma16mat elde ederainb. .. 

Betiktaş D,kilitqta Emirhu 10kak 
No. 5 de M. Yurdanurı; 

Orlamektebi mutlak ıurett• 
bitirme:ıiz IAzımdar. Y eşilk6y •• 
E.kifebir Haya mektepleri mut• 
lak •urette oıtamektep meıuaa 
ahrlar. 

SON POSTA s. ,·, ~ 

lnanılmıyacak Şeyler : I Tarilıi Fıkra \: 

Afrlkada, Uıanda kıralla• 

rından Mteıa brnaldaranı 

ı6ktOrmOı ve yerlerine 
aun'I tıraak taktırmııtar. 

Glııl•l•IH al · 
daaaa11aıır. iyice 

dikkat eolaır. Bu iki 
ıekll blrblrl•I• apı•ır. 

Afrika Konıoda lnılu naa b• 
Mlı1eaer kiliaeıi ta• •attılat .. 
Yanın lıı:erinde lap edil•it' ir 

kır•ıaı ke
ailea bl. 
demir pe 

lutu dlU 
yan maka .. 
zın yala-

~••'9" 1abll••k· 
tecllr. 

Arnavut 
Kaldırımı 

(1790)da lıtanbuldan 1Berline 
bir elçi gönderil mitti. Azmi Efen
di. Bu Türk diplomat, dönüşünde 
bir 1efaretname ka!eme aldı, 
PrJıya paytahbnda neler ıördü· 
ğ"inll, neler duydujunu anlatmaya 
aavaıtL Onun her ıeyden önce 
dikkatini ç•l•a e~rlin aokalda· 
nadaki lcaldınmlardar. lata 1buJda 
Jazın tozdaa nefea alamayan, 
k ıın çamurdan adım atamayan 
Azmi Efendiye Berlinin o tarihte 
parke döıeli ıokakları ve asfaltı 
aadıracak kadar dlizıDıı yapılan 
kaldınmlan elbette nefiı görll• 
necektt •• yiae elbette adam
cağızın atıını ıalandaracaktı. 

1797 de Parlle bir elçi ıitti: 
Eueyit Ali Ef•dL Tam bet l •I 
orada oturan bu çok zeki, çc k 
dt:baz diplomat da dönuttın yazdı
ia aefaretnamede Napo:yonu, Ta
leyrana, Maretal Neyi anmadan 
•e pek botuna fitmlf olan balo• 
lara kaleminden bal döküle dö
kOle anlatmadan 6nc• ıokakla,. 
dakl parkeleri dile ahyor, uzun 
uzun &pyor. Halda; çünkü onun da 
Azmi Efendi ıibl lıtanbulun kal
dınm11zlajından canı yanık! .. 

Din Modanın en lflek •• ev ba
kımında.'- en ıtıalll ıokaklarandan 
b:rinde d6rt b.. ltçinin yere çö
melerek çekiçlerle taı kırdıklarını 
Ye o sGzel aokata Arnavut kal· 
dınma döıemiye aavaıbklannı 
ıördOm, Azmi •• Seyit Ali Ef•n
dilerl habrladl-. 

1 
BUNLARIN CEV ABINJ VEREBİLiR MİSİNİZ ? 1 

Za•allı adamlar!... Eğer mOm
lrUalolap ta muulanndan kalk ... 
lar •• bir daha Parlıe, Berllae 
tltHl• kendilerini imrendirea 
parkeli aokaldana yerleriade yel
ler eatiiinJ •• ıere kaymak 
d&ıenditl bluinl •eren aıfalt 
yollana beyu bir ıerlt tibl hu 
tarah kucaldaclap ıöreceklercll. 
Fakat aynı adamlar l•tanbula 
ıelince yOz elli yıl evYel kencli
ler~nl ijrendirea Arna•ut ka~dı• 
nmlannın bili Belediye bayın• 
dırhk pllıanıa en ba11nda yv 
a.dıpm g6r0p f&flracaklardı. 

< 
Raladekl mOatatll, dlrt çlzıl 

çekilerek ıGrdltlnll• slhl beı 
kııma ayrılmıfbr. Şimdi bualara 
bakarak fU auallerla ce•aplanm 
Yeriniz: 

j 

1 - A Şekli, E teklinden ki· 
çlk midir, b&yok mldür yokaa 
oaa mllaaYI midir ? 

2 - B Şekli E .. ldindea kll
çlk midir, blyDk mtıdtır yok .. 
ona mlaa•i midir 1 

3 - B ıeklia • dlrt cbh, D 
.. kllain dirt clalıadaa dalaa bG-
1nk mDdtır, yoku dalla ktlçlk 
•ldlr? 

Petatea Yertfl 
Bir mektepte flyle bir pala

t.. yarip tertip edllmiıti. Y an11a 
baı:ıyacaia nektaya bot bir Hpet 
bırakılmıı •• Hpetten 6 JD•tr• 
ileride baılamak •• aralarında 
b:rer metre mc11fe olmak tbere 
12 tane patatH clizllmlftlr. Ço
cuklar yarııa birer birer iftirak 
edecekler. Sepetten baılıyacak 
bir çocuk ev•ell en Jakıa yani 
birinci patateal ahp ••pete ıeti
recek ve böylece her 1eferinde 
yalım bir tek patat•• ıetlrmek 
nntile ea ildlW tle ..,. pil-

Yine Mürekkep 
Lekeleri 

Yaz ı•~di, ı•zmete &idem .. 
d:tlaiı ,enler olur. Bayi• ıtlD
lerde boı vakti· 
alzi na11I geçir .. 
ceğinizi dUtünllr
ıOnDz. Oturup 
dllflnmekteue , 
kalemi elini•• 
alınız. Mlrekkep 
ı'.tedoe iyice ba• 
tırınız bir klpt 
parçuı tber;n• 
bDytlcek bir 
damla damlatı
aız ve kiiada 
ltlkDnDz. Açtı-
tınız zaman ıarlp ıarip .. killer 
16recekai11lz, bana kalemle birkaç 
çlztl ili•• edince mid etl•aclire
cek, tlllnç karikatOrler elde 
etmif olununUL 

MeHll bu 16rd6illnb lekeye 
ralnaz ayaklar •• b .. • çia,W 
ili•• edllmif •• mDkemmel bir 
ıaraon ruml olmuıtur. 

·-····--···------······-···-··-···-.. --. ·-·-· 
rip koyacaktır. Bunu en az samaD
da yapan da JUlfl kazanacak. 

Şimdi ; bu oa iki patatui ı .. 
tirmek için her çocuk ae kadar 
meıafe katedecektir; Bundan 
maada çocuklardan biri kurnuhk 
J•P•P ta ıon iki patat .. i bir ua
da ıetirirae bu meıaf•dea ae k .. 
....... o&acakbr 1 

Saat Kaçta Çald1rmıt 7 
lbaan bir ,an iataayoa ıifeain

den bilet alırken çantasını ça~da
lar. Meıeleyi tahkik eden po.ia 
memuru, lbHndan çantanın •• 
zaman Ye .. at kaçta çaJınclapm 
ıordu. lbı..ıa : 

Hanıi aaırcla ya11yoruz, aa• 
laplmıyor ki? •• 

Dur bakayım, dedi. Bu,Un • 
Çarıamba ve 1aat te 1&baban 
ıekizi ... ~81)0DQD Ndi bir dakika 
geridir. Geçen Pıızarleai sini 
tam öjle Takti -bu aa•t iki dakika 
ileri idi. Halbuki ben çutama 
çaldardıiJm zaman bu nal ae 
l er;de id , ne c'.e geride kalllllfb. 
Tatn vakti fÖ:deriyo;-du. 

Buna naz ıın hı .: n ue 11 ·o 
Ye 1aat kaç.ta \aDlHını ça.cbrd.. 
;.nı bulAbil.r mili ı:z ? 

IKltrt ovunlar1 

Bu g"'rauğunuz res.n.de ı 
kibrit çöpünden biribir De mllsa 1 
alb mOıtatil vlcuda ptlrilmiıt.r. 
Bu kibritlerden bir taneaini kal
dırıp ı•ri kalan 12 kibritle yine 
biriblrloe mCaavl alb daireli bir 
tekU 7apabUir miliniz ? 

M. T• Tan 

ABONE 

a.ı .. ....- .-rı ..,.,, ..... ... ................ ., ........ .., 
Cenp içiD melt~ra 10 hru"'* 

tul ilAftll lbımdır. 



10 Sa5 fa 

fefrlka No: So 

Fakat ılmdl elinde Herr Scb· 
mit'ln hayab pahaaıaa Çekoılo
Yakyaya geçirebildiği talimat vardı 
Ye artık herıey kararleıtırılmııtı. 

Gerçi talimatta yazılan iıare• 
tin verilmemHİ, ahvalin dUzel· 
meıi ve harbe lüzum kalmama11 
ihtimalleri de henUz. mevcuttu. Fa· 
kat o takdirde bile Çekoılovakya 
Almanyanın ı•raitini kabul etmit 
Ye onun eıiri olmuf olacaktı. 
O zaman da kendisi affedilecek 
belki de yüksek bir memuriyete 
tayin olunacaktı. 

Akıi takdirde, bu altım• mah· 
kum şehri ıabah olmadan terket• 
mlş olacakta. Velhaııl 11e oluraa 
olsun iki senelik gizli hayata artık 
buglln nihayete ermit demekti. 
Herhangi cihetten bakılırsa ha· 
kılsın genç kızı kaçırdıtından 

dolayı kendisine hiçbir fenalılı 
gelemezdi. 

Perdlta birdenbire sordu : 
- '·Beni niçin bu tuza&"a dU

iUrdünüz 1 Maksadınız ne?,. 
- "Size emanet edilen cua

kın son aayfasını ne yaptınız?., 
Bu sual Perdita 'nın korku· 

ıunu biraz yatııtırdı. Demek ki 
bu adam kağıtın Herr MUJlere 
iade edildiğinden haberdar değildi, 
derin bir nefes aldı ve: 

- "Hal Şu klğıdı mı? iste• 
diginir. o iH, biraz daha naıik 

davranabllirdiniz. Mister Norton 
onu bu aabab götUrlip Herr 
Mfillere Yerdi, ılze ait bir ıey iH 
gidip ondan isteyiniz heni de 
lütfen bırakınız da gideyim.,. dedi. 

Şartlar 

Masadı& oturan adam bu ricaya 
kulak asmadı. HattA uvap ve
rirken, tavurlarında bile nezaket• 
ten eser yoktu: 

- " Alıkoyduğuauz o sayfa 
,ok mühim Ye mahremdL S · -
rethanedekl bazı memurlarmıL 
.ıayf ada ki tifreyi açmıılar ' 
okumuılnr. Gerçi onun da ehem· 
miyeti yok amma bunu polise 
ıöylemeleri ihtimali var. Halbuki 
bu, bizim biç te ifimiae ıelmer.. 
Onun için timdi buradan Miıter 

Nortona telefon edecekıiniı:, öğ· 

rendikleri bu ıırrı IOD derece 
mahr m tutacaklarma ye baıka 

kimseye a6ylemiyecelderine dair 
ondan s6ı alacakıınıı:. Hattl 
buradan kurtulabilmenb:in ancak 
buna batlı olduğunu da llive 
•deceksiolr..,, 

Perdita kapıya baktı, keadiıine 
enelce yel g6ıteren adam orada 
n&bet bekHyordu. Odadan çıka· 
bilecek baıka bir yer yoktu. 
'Gerçi bir pencere vardı. Fakat 
fıem çok kllçlk hem de çok yfik• 
aekte idi. Bundan maada kalın 

demir parmaldıklan •ardı, kaçmak 
lmki ı da yoktu: 

- " Peki... Miıter Nortona 
telefon ederim.,, 

- "Fakat benim I~} ' ~ m 
ıibi yapacakıınız. Fazla h ç bir 
tef söylemiyecekıiniz.,, 

- "Tabii ... Zaten baıka ne 
1 iyeceğim ki! .. ,, 

Falrnt, sözler basit olduğu hal· 
de P c d.tanm bu . .ları &öyleyen 
sesi s_:.nyet manidar b:r ahenk al
mıştı. Krrşuımdr Li ona ştipheli 

ve ıoğuk nazarlarla htktl: 
- " Çok f yl ederainiz.,, 
Ve masadaki telefonu açarak: 
- " lngllter• aefaretbaaHin· 

de Miıter Nortonu bulunuz,, Dedi. 
Kurnazhk 

Partita, adamın telefonla gö
rUttllğll sözlerden yalmz Laurenc• 

SON POSTA 

10-6-1935 

iıminl ı,ıtebilmlş ondan ıonra 

Çek liıanile verilen talimattan hiç 
bir ıey anlıyamamışta. Yalnız mu• 
haverenln ıonunda Alman: 

-"Evet ..• EvvelA 6yle... Sonra 
ikinci hat ile ..... Demiıti. 

(Arkuı var) 

Aylardan beri 
ran iki 

Akıp 
Liğım 

Du-

Pis Koku Saçan, Sıhhat Bozan Bu La
ğımlar Ne Zaman Kapatılacak ? 

Utımlaruı naiyetlerl reıiaade rlSrGldGtG srlbldlr 

lataobul halkının aıhbatını teh- zlyettedir. 
lik•y• koyan , bazı yeryer açık Diğer reıme gelince ı 
lağımlara raıtıeHnmektedlr. Bu da, yine o civarda Kepe· 

Yukarıda ıı>rdOkOnUz iki re- nekclsinan yokuşunda açıkta akıp 
ıimden biri Knçükpazarda Kan• giden bir IA.ğımc'ı!". 
tarcılar caddesinde Tesviyeci so- BUtUn gün, . s kckudan o ci· 
katında açıkta akan bir lfiğımdır. vardan geçilem<.: ıuektedir. Bu da, 
Tamam yedi aydanberi ayni va· aylardanberi açık durmaktadır. 

Koca Şehir Kaç Gündür 
Zifiri Karanlık içindedir 

Elektrik Fabrikası Yandığı için Mani
sada Işık Görünmez Oldu 

ltıkııs k alan gl1ul Manlsndan bir görlnUf 

Manisa, ( Huıusi ) - Vakıt bir yangın, kııa bir müddet içinde 
gece yarısını bulduktan •onra fabrikayı bir yıgm ve bir harabe 
Maniıa elektr:k fabrikasında çıkan haline getlrdL Vakıt aaat biri 

Haziran 10 

Istanbulda Aç Kalan 
Milyonerler ! 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) mıyacağım bir garip vak'ayla 
işleriniz ne halde? diye sor- karıılaştım. Gelen bir seyyah 

mayı lüzumsuz aayabilirdim. Ve- kafilesi arasında memleketinde 
receklerl cevap, ticart vaziyetle· fabrikalara sahip meıhur bir mll· 
rinl, o andaki halleri kadar be· yarder de vardı. 
ligatla ifade edemezdi. Herif karaya çıkarken cebine, • 

Zira, ahıveritin en bol ıaa· amele:crine vcrdiji ıllndelik· 
tinde, koca dnkkinın sahipleri, ten az para koymuşlar. 

gecelerce yatak görmemiş uyku- Eğer benden yaram lira borç 
•uzlar gibi horluyorlardı: almaaaydı, ya parasmi ödeyeme-

- Y anlat gelmişiz, dedim, di~i taksinin toförUnden dayak 
bura11 antikacı dükkanı değil, yiyecek, yahut ta yiyecekaizllkten 
bir şirket meclisi idaresi... ölecekti. 

lf- Muhatabımın aahiden garip 
Ömrünün 35 yılını antika hikayesi bana, bunu bastıran bir 

alııverişile geçiren 11Arnak,. , bir benzer:ni hatırlattı: 
canlı antika haline gılmiı denile· Bir başka Amerikan milyoneri 
bilir: paralarını hesaplamak için, oda 

- Tekmil, diyor, amma tek- boyundaki kasasına girmiı, vo 
mil 1&n'atların içinde, antikacılık te1&dilfen kapanan kasa kapısını 
kadar ölmUt olan yoktur. Buhran açıp çıkamadığı için de, hudutsuz 
muharebeıinde ateş hattına ilk altmlarmın ortasında, açlıktan 
allrüleo bizler olduk. Ve bu kav- kıvrana kıvrana ölmtiş. 
gada verdiğimiz ıehitlerio yekunu Bence, bu vaziyette, zengin 
ıon Beluciıtan zelzelesi ölUlerinin seyyahlar için Istanbulun, bu 
H)'lıına yaklaıtı. kasadan f arkııı: kalmıyor de· 

Bu itibarla siz, antikacıları mektir l 
konuıturmak istemekle, ölüleri Ayrılmaya hazırlandığımı gören 
dile getlrmeğe kalkıımıt oluj or Arnak ~ 
aunuzl - Gitmeden evvel, diyor, ılıe 

Arnak bu, latifeli tikAyetleri aklıma gelen hot bir v~lt'ayı ela 
ıooa erdirdikten sonra ilave anlatayım. 
ediyor: nbı:! !:'. ,, -rit zem~nında idi ••. 

- Maamaflh, bizi a&ıl mab· Bir gfö dlikkana, bir belediye 
veden buhran deği:dir. ça\'uşu k: . , ellnde koca bir ıu 

Meseli, lstanbul limanına, kovası varaı. 
memleket boyunda transatlan· - AntikaJar, eski eşyalardır. 
tiklerden biri dayanır, karaya bir Dedi, eski eşyalar mikropludur. 
ordu inaan boşaltır. Bu itibarin belediyenin .erdiği 

Bu yüzlerce, hatta binlerce karar ı: uc' bince, dUkkAnımzda 
yabancıyı çarııya taşıyan otomo- her gece kükUrt yakacakımız 1 
bll sürülerini görenler, derhaJ fU Antikalar içinde f. ylelerJ var· 
hükmtı verirler: dır ki, yanlarında kUkUrdUn adım 

- Çarfı esnafına yine giln k'b ] f d ansanız, ra ı e er nin me hini duy-
doğdu ! muı kadmlar gibi bozulurlar •.• 

Fakat bu işin bir lçyüzil var- GeJin görün ki kovasındaki 
dır ki, en dôbi karikatürcü \'e kükürdll dükkanın tam ortasına 
mizahçı kafasından 'bile doğanıı· 

boşaltan belediye çavuıuna bunu 
yacak kadar gülünçtür. anlatmak, vergi memuruna meram 

Bu seyyahlardan birçokları anlatabilmekten de imkinaızdı. 
(100) markla yUz memleket gez- Kurnaz antikacı gUldU: 
miye çıkmış fukara ıeyahat L · . - Ma.amafih, ıonra, belediye 
dalalarJdırlar. Birçokları da ka· çavuşuna epey hayır dua ettim. 
raya çıktıkları zaman, bizim t:ı· Merakla sordum: 
lrlerden bile metelikıizdirler. _ Neden? 

Bunun sebebi de, bizi mahve· _ Neden olacak... O zaman 
den döviz meseleaidir. ta ltalyalardan getirtilen kllklirt 

Zira, ecnebiler, buraya dün- ( ıu pahasma ) satıl .yordu. Halbu-
yalık bırakmak ist1amedlklerl için ki e\•lm\n kümesinde bitlenen 
ıetirdikleri ıeyyablara karaya çı· tavuklara da kükürt lazımdı. 
kararken, ceplerine ancak tram· Belediyecinin ayağımıza kadar 
vay, pul, ve kartpoıtal parası beda~a getirdiği kükllrt, tavukla· 
koyuj orlar. HattA bu yüzden, ge- rm bitten kurlulmahırına yaradı! 
çenlerde, bntün ömrümce unuta- : Tevfik 

------------------------- ~~-bulduğu sırada elektrik fabril· - r 
ıında yangın çıktığı haberi şel do 500 L • / k 
yayılmıı, bir kısım halk sokaklar. lTQ l 
dökülerek yangın yerine koımu:Ş· Müsabakamız 
tur. Bütnn çalışmalara rağmen 
fabrikadan hiç bir fey kurtarıla
mamııtır. 

Yangının nasıl çıkbğı henUı; 

anlaşılamamıthr. Fabrika 11000 
liraya sigortalı idi. Adiiye hldi-

aeye el atmış1ır. Fabr:kanın ma· 
kiniat ve müstahdemlerinin ifade· 
lerin• müracaat edilmiştir. 

Bu dak:kada Manisa ıehri 

karanlıklar içindedir. Halk petrol 
limbalarile aydınlatma Yasıtasım 

temin etmektedir. Elektrik fahri· 

kaaı işi, bu yıl şehir meclisini 
yakından ilgilendiren l~lerin ba· 

ıında geilyordu. Yıllardanberi 

kullanıla kullanıla bozulan mot& 
rlln yerine bir yenisinin getiril· 

mesi düıUnültırken mecliste hara· 
retli mUnakaıalar olmuıtu. Şehir 
meclisi batkanı bir ıUn ıehrio 

Okuyucularımız :?raaında açtığı· 

mııı: (500) lira:ık mDıabaka 

bitti ve bu müı:;bakaya ait 
( 30 ) uncu ıon kuponu nrf• 

rettik. lshnbulc!a Ye dıt ımda l:ulu· 
nan okuyucularaımzın diln akf!\ma 
lrad ~ r idarem:zo gönderdiUeri 

(30)zr r kupondf n mOrekk•p zarf
ların trsnifi:ıe b; t l: nınıttır. MOkl• 
fat k . zan· n lar o l i ıtesi ayın (12)· 
sinde neırtıtdilece:.rr. 

L.--~--~~~----------
karanlıkta kalması ihtimali önl~ndo 
herhaide ) eni bir ınt>tür &hr.ma· 
sım istiyordu. l\:dörün ufak b r 
tamirle kullanılaca;.ını icldio \ b 

ısrar edenler bu suretle iı, ı.?ınls
rmda ald.:ındıklarmı aulamışlardır. 

Belediye acele bir karar il• 
şehrin elektrik ihtiyacını teroill 
etmek mevkilndedir. 
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lngiliz Muhipleri Cemiyeti De Yeni T e
şekküller 'Arasında Bulunuyordu .. 
Bu 11rac:la, oldukp lllli!.11! !!'! 

farka bq 16ıtermiıt1. biri ( S.11-
metl umumiye), dlterl de (Sulbi 
1ellmet ) fırkUJ leli. Blrlnclll, 
Fran1a lhtillli kebirinde aynı iıml 
tafı1an fırkanın yaz~feıinl ifa ed.
cekti. Diierl de memleketin her 
tarafım latlllya baılıyan ltlllf 
kaYYetlerinla mllntekimaae laar .. 
ketleri.ahı lalne ıecmek, ye laa
ktaaetia tam maaa•le iatiklllial 
•ubafua etmekle beraber lclilA
De bir ıulb eıulanaı temin etmek 
lfia faallyet ~erecektL 

Her iki fırkanın ba11nda da, 
• o uaada harbi7e aazın ola• • 
Ferit Pqa, Amasya mebuıu lımall 
Halda Pa,. sibl ciddi Ye haldka• 
t• yatanpenu seyat bulunuyor
du. Çok hayrete pyudır ki Ma
lla• otlu NeYHI Bey, bu HYaba 
aruına 10kuldu; ( Sellmeti amu
.ıre ) fırkaılDID ( SullaOı.JAmet ) 
fırkuıaa ilUbaka lı:ulae, blrdea
blre kuv••tl•en ba 1eol farkada 
llllhlm bir meYld tuttu. 

Fakat Neuu Bey, kaaan da
lrealnde teıekktU eden bu fırka
larda oynamı1a Jaamlandıia rol
lerden baıka yine el albndan bam 
t1kl ıabit arkadaılanaı t•ı•lk 
edlyo; Balkan laarblae tekaddD• 
edu ıtlnlerde lttlbatçalan lktidu 
meYkiiaden dDfOren ( Halaıklr ) 
aabltan grupunu faaliyete ae•l 
•ttlrm•k latiyordu. (1] 

Yine bu eınada bunlarda 
daha mllhlm baD teıekktıller de 
dopyordu. Eakl S.lAaik Yaliıl 
NU1m Paıa, eıkl latlkimet rica• 
lioden buı doıtlarlle birl•tmİft 
( Ia.Wz muhipleri ) lıminde bir 
cemiyet teıkil etmqti. Bu ıe
•abn dllttlntıılerine ıare, bu su
retle hem lnıllizlere bir cemile 
16ıterilerek lngillz doatluju t•mhı 
edilecek Ye hem de lafilizlerln 
lnazahuetl aayeslade, bqka cllaet• 
lerden gelmeai mellauz elu f...
bldana 6nllae ıeçilecekti. 

Ba ıe•at, cealyetlerhal Jla• 
lbllmtaı bir aaha dabWnde p
Difletmek Jatemitler; ilim Ye al
)ant aaba11nda yer tutan satlara 
da birer birer mlracaat etmlr 
lerdL 

Cemiyet, Iasiliderle dddl hlr 
temaa lauaale ıetirmek latemif, 
hunun için de • bil•uıta • AMii 
Bahriye aum Raaf Beye mlra
caat edilmiftl. Rauf a.,, o ... 
-.c1a lataabalu ltalum (cnval 
1"anueat ) ile Inıilia ai1aal •l
llleılill (Mlıter Holer) ile mlllkat 
lera etmifti. C.neral, Inıilizlere 
lcarp izhar edilen muhabbet •• 
klal niyeti, hakikaten merdane 
•• ulllae bir .. ldlcle tellkki •• 
.. bal eylemlfti. Fakat Mlıtv 
ltoı., Rauf Beye, ancak blrkaı 
lln IODr& ceYap Yereceiini ı6y• 
a...ıf; •• bu ikinci mDlakatta da: 

- Slı, Tnrkler; Almanlarla 
ittifak ed.rek harbe pdinlı •• 
laize btlyllk zararlar •udinlz. 
8-ra ela, ln,Uiz eairlerine karıı 
hk çok fenalıklar ettiniz. Ba 
laaUer ortada iken bizden ne 

(1) Gerek bu ( Hall•kir) •rupu
,.._ Ye ••rek banlardaa dotaa (Kızd 
-._çer) cilerin laaraket •• faali7•tlerl 
~ldunda •• ,... s•ldikç• mal6mat 
'-'n .. ~ .. 1ct1r. 

beldiyebilirainiı?. 
Demlftl. 
Inılliz m8me11ilioln ba ı&zlerl, 

cidden fayaaıdlkkattı. Daha blr 
ay evvel, mlltarekenln lmzaa1111 
mDteklp lıtaabula ı•l•n lnıilm 
ricali: 

- H&kftmetlmizden emir aldık. 
Size haaoDmuamele edecetiz. 
Harp Ye •atUiblyet dola;sııaile 
yarah olaa kalplerlnid lndtmiye
ceifz. lızetinefsbaW cuihadar 
edecek ber hankettea ictlnap 
ey ley ece tiz. 

Demitlv. •• laattl ilk ıtıaler
de bu ıaderial de 1erla• ıetlr-

1 
mitlerdi. Halbuki, Mlater Holerin 
yukarıdaki ifadulnd .. ele u
lapbyordu ki, ılmdi it deiif • 
miıtl. loıfllz llyaal mlmuallinlıı 
bu ıasleri, arbk açıktan apt•: 

-Bizden iyilik değil, aacaa fe-
1aalık bekleyebWralnir. 

Demek detfl mi idi? 
Maamaflh, cemiyet rlcaU. ba 

ı&ılerden llmltlerlai keamemltler, 
lnıllb doıtluk •• mlbahential 
temin edince,. kadar m...UerlD• 
deYBma karar ftllaltlercll. 

Yine bu mncla ( VU.Oa pn .. 
llplerl ceml7etl) aama altında bir 
t•kkll daha nlau edi•umlttL 

( Arkaanr) 

SarayburnununAkınbları 
Arasında Boğuluyorlardı 
İki Genç Hayli Çırpındıktan Sonra 

Güçlükle Kurtarıldılar 

Olfimd•n brtanJu Od arbdat 7an7ana 

Din, Mat 14 ı.laraac:la, Saray
bunu açıklannda bir kaza oı.Df, 
fakat tam zamanında J•tifq 
Akar Yapana ta1faları, ita kaza· 
aıa bir fada ile aoaa .. ..ı.ı. 
lnll•• geçaıiflerdir. 

Kazaya •tr•1anlarda birili 
Galatuaray u...ı yanuacla, 265 
aumarah teni dlkklm•da ç•hfAa 
Turpt, diieri de, lltlklll cadde
Iİlld• Elhamra haamda, teni 
Şahapbr. 

Od arkada1t Turpdua lrotra-
aaa binerek, Betiktattan kalk· 
mlflar, Modaya fit•ek a. ... 
1ola dllll•ltlerdir. 

Fakat açalaa 1elk-. birden 
HrtlefU rlltlrla l1ice delmaı 
ye klçlk tekae IU aı..Ja ilqla• 
m11br. iki ukaclq. bu 1Uyu bo
plt•ak İltemiflu. Fakat i1dal 
de, · ıulan . laopltmak ••k· 
aa&Ule teknenia •JDİ kip· 
ıloe ıittikleri lçia, •••az .. 
aeıl claba fazla ltaulu tebe 
aizaaa kadar IU ile clolmuflar. 

Tehlikeyi •z•n Ud arkadq, 
kotraaın b~tarkea yapacafı ana
forda• kartul•ak için dealıe 
atlamıılar, •e biraz yllzme bil
dikleri için bir mtıddet batmamaya 

•a•affak olm11flar, batırmıya 
baılamıılardar. 

Ba feryatlu, • 11rada Kadı· 
k6yhden k&prtt,e ıelmekte olan 
Akay Yapurundan dayulmuı •• 
•apur durarak, lncllrdiil bir aaa
tlalla, kazuedelu muhakkak bir 
alimden kurtanl•ıfbr. Kartanlan 
ıençler Yapura alınmıt. tekne de 
bir mot6re bailanarak Olktıdara 
çeldlmlftir. 

10 H•zlran Pazartesi 
1111 15 ... 

Suacliye'de, Saadi7• psİDCMUDda. 
Elektrik 6rınmın ta&bibb p.terilecek 
Ye ltu meyanda, ıelenler uuında 

kur'a çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

Hallde Ve Arlcadatları 
10 Hulra• Paurteai ..... alqamı 9 da 

SaadiJ• Pilj tlyatr•a•da 
ODiar Ermif lluraduaa 

V od•ll S perde 
Yaza•: Bedia, Vafi Rıza 

• 

.---~ AiLELERE •e TALEBELERE iLAN ~--~ 
Tatil zamanlan de•amanca 20 Eylllle kadar 

•• Tiril llrllll• il 

:·k~:~:. B ER L i T Z'te 
açalmııtar. Huıut derılere bu mllddet için mllhim tenzilat 

KAYDA •AfLANILMlfTIR 
lSTANBUL ANKARA 

373.. lstlldll ceddesl 'lonya caclde91 

Sa,ta 11 

BİBAYB 
.._. _______________ lnıillzcedea ı 

Halife Harunurneit 6nlacl• 
dk çlkmlt oturan pirin• baktı ı 

- Ya labak 1 dedi, una, 
karmm, Zlbeyaenln l>ıttın ... 
ıellltlnl tueonllm edecek, ba 
slzellljl lauke• Wlcllncek Ye 
cllaya durdukp Japyacak, il· 
, .. at bir tllr yaz dire kaç defa 
emrettim? Halbuki HD her defa
•d• benden af dlledla, beni 
muwr ı&r dedin, deill mi ? 

lahak, yorpn ık kapaklanm 
kaldırdı •• yine : 

- Ya Halife beni mazur tiri 
dedi. 

Harunurreılt lalddetlenmedl, 
1a1et akla bir ..... ı 

- Ben Halife delil miyim? 
- AmenuL 
- Sea ldmıln? Benim, yaal 

Halifenin piri. Benim aıametlml, 
.. n ye ıöbretlml, nferlerimi, 
1lzlerce laalaJlldarumn. ıkdele
rlmln ılizelllklerinl tereraaOm 
etmeJ• memur lahak delil miıln? 

- Amenna ya Halife. Şalri
alzl•, k&lenlılm. 

- Ben nni kendime bir doat, 
bir arkadaı yapmadım mı? Bir
likte içip ellenmedik mi? Sana 
avuç doluıu albn, top top Hint 
kumaılan, Şam ipeklileri, g6zlerl 
kamaıbran mllce•herler U...n 
etmedim ml? Sara11mda1d laala
Jlklann ea ,ezelini, beiendiiinl 
al demedim .ı? 

- Mlanettannm• ya Halife! 
Haranarnfit yerlnclea kalkb ı 
- Şa laalde, huzurama pllp 

t• blyle bir filr yazamam demek 
yakııar mı 1 

- Beni affet ya halife, Dlaam 
alamıyorum. Dham p.W MDI 
anutmUf.·· 

Harununetlt fena halde lalcl-
tletlendl. 

- Ahmak! Baclalal Bayle 
uçma mazeret olur mu? Matfak
lanmın klhyaaı ıelip t• bu akıam 
yemek yok deH, yahut ba11eyi
aim ı•llp te araba ıl\rmeil unut· 
mupm, bufln ıezemeyecekaln 
deıe •• yapanm bilir lllİIİll? 
Alimallah der.ilerini 1DzdUrllr, ler 
lerioi klpekl.. atarım. 

- Hakh11n ya halife, fakat 
ilham olmayınca beJitler!mi hiçten 
ruam•• al 

- Hiçden mi dedin? KUatab
hk diye bana derler. Zübe ydenin 
yanında, fbefin yamada duran 
kandills ıibl a6alik duran ylb
lerce halayık için as mı kaı:de 
yazdın? Ben aana koca halifenin, 
dOnyanın en ıtlzel kadınına karıı 
duyduğu btlyftk aıkı, ZDbeyde 
fibl mlıli bulanmaz bir kadını 
mevzu olarak 161terlyorum da, 
aen yloe utanmadan, Dham ala• 
auyorum diyoraan... 

Shlal k•tl. IOpk •• kulrba 

HARUNORREŞl
DIN AŞKI 

1 
auarJarla piri ailzdlkten IODra 

ıöıllne de•am etti: 
- Şimdiye kadar 1enin çok 

kabahatlerini affettim ya lıbakl 
Çinko kaaideleria, beJltlerln bo
ıuma ıidi1ordu. Bana lateclllla 
bir kaaldeyi, yazmadıktan ıoaıa 
ben nal ne yapayım? itte .... 
tekrar emrediyorum. Zllbeydey• 
Ye benim ODA olan aıkıma 
dair bir kulde yazacak11•. Bua 
bu akıama kadar buarlae 
manı iatiyecd.tlm. Fakat Znbeyde 
laaıtadır. DiYuda 1- ~ •ıy .. 
caktır. Onun için una ' ak• 
pma kadar mOaaade ediyorum. 
Yarın alqam ınneı batarken Hnl 
dlYanda bekliyece;ım, ejer la 
diğlm kaıideyi halU'lamamVJ f 4a, 
yahut beyitlerin hoşuma git. 
meıae Mearuru ça;.rıp derhal 
huzurumda baıım •urduracajım. 

lıhak bitkin bir halde yerlae 
den kalktı: 

- Emrini ifa etm•i• çah ... 
catım ti halife! dedi Ye Haru
ntlrreılclln huzurundan flkb. 

* HaronDrreıitl• kan11 ara ... 
dakl atka dair yaıaeatı kallde 
için labalan aerelerde Obam ara• 

( DeYaau 13 lacl Jbd• ) , ----·----

HASAN 
KREMi 
Çilleri kat'lyyen 

izale eder 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi, 
en aıhhiaicllr. NaziJc 
cildli kadınlann hayat 
arkadapcbr. ihtiyarları 
gençleıtirir ve genç
leri güzelleıtirir. lasa
aa ebedi bir taravet 
veren Hasan kremini 
unutmaJlnız. Kutuau 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapıı· 
tınlan ve halkı aldatan 
kremlere, veıair ıtn
yata aldanmayınız • 
Hasan markuına dik· 
kat ediniz. 

Hasan Depoeu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 
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Hele o, tramvaylarda ka· 
dına yer veren erkıkler yok 
lrıu? .• Ah onların o fuzuli ln1ani· 
>'et ve terbiyeleri ne mAauızdır. 
bikkat edinir, çirkin bir kadma, 
ldç klmH bu fedakirhğı yapmaz. 
~kıerlya gUı:el kadınlara yapılan 
bu cemile de; basit, idi, ahmakça 
bir kurnazlıktan ibarettir. Y ımJn 
~debllirim IH, güzel bir kadına 
hnyuk bir nezaket ve .zarafetle 
hır veren erkek, hiç ,uphesiz ki 
o ıabah yaptığı bir kabalıkla 
tavallı kar111mı hUngilr hilngllr 
'ilatmııtır. 
Açık söyliyıyim.. Bu ıöıler kar· 

t1ıında, Adeta ahmaklaımııtım. 
bu ıBzlerl kim ıöylUyordu?.. Ôç 
••ııedenberl müoi11 çehresi, u7aal 
lıaııerl, hork .. e ve her ıoye karıl 
tliıterdlğl derin allka •e ınsıl 

ile kalbimde ıonıuz bir pereıtiı 
llyanduan muallime Anna mı ? .• 
Şirndl, beynim karıncalanıyor, 
k~tbimde en tatlı hiıler bealedi· 
Rinı bu aevimli genç kadına karıı 
•evgim sarıılıyordu. 

On ıenede otuz ilci aık ma• 
ttrası ı•çlren bu yirmi 11klı ya• 
tındaki kıı, ideta beni korkulu• 
~or.. Ruh 'H maneviyatımla oy• 
ııuyordu. 

- E .• peklll, Frolayn Anna •• 
lu halde izdivaç etmiyıllm mi, 
dersin?. 

O, birdenbire gözlerlnl a9tı. 
t>ııc dik yüzüme bakb. Ve ıonra 
'muzlarını kaldırdu 

- Niçin?. Niçin lzdl\'aç et• 
ltliyecekstn? .. Bahu1U1, Uç 11ne11l 
bu mektebe ve bu lıe hazırlan· 
lbıya bağladıktan ıonra .•• Hiçte• 
teddnt etmeden tl\'t•n Emel.. fa· 
~at evlenirken hlılerlale detll, 
ltlnhakemonle hareket et. Şiir Ye 
'ıkı bir tarafa bırak. GOıelHk •• 
Çirkinlije ehemmiyet •erme. He· 
1,, evlenecej'in adamın ıençlik 
~· lhtiyarhia Uzerlnde hiç tevak· 
~lif etme. Bir irat 1abn alırken 
l)nun getlrecell varidat. nHıl 
lıtıaap ederaek, Yaracatın ·koca· 
hda öylece tetkikten ıeçir. O 
>•lnıı, kaıancmt Hnln •yakları· 
~ıtı dibin• dakecek. Fakat aen 
~ııa, aziı canını •• en kıymettar 
;ır ıey olan bUtUn varlıtını vak• 
~decekıln... Dur bakalım, aaat 
~llayor •• 

Bir •• . iki •• iki buçuk ••• Ooo 1 .. 
~tıımada ı•vezellk etmlılz ha .• 

'Ydl bakalım... BugUnktı baya• 
hınız gibi, bu bah11 de hitam 
:treUm. Gel Hvgilim, alnından 
l>eyfm. Hadi Allah rahatlık 

)~t'ıln, 

t Allahın rahatlık vermeal ıu 
'rafa dur.sun, bUtUn gecem zehir 
~ldu. Şimdi bu 1atırları yazarken 
Ue, titriyorum: 

d - Aman yarabbi! .•. Bu, hayat 
q~tı.llen ucubucağı bulunmayan 

1kenll yolun, ne tehlikeli uçu· 
~lltnJan varmıı. 

Diyorum... Bize burada Uç 
''~•denberi ( Saadet nasıl kara· 
~1hr?. ), ( izdivaç esaslarında rıa .. 
~tt edilecek ~artlar ) , ( Yu•a 
~11llzimi ), (Adabımuaşeret), (Asri 
~'rafet), (Evlilik hayatında mDte· 
d~?~l haklar), (Erkek, na11ıl giy· 
tıl ır?. ) (Çocuk bakımı) ve saire 

:~bi bir takım fantazi deraler 
t' lltacaklarma, erkek e lbisesi 
\ 
1Yd:rilmiş manikenler Uzerinde 
~Ctübe!er yaphracaklarma, (asri 

iÇiNI 
zihniyetlerin tarz ve telakkileri) 
diye beı on konferans verdirmiş 
olsalardı, herhalde bize hayatı 

daha iyi an1atmıf olacaklardı. 
19 Ha:ıi ran · mektep 

Muallime Aonanın damla damla 
kafama akıttığı zehir Adeta bir 
zeytinyağı lekesi gibi ırenişliyor; 
beni e\'bamdan evhama aevkedi· 
yor. Hayatta tasavvur ettiğim 
bütün gayeleri, enikonu saraan 
bu çok bllmlı kızın • bana bir 
hayli çapratık gelen - mantık

larına isyan edemediğime, onları 

çlirlltecek cevaplar veremediğime 
ne kadar mUteeuifim. Fakat ne 
çare ki; bu meselelerde henUz pek 
toy Ye acemiyim. 

Buglln zihnimi altUıt eden bu 
me11leler hakkında onunla bir 
mUnakaıaya girlımek iatedim. 
Fakat mağl6p olarak mal!eviya· 
tımı bir kat daha sarsmamak için 
bundan vazgeçtim. 

20 Haılran 1930 

Bedin-Roma eklpresinde 
Bu 1abab erkenden mlldllre 

beni odaaına çağırttı : 
- Al, oku babandan ıeldJ. 
Diye bir telgraf uzattı. 
Telgrafta aynen ıu aatırlar 

vardı: 

Eıenbahta m11ut yuva kurma 
mektebi müdüriyetine 

Buılin 11aat 11, l 5te oraya mu
vaaalat edecek olan Berlin eks· 
pnt1inia ikinci ıınıf yataklı vasıo

nunun 23 numarasında Salt bey 
iımlnde bir ut vardır. Kerimem 
Emel Rızanın · bu zata teslimi llo 
tarafıma gönderilmeaini rica eder 
ve kızım hakkında ıöıterllen ı•f• 
kat Y• ihtimam 1aye1inde şerefli 
bir ıurette mektepten mezun oJ
maaına teıekkUrler eyl•rlm. Bilet 
almıya )Uzum yoktur. Trende 
yeri lıaıırlanmııtır. 

Rıza ierif 
O anda, beni bir aevlnç iıtllA 

ıtmiıti. MüdUre, yanıma sokula· 
rak aaçlarımı o)qarkea: 

- Vakit az kaldı. Ancak 
hnırlanabiliraln. lıtasyona bera· 
ber gidecetiz. Dedi. 

Neı'omden uçarak odama 
geldim. Bir çeyrek zarfında ha· 
zırlamverdlm. Her tarafı dolaı· 
tını. Muallime Annayı bulımadım. 
Sabahleyin erkenden ıehre lamlı. 
Bu 1ıeçe aYdet edecığl pek b•lll 
doğllmlı. 

Müdüre, tehre adam gönder
di. Pa11aport işlerimi bitirtti. 
Öğle yemeğine daha epeyce za
man oldutu için bama ıılo bir 
kahvaltı daha ettirdi. 

lıtaayona, tam vaktinde ye

tiımiıtik. Biz kapıdan ılrer gir• 
mez, lokomotifin düdük ıeainl 

lıittlk. 
( Arkası nr ) 

-·············· .. •············· ... ·····--··-·---
_ Kızılay 

Uşakta Kutlulama Şenlik
leri Yapılıyor 

Uıak, 9 (A.A.) - Şehrımlzde 
bUyUk hazırlıkları yapılan Kızılay 
haftası başladı. Dun ıehir parkın· 
da Atatürk heykeline Kızılay ta• 
rafmd an b :r çelenk kondu. 

Öğretmen Bayan Naciyenin 
verdiği söylev bUyUk bir liri 
uyandırdı. 

H nlkcvinde yapılan bUyUk bir 
toplant ;da ıeçilen heyet yazılan 

üyeleri merkeze blldirecektir. 

SON POSTA 

Harunürreşidin 
Aşkı 

( Ba~~ara.h 11 inci yüzde ) 
dığmı kimse görmemişti. 

O gün ve ertesi gtın ıalri 
çarşıda, saray salonl arında kimse 
göremedi. Kendi odasına kapao
mamıştı. Sarayın bahçesinde, çl· 
menlerin üzerinde, koyu gölgeli 
ıelvilerin altmda, çağlıyan dere-
oin kenarında da ona rast gelen 
olmadı. 

Fakat üçilncil ıUn, l(Ü1'el 
batarken Iıhak, toplanmıı olan 
divamn huzuruna çıktı. Rınıl 
ıararmışb. Elinde kıvrıJmıt bir 
kağıt vardı. Dudaklarında acı 
bir tebessüm sıeziyordu. 

HarunUrreşlt onu l'Örilnce 
glilümsedl. 

- Görüyorum ki iılediiim 
kasideyi hazırlamııam ya ishak 1 
dedi. 

- Emrini ifa ettim yi hallfel 
HarunUrreıit mttıtebzl bir eda 

ile taire baktı ve: 
- Demek ki ölüm korkusu, 

daha doğruıu yaşamak aıkı 1ana 
nihayet ilham verebildi. Fakat 
AJlab verede iyi bir ilham olaydt,. 
dedi. 

Okuyayım mı yl halife? .. 
Ent lıhak, oku. Fakat 

ZObeyde hAli hastadır. Şimdi 
halayıklarmdao birini gönderdi 
•• divanda bulunamıyacağından 
özUr diledi. Fakat yazdıiıo 
kaıideyl onıuz da dinleyebiliriz. 

lıhak yanında duran .azını 
aldı ve onun refakatJle kaaideaini 
okumıya baıladı. 

Halife iülUmseyordu. ilk be· 
yltler hoşuna gitmişti. ishak 
Zübeydenin güzel.iğini, cazibesini 
tanir etmeye hatladığı zaman 
herkes kulak kesilmi9, dikkatle 
dinliyordu. 

Fakat ıair ZUbeydenln bir 
1ılıından daha kıvrak olan TÜcu• 
dünü, pırlantalardan daha parlak 
Yo berrak olan ıözlerlol, tarap 
aibi kırmızı v• bayıltıcı dudakla
nnı, kadife glbJ )'Umuıak tenini 
anlahrken ıı•rek halife, gerek 
ıalondaki bUtUn dlnleyeoler .-ecd 
içinde kendilerini kayb•tmiılerdJ. 
Koca 1alonu derin bir ıllküt 
kaplamıştı. 

Nihayet lahak yerinden kalktı. 
H•runürreılt iki elini ıairin oınu· 
ıuoa atarak onu kucakladı. 

- Y aıa yl lıhakl Yln• eakl 
kudretini buldun. Şimdiye kadar 
bu kadar allıel bir ka1id• dinle· 
memiıtlm.,, Dedi Ye ,anındaki 
balayıta dönerekı 

- Git, Hanımına, Ztıbeydeye 
ıöyle derhal buraya sıelslo. lsha· 
kın onun iDzelliğl ve benim 
aıkım için yaıdığı bu kaıideyl 
o da dinlesin. Diye emretti ve 
etrafmdakilere : 

- lıhak buıUo · beni ıon 
derece memnun etmiıtlr. O, hali· 
fenin dostluğunu bihakkın kazan· 
mııtır. Onun için kendisine bllyllk 
ve muzaffer bir kumandan ıibl 
hörmet edilmuinJ lıtiyorum. Bu 
kadar kudretli bir tairin, bu 
kadar güzel bir şiirin karıııında 
hörmetle iailmenizl emrediyorum, 
dedi. 

Salonda bulunanlar yerlere 
kadar iğildller. 

Bu 11ırada Zübeydeyi çaju• 
mağa &iden halayık avdet etti. 

- Hanımın nerede ? 
- Y& Halife..... Hanımım .•••• 

Ölmuı •.. 
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Kırda bir p'k11ıik 

1 
Borsada 1 ------

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

Heı hafta cumarte1i gllnleri geç
miş yedi günün en canlı vak'alan
na ve piyaeanın genel ıiditine ayır
dığımız bu ıUtunu yeni hafta tati
line uyıun olarak buıOne aldık. 
Aıağldakl ıatırfarda cumartesi iÜDtl 
kapanııına kadar piy11ada hüktlm 
•üren havayı her maddenin durumunu 
ayrı ayrı bulacak11mı. Ve hundan 
ıonra her hafta bugün eakiıi gibi, 
yazılarım ıala piyaee.yı takip ıdebi
Jecekııiniz. 

Afyon - Piyaaada afyon 
üzerinde aııveriı iıitilmedi. lnhı
ıar idareai de henllz 11atm almak• 
ta iıticd göstermemektedir. E11a· 
ıen bu hafta içinde neırolunan 
bir tebliğle lnhlaar ldareainin 
önümüzdeki aylarda ae yolda 
hareket edeceği açıkça anlaııl
mııtır. Bu tebliğa göre yeni yal 
mahsulü için latanbulda bir depo 
açılmaktadır. 1935 mabaulU ki· 
milen ve en aıaj'ı 80 kiloluk 
partiler halinde bu depoya 1ıön· 
derllecektir. Depoda bu yıl ardiye 
Ye ıigorta içln afyon sahiplerin· 
den bir para almmıyacakt&r. 

30 EyUile kadar yeni mahıul· 
den depoya gelenler bu ·yıl malı 
olarak kabul edilecek ve inhisar 
ldart1l bunluın aatın almma11 
için bir flat tesblt edecektJr. 

Tiftik - Tiftik piyasası ıon 
yedi gOn içinde muamelesi% ıeçtl. 
On lfÜD evvel yapılan Ye areçen 
yazımızda haber Yerdiğimiz Al· 
man alışları maale1ef devamaız 

çıkb. Bu müddet zarfında Ruı)a• 
n da piyaaada göremedik. Alman• 
ya için olan ıoruıturmalar fiatle· 
rin noksan bulunma11 dolayısile 

muamel•ye dönememektedir.Piya• 
aada bulunan ve gelen tiftiklerin 
maHyet fiatlerl yUkiektlr. Bu 
ıebeple aatıcılar çekingen ve alı· 
cılar henüz darda olmadıkların• 
dan bir it çıkarmak kabil olama• 
mııtır. Önümüzdeki hafta içinde 
piyasanın harekete gelmesi çok 
muhtemel görülmektedir. 

Yapağ - Yapağın umum1 
•aziyetl tiftikten farksızdır. Fakat 
yapak stoku tiftikten az oldutu 
için bu ıımf daha hafif hftsedl· 
liyor. Yedi glin içinde 15 ton 
kadar Rumeli kıvırcık yapağııı 
kilosu 51 kuruıtan Almanya ile 

1 

lı ıören bir firma tarafından 
1&bn alındı. MemJeket içinde ça· 
lııan bazı firmalar da bu ıon 
günlerde bu fiatta Rumtıli ince 
mallarına alacı sıörünüyorlar. Fi
atlar sağlam addedilmektedir. 
Anadolu mallan için bir iş ol
mamııtl.r. Ruslarda da bir faa Ji .. 
yet göze çarpmamaktadır. Hatta 
Sovyetlerin Iıtanbul piyasaaında 

buıünlerde alacı olmadıkları kuv• 
vetlo temin edilmektedir. 

Bufidey - plya11aıı a}'nl 
aevlyeyi takip ediyor. Ziraat Ban· 
kaaı kalıyor altı, [ kllçllk taneli 
beyaz buğdayları] 45 kuruıa ka· 
dar aatmaktadtr. Hatti son gün
lerde bu fiatta da on para kadar 
bir yUkaelme görlllmUıtür. Ek11tra• 
lar daha yOkıek fiattan alıcı 
bulmaktadır. Anadolu mahsulü 
nokaan olacağı yolunda çıkan 
haberler üz.erine piyasa 1ağ)amh• 
ğını muhafua etmektedir. Şu ka
dar ki Marmara havzaaı ve Trak· 
yada mahıulUn çok bereketli ol· 
duğu, ve belediyece ekmer e ko
nulan narhın değiılk bulunrr sı 
sıöz önllnde tutularak yakın bir 
atide buğday fiatlaruıda bir yllk· 
aeklik beklemek beyhude add~ 
dilmektedir. 

Arpa - Arpa Uzerinde dı
şarıya çalııanlarca alışlara tesa• 
düf edilmektedir. Piyasada bu 
lıil• ujraşan baılıca ihracatçılar 
arpa almaktadır. Fiat)ar dört 
kurut etrafındadır. ihracatın ltal• 
ya için yapıldığı haber veril
mekte ve ihracatçılarımızın bu 
aatışlardan memnun olduklqrı da 
llAve olunmaktadır. Piyaaa kuv• 
Yetlidir. Fakat atok çok azalmıı· 
tır. Iıtanbula da pek az mal gel· 
mektedir. Yeni mahsul lae henüz 
döğilm halinde değildir. 

Fındık - Fındık stoku kal .. 
mamıtbr, denilebilir. Memlekette 
kalan az miktarda fındıklarımız 

da iyi fiatta aatılmaktadır. He· 
men tealim edilmek şarti le yapı· 
lan 11atıılarda Yerilen Hat 63 ku· 
ruı etrafındadır. Fakat dediğimiz 
gibi mal bulmak zorluğu vardır. 
Ağuıtosun ortBiında idrak edile• 
lecek 1935 mahsult1 lh:erine aliv· 
re satıııJar baılamışhr. Fiatlar 
46 kurut etrafında ve sağlamdır. 

... 

Harunürreılt kılıcmı çekerek 
lıalayığın lzerine do~ru ataldı. 
Fakat birdenbire I.hakıa derin· 
den &•~n yorgun ıe~ f ~tildJ: ~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~ 

- Onu bu 1abab, birlikte Türkiye Ziraat Bankasından : 
geçirdiğimiz aık geceainden aonra 
ben kendi ellerimle öldürdüm. 
Şimdiye kadar lıtedJğin aık ka1I• 
deslnl neden yazamadığımı anla• 
dın mı yl Halife? Şimdi cellada 
emret te artık baıımı vursun. ................ .--..... .................................... . 

Son Po•t• Matbaaaı 

Sahlbl ı R. KökçG 

N•ır. MOdilrfl: Tabı. 

Ankara'da Bankamız Fen Hrvisinde çalıttırı lmak üzere bir 
daktilo abnacaktır. 
1 - Bu daktilonun asgari orta tahııJlini yapmış olmaaı ye iyi 

Almanca ve Fransızca bilme1i lbımdır. 1 
B - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaff .ıkiyeti de· . 

recesine göre 100 liraya kadar ayhk verilecekt ir . 

1 
lateklilerln kaydedilmek ve imtihan gllnUnü anlamak üzere 

13/ 6/935 Perıembe akşamına kadar Ankara' da Banknmız Memu- ı 
rin MüdürlilğUne ve lstanburda ,ubemiıe müracaatlan. 113U9,, 

" -O A* sa+a 'WMI .,/1 
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ita/ya-Habeşistan 
Kavgası Çok 
Kızıştı 

( Baıtarafa 1 iaci Jlzde ) 
Dljer taraftan ltalya, Hab .. 

ıiıtana yaptıjı aaker HYkiyıt.na 
IOD gliralerde btlablltnn hız •ermiıtir. 
81} ilk ltalya limanlanndan ka:kan 
yapurlar, Doiu Afribaana bin
lere• aaker, top. m;\ralJIZ. cep
hane Ye enak 16ttlrl7or. 
lnglllz Gazetelerl De Çok 

F•n• Çat11orlar 
Lonclra, 10 ( Huaual) - Ga· 

seteler, Muaolini'nin Laıiltereye 
çatan· aon 16ylevl tlzerin• ağır 
cevaplar veriyorlar. Bu yazılarda 
ltalyanm kanlı bir maceraya 
ablmak karannın, btlylik mea'uli• 
yetlere yol açab:leceti ileri ailrll
lllyor. Dijer yandan aıyaaal mer
kederde ltalyanın, harp açmak 
lateği lizerinde mllnakaıalar yapıJ.. 
dıjı da anlaıılıyor. lngUiz hDkfk. 
metln'.n. bu durumu dikkatle •• 
lnemle ı&zclea ıeçlrdlil de 
muhakkaktır. 

lngllt•r• Hab•tl•tanı Ele 
Geçirmek let.yormutl 

Roma, 9 ( A.A, ) - Gazetel•r, 
ltalya • Habetlltaa aalqmamaz
hjından &tiril La,Wz pzeterile 
çekişmeaiae de•am etmekte •• 
Lagilterenin Habq topnldaruaa 
elkoymak dlf8nculne brarla i ... 
nt eylemektedir. Aynı zamanda 
ltalyan ba11na, lngilterenla Habe
ıiatan ı 18nderdfji adamlar ve 
onun sillblanm artırmak huautua
da ıöaterdijl yardam dolayıaile 
orada ltalyaya karfl ittihaz ettlil 
tavrubarekett a11plamaktadır. 

._abe9 imparatorunu OldUr• 
mek letedller 

Roma, 8 ( A.A ) - Habet 
imparatoruna brp •1r lnyını 
( ıuikast ) yapılmııtar. Niıu 
aonundaa beri oturmakta aldula 
Harrar Glk&ıinden gerlJ• d6n
mekte olu imparatora tafıyaa 
tren, Obatl ile Adlaababa ara-
11nda Ajdea yakıalanada 2,000 
kadar Dankala'mn aalııaıu ujra
mlfbr. 

DankaWar mltraly6zle pDak&r
tlllmilılerdir. Demiryoluaaa bir 
kıımı yeriade11 ıüldHm~. Ba 
haberi Yeren Korriere pzeteal, 
Dankablana ayaldumaa bir teh
like t91kil ettltlal Ye imparato
runun bu hayalide hlkml he••• 
biç ıeçmedlibd llylemektecHr. 

Fransa Sosyalistleri 
ArasındaAhımalar 

Mulhavzo, 9 (A. A.) - So .. 
1allat partlll konar..t iL Mer
Hla'ın bqkaahiuada toplaa
Dfbr. 

Toplantıda Paril ct.ı .. ,ı •• 
komlniıtlule beraber plaflDa 
taraftara B. Zlromakl U. koml
niıtlerle berabw çalqma .. 1oe-

1aliıt fırkamm dltlrdltlal iddia 
eden Saylabaı ara11nda tfddetU 
atıımalar olmuıtur. 

- - - ~ ~~-

. - - --- -- - - --

SELANIK BANKASI 
Teıii tarını 1888 

• idare merked 
l•tanbul ( O.l•ta) 

Tilrkigedelcl ıa6elerl: 

1etanbu~ ( Galata, Yenioami ); 
İzmir, Mersin. 
Yunani.tontlalcl l"h•lerl ı 

Sellluık. Atioa, Pıre. 

• Her newl banlal 111u•111•llll 

SON POSTA 

Macarlar Yine .Yenildi 
Fener bahçe - Güneş Muhteliti Dünkü 

Maçı 3 - 1 Kazandı 
Fakat Bizim Çocuk

lar Hayli Gevşek 
Oynadılar 

Macariatanm Seıet takama din 
ikinci Y• ıon maçını F eaerbalaç .. 
Güaeı mubtelitile 7apb. Macar 
takıma luımm beyaz yolla fanila 
ile aahaya çıktılar, F ener-Gtın .. 
mulatelltl de beyaz sftmlek ıiJ• 
mitti. O,un Macarlarua alonile 
-bqladı. 

Haziran 

lBarhnda 
At Yarışları 

Bartm, (Haaual) - D&t J-" 
aJft ayn ilkbahar at 1antlara 1' 
palmı9br. Çaycuma, Denek " 
Fllyoata yapılan yanflardan ~ 
Bartmda yapılan yarqlar her~ 
yapdaa yarıılardan daha lir 
olmuıtur. Y arıtlara Zafaraabol't 
Gerede, Bolu •• Ankaradaa •• ... 
ttlD Karadeniz aahillerladea il 
meraklılar ıelmiflerdlr. 

At ıanflwdaa he• tUeW 
ler arumcla blaiklet. çu•al, çetl 
bw, ip .. iplik, JUmurta J...-
Japılmqtır. · 

Cankırı Spor 
Kulübünde 

Canlan, (Hu....S) - Spot ... 
llbl idare heyeti yeaidea ıeçlb4 
bafkanhja E•kaf MDdlrl Sa .... 
lldad bafkaahia beledlJ ... 
Rafat. s-el Hkreterlii• ljnbm., 
Gak--. ıeael kaptaalıta 8aaW 
•emurlaraaclu Ani. müuiplll' 
...,_ mlldlrl Şeref, idare "" 
•arlajulla tlccar Mttbmel, • .
clarhia ıuetecl Kaclrl Alaa ~ 
tlrlbaltler ve çıbımaya b.,11' 

Bir tin enel majlGp olan 
Mıcar takunı ıolaçıfım değittlrmek 
sureti • takımlanada ufak bir detir Dliolril maotan göze oarpau bir ellltantane maflarchr. 

tlrme yapmıtlardı. ROzılrla beraber 
hlicuma ı•çea bizim muhtelit aol 
taraftan J•pbia hkumlal'la Macar 
bluiai tuyıka baıladı. Daha ilk 
aalarda Eaadıa ıllıel bir ıtıtllntl 
kaleci ıDçlDlde kurtarabildL Ma
carların ıol taraftan yaptıkları 

kunetli bir liri bllcum Faruk •• 
Y ıpnn yardamile defedildi. 

Bizim muhtelit uğdaa yapbit 
bir hllcumu Macar kaJeaiae kadar 
lndlrdiji bir nracla Ruih 16 ıaa 
dakikada hafif bir YQl'Ufla ilk 
aa11yı 7aptı. Bu aayıdan llODra 
Seıet 01uncalan kendlleriai derlaal 
topladılar, Blrlbirl tlzerine yaptık• 
ları hlcumua biri E.at tarafındu 
hatah bir ıeldlde durduruldu.. 
Usaktu çekil• Itır fit Fener 
kalelillia heme• lzerindea .. çtl. 
Macarlar bu maçta daha Dmltvar 
oynamı7a batlamıılar, Ok aa11ya 
mllkaltele itin hattl bir parça 
alratle bile dawraamıtlardL Rasih, 
Fikret, RebU tarafı bir arabk 
makine fibl ltlemfye, Macar 
mlldafaaaıaı ıuamıya bqlada. 

Neteldm Raaihte toplanaa 
laDcumlardaa biri Jİnll altaaa 
uldkada ildad defa Macar ka
leliae ıirdi.. Yedikleri Ud pi 
Macarlana oyunuaa ylae talı 
ebai7e bqlacb. 0,- Macar b· 
.... ..... .,_.,., bltla 
ıayntlerlae rağ9en Macarlar 
oruna bir tirli açamıyorlardı. 
Sajdaa çekilen bir komer rtlz• 
ılrla cbpn flcliyor zannedlliken 
haYada ıarlp kam yaparak 
Fikretia inine ft oradan da 
37 iaci tlaldkada lçlacll defa 
S.,.t kaleline tirdi... Otm yedi 
llakikalla iç ıol Jfyea Macar 
takımı oyaaanclald ahengi hiç 
~adan mOtemadly•n çalııb ve 
ilk devre mafl6biyetl~rile bittL 

ikinci dewe baıladıfı zaman 
Şaban takımdan çıkb ve Nec
det ıoliı yerine ı•çti. Rnzairla 
beraber oynayan Macarlar daha 
ilk dakikalarda hlklmi1eU ko
layca temin etti!er. Macarlarıa 
toplu bir ıekllde yaptıldan ha. 
cam Fikretin de müdafaaya yar
dımlle beraber kuw•etli bir ıurette 
defedilmlye çahplda. Galibiyetten 
&midi kuen Macarlar hiı olmaz
.. bir aaya çıkarabllmek lçia 
hlltlla ıayretleriel aarfetmekt• 
pri kalmıyorlardı. Soliçlerlnln 
biriblrl Ozerlne çektikleri ıntlerl 
ele bllyOk bir mahuetle Beclll 
tarafındaa kartanlcla. OJUD bir 
mDcldet blm• I• lılaearlana ... 

Dünya Spor 
Haberleri 

Macariataacla dlbayuın .. ç .. 
bak Jlz• JllaUclllerl arauada 
bDyllk bir ylzme mlilabaka11 
7apalmı1br. 

Pqtede 7apalu "- mlaaba• 
kalarda Macariatan 1ampl7ona 
Çlldk 100 metroyu 18.6 aaalyede 
JlhmOıtlr. bdncWğl Alman ıam
piyonu Flter kazanm1fbr. 100 J&r
de lzeıinde rapdan mlaabakada 
IH Amerikah Uk 52.8 ualyede 
birinci, Alman Fiter lklnd 
olmuttlll'. 

ldmlyetine ıeçmlt. hattl ıallp 
ıelen tarafla Macarlar olclufu 
hluedllecek bir .. kil abn11ta. 
Bir ıb enel aahada yapbldan 
maçtan 7orpa çılwa Seı•tll 
oyancular lldad denede tamami
le açıhp OJUDU tek kale ıekline 
10kanqtu. Oç ıolGa verdiii reha· 
yetten ıeqeyen Fener, Glnq 
mohtelltl fazla uya çıkarmak 
mecburlyetlade olmadıpu belli 
eden bir tanda OJUlla llkayat 
kalmaya batlaclılar. Macarlar bi
tin kunetlerlle mltemadl hl
Clmllara, ujdaa, moldan çektik· 
leri batna tltlere rağmen tek 
bir AJI fanab lnalamıyorlard1. 
Kaleci Beclibaia ıilterdiil blylk 
maYaffaln7et burada beylik bir 
rel oynamlf be de Macarları• 
da pek tallhliz oldaldara 16ze 
çarpıyordu. Ddnd devre tamamile 
oyuna bakim olan Macarlar Fener, 
Gllneı kalalni adeta bir çenber 
içine aldılar. Oatllate yapbklan 
hllcumlana biri de hakem tara
fındaa HrHat YmUf olarak 
kabul edilclL S.get merkez mu· 
hacimlala pktiil fit eYYelA 
direi• oradan da •1 savlyedea 
içeri pdl. Kark claklka dren 
bu tazyik Macarlara Dk Ye aoa 
AJIJI lr.uancLrda. O,U. b .. 
dakika daha Macarlana ap 
buaa laGcumlarlle ı•çti ft blttL 

S.ıet takamıa111 Macariltaa 
d6rdlncllsl olcluju muhakkaktı. 
latanbulda 7apbjt iki maçta ••t-
16p olmumı tahU bolaak 
llzımdır. Memleketla en lmnetU 
oyuncularından teıekktll eden iki 
muhtelit t• MUll talom namzetı .. 
rladen t•kktll •balttL llacu-
lana da ....... OJ111111 H Htlc.-
leri ....... . 

Süvarileri111iz 
Almangada 
Yine Kazandılar 

Alaea ( AlmaaJ•da ) 9 - AJID 
albeıada Ekonomi Bakaabfl •IA• 
bakuıada Saim Pulatkaa Mldıdael 
•• oauan. CeYat oa lldacl mlkl· 
fatı kaıwaddar. Milletler bpaa 
•laabak .... da Tlrk takımı 
4 lacl ol••ıtar. A11• r•tliainde 
Nureabers mlAbakHıada Jbbatı 
C.Yat Od atlle parll•ra•• .. ta .. 
Jap•lf Y• blrlnalllk lpa yedi 
sabit araaaadakl baraj da çok çatla 
bir yarıımadaa eoara ıerem bir 
lptçlneflllk kasanmıt •• çok 
alktfhan•lfbr· 

( Sl•arilerlmisl IMa .. refll •a· 
yaffaklyetlerladu dolayı cuadaa 
tebrik ederlL ) 

Büyük Bir liisildet 
Müsabakaıı 

Haber aldatımıza ıare 31 
apatoa Zafer bayrama tw•fin .. 
Gllneı kultlbD, bir bı.ildet yar111 
tertip etmektedir. Y anta lataa
bul Ye a•ar vfllyetler lclmaa 
mıntakalarlle ana edea diler YilA
J•tler mıntakılan iftirak ettiri
leceklerdir. Y ant meaafui Klly• 
Hlniyet tepeli, Sillhtaraja klp-
1'111. Topkapa Flloryachr. Yalan
da ba J&rlflll tahillth proıra• 
••olunacaktır. 

Yerll Atletlzın 
25 Haziran Pazar pil ~ 

mlsde blytlk bir atletizm m ..... 
bakua yapılacaktır. 

Galatuaray, Pera, Kurblhll 
kullplerl aıumda yapılacak ollll 
bu mDubakalar Tablm da~ 
maada icra edilecektir. Mlaa.,_, 
kalara her kullptea lklpr atltl. 
iftlrak edecek neticede en çll. 
uyı alu kullp blrlnd olacaktlf• 

Tublt eclllea propama ı&!l 
100. 200, 400, 800. 1800, , ... 
manialı kotular ile asan, y~ 
Ye 11nlda atlamalar, diak, ...... 
cirit amalar Yardır. 

Mlaabakalar iç lmllbla t; 
rak edecell 4 X 100 ba~ 
yanfll• bitecektir. 

lnegölde 
iki Cinayet 

Laeı&I, (Huaalt) - Masal ki' 
Jlndea San Mehmet oğlu ~ 
rolda ıfderken Hilmiye klytl 11'. 
nnnda pa111 kuru meçhul 111t 
adam tarafandaa tlfekle il!~ 
mtlftlr. R&tti,. k6Jladen ~. 
Nafiz de enelc• bir dna,.t lal' 
dllellndea dola11 kendlaial mi~ 
Ylk unarak kla buleyen il' 
adam tarafinclaa &ldlrllmlftl. ,-

Zonguldakta Sert Bir 
Futbol Müsabakası 

Zonruldak 1por 'H Kodu takınılan bir arada dl-
Zonpldak, (Huaual) - Mın- futbo'culardan Refik Oamall ..,S 

taka futbol birlndlllderlae ı•ç•n Takımlar harekete ıeçinc• 
hafta lnclnoJU alanında deYam Y• favulll oynamaia bqla~ 
edlldL Uzun HDelerdenberl Zon- Bu aebepl• hakem Ko:ıludaD 
pldalm Feau· Galatawaya... Zonpldaktaa 3 oyuncuyu 'i~ 
,.ıu U.pldak lpOI' ile Koslu daa çakarda. Neticede Zon~ _.:..ili. 

e.l&a•art ............... Hakem ..W ıporua 3-0 plibi1•tl• •tic~ 



~Haziran 

-
R A D YO 

11 Haziran Sah J 
Bokreş - 13: duyumlar, 13.05 Jan 

Marko orkHtrau, 13.45 duyumlar, 
ıa.05 konaerin deyamı, 14. 15 •özler. 
14.35 konıerin devamı, 18 plAk, 
lv duyumlar, 19.15 plllr, 20 •öz
ler, - plik, 21 sözler, 21.20 Berlin 
Staatı operasından nakil, Ricbard 
Strau11'un .. Ariadne Auf Naxoa 
•onunda duyumlar. 

raaı, iıtirahatlerde duyumlar. 
Moıkova - 17.30 parti yayımı 

18.30 radya hHtelerl ve orkutra 
kooıcri. 19.30 •oliıtlerln refakati 
ile orkeıtra, 22 Almanca, 23.05 
Franaıı:ca, 24.05 lıpanyolca yayım. 

Moıkova - 17.30 karııık 
lconser, 19.30 hafif muzik, 22 Al· 
lbanca yayım, 23.05 Framıızca 
)'ayım, 24.05 F elenıenkçe. 

Budapeıte - 20. 20 radyo pi• 
Yeıl, 21.50 Berend radyo konseri, 
22.30 duyumlar, 22.50 ı•rkılar 
24.30 Çingene orkestrası, 1.05 
duyumlar. 

Belgrad - 20.30 u'uaal ya
)lın, 21 plAk, 21.10 Bcrlinden 
t&le (nakil) "Ariadne Auf Nak
loı,, adlı R. Strauaa'un operası, 
22.45 •özler, 23.25 orkestra ve 
llrkılar. 

Varıova - 20.30 oda musikisi 
•'5ı:ler, 21.10 ıarlulı ıoliıt kon• 
•eri duyumlar. 21.55 konferanı, 
2'ı •enfonik kooıer, 23 dan• ko
toıu, 23.30 ıpor. 23.40 kUçUk 

"•dyo orkestraaı. 
Hamburg - 21 duyumlar. 21. 

lS Ariadne auf Nakıos operası. 
22.45 çift piyano müziği, 23 du· 
)Urnlar, 23.25 ıpor, 23.40 müzikli 
Program araaı. 24 gece kooserl. 

Münib - 20.20 ıca müzik, 2 J 
duyumlar, 21. 15 Ariadne auf 
Nakıo• oper&11, 22.45 ıözler, 23 
du7umlar, 23.20 program araıı 
23.3() gece mliziil. 

Brealau - 21 duyumlar. 21.15 
''Ariadne auf Nakıos,, adlı R. 
Strau11'un operuı, 23 duyumlar, 
23.30 gece mllziğl. 

12 Haziran Ç•r4amb• 
BUkreı - 13-15 Plak ve du· 

hunlar, 18 Siblceanu orkeatraaı, 
19 du}'umlar, 19, 15 kon1erln de• 
•anıı, 20 ıözler, 20.20 pllk yeni 
tr&u.ild, 21,05 Eneaco ıUvareai 
lenfonlk eserinden, 21.45 Eneeco 
ttrafıadan piyano konseri, 22 radyo 
Otkeıtraaı, 22.30 duyumlar, 23,05 
~onıer nakli, 23,15 Alm. ve Fr. 
d11yumlar, 23.35 kon•erln deva••· 

Moıkova - l 7 ,30 Gllrcll mu• 
"111, 18.30 opera parçaları, 
ao,30 edebiyat, 21 ıarkılar, 22 
tekçe yayım, 23.05 lngillzce, 
24.05 Almanca. 

Peıte - 21.10 Filharmonlk 
~lcım T. dan konaer, Beethoven, 
23,20 duyumlar, 23.40 Çlnıen• 
~Uılklıl, 24 Macariıtan üzerine 
•gllizce 4ilrler, 1.05 duyumlu. 

S.Iırat - 21 Hafif havalar, 
21,30 konferanı, 21.50 plAk, 22 
"•dyo plyeai, 22.30 ıarlular ve 
~piller konaer, 23 duyumlar, 
3.20 radyo orkestraıu. 
Varıova - 20.30 Schumaaın 

~tlularından, 20.50 reportaj, 
~•. ıo Hlon muslkiıi, 21.45 du
>lı11dar, 22 Chopin konseri, 22,30 
~eblyat, 22.40 Polonez ıarkıları, 
"il ıpor duyumları, 23. 10 knçnk 
'tk .. tra konaerL 
~ Hamburı - 21 Duyumlar, 
~ l.}5 Uluaal yayım, Hansa, 21,45 
~YIU proğramı, 22 film revUıO, 

duyumlar, hafif muzik. 
Munih - 20 Akıam muziğl 

~ller, 21 duyumlar, 21.15 karı
~tk uluHI muzik, 23 duyumlar, 
l.20 ıözler, 23.30 proğram ara· 

•ı, 24 Schubert farkıları. 
13 Haziran perşembe 

) Bukreş - 13-15 plak ve du· 

1;llllar, 18 radyo ıalon orkeıtrası 
" duyumlar, 19.15 komıcri.ı de· 
, 'mı, 20 sözler, 20.20 plak Fran· 
l) r. nıuıiğ i 20.45 pla le, 2 ı plak ile 

o .. l..cttinin "Don Pasquale,, ope-

Budapeşte - 20.50 plAk, 21.20 
duywnlar, 22.30 Çinıene mllziti, 
23.20 Budapeıt• konser orkutrası 
24.15 Franın:ca geçen aya bir 
bakıı, 24.30 Heinemaaa cazı, 
1.05 duyumlar. 

BeJgrat - 20.30 Zagrep ope· 
rasından role nakil V erdlnin 
Traviata operası, 23, 15 duyumlar, 
23.ZO Popüler ıarkılar. 

Varıova - 21.10 tarkı-piyano 
21.45 duyumlar, 22 1ıenfonik kon· 
aer, 22.30 tiyatro, 23 ıpor du
yumları, 23.10 küçük radyo or
kestrası, 24.05 piyano muıikiıi 
plak. 

Hamburg - 21 duıumlar, 
21.10 danı, 23 duyumlar. 23.20 
ılSzJer, 23.30 dans, 24 küçük or
kestra konseri, 1 gece müziği, 

MUnih - 20 bando muzika, 21 
duyumlar, 21.10 radyo plyeıi, 
21.50 radyo orkestrası, 23 duyum .. 
lar, 23.30 kadın aaati, 24 dans. 

Brealau - 21 duyumlar, 21.10 
ıonıur: bir ıarkı adh ıkeç, 23 
duyumlar, 23.30 danı müziği, 
24, 15 yeni koro müziği. 

14 Haziran Cuma 

BDkrtf - 13· 15 plik 'H du· 
yumlar, 18 radyo orkestrası, 19 
duyumlar, 19.15 konHrin devamı, 
20 •özler ~.20 plak, 2 l.15 radyo 
orkestraaı, 22.05 oda muılkiıl, 
22.40 duyumlar, 22.50 radyo or
keıtraaı, 23. 1 S ecnebi dilde du
yumlar. 

Moıkova - 17.30 konser, 
18.30 opera parcaJarı 19.30 
ıoliat konseri, 21 Bizet'nin 
"Carmen,, operasının radyo adap
taıyonu, 22 Çekçe yayım, 23.05 
lngilizce, 23.45 Almanca. 

Budapeıte - 20.30 Peıte 
operaaıodan Puccini'nin "Madam• 
ButterfJy ,, operHı, duyumlar, 
23.45 çlnı••• mllziti, 24.30 Len 
baker cazı, 1.05 duyumlar. 

Belgrat - 20.30 uluaal yayım, 
21 Zagrobden nakil, 23 duyumlar, 
23.20 plik. 

Varıova - 20.30 piyano mll
ziği, ıöıler, 21.10 radyo orkHtra
•ı, 21.45 duyumlar, 22 aenfonlk 
koaaer, 23 spor duyumları, 23.1 O 
küçük radyo orkeıtraaı. 

Hamburg - 21 uluaal yayım 
.. koro ve ıollst kon1erl ,, , 23 
duyumlar, 23.25 müzikli proiram 
araa•, 24 karııık yayım. 

MUnih - 21 klisik konıer 
" haendel,, , 23 duyumlar, 23.20 

proıram araaı, 23.30 mu•ikl Y• 
ıözlil karııık yayım, 24.30 tın 
mllzik. 

Breılau - 20 mart mızıkaıı, 
20.50 ıözler, 21 ulusal mUzikli 
ya} ım " koro, ıolo ve orw ,, , 23 
duyumlar, 23.30 " Alman ruhu ,, 
adla yayım, 24.30 danL 

15 Haziran Cumarteal 
Bllkreş 13-15 plak Ye duyum· 

lar, 18 radyo crkestraıı, l 9 du
yumlar, 19.15 konserin devamı, 
20 sözler, 20.20 plak 20.40 söz-

ler. 21 radyo cazı, 22.30 duyum
lar, 22.50 harp ve keman fanta
zileri, 23. 15 duyumlar " ecnebi
lere ,, 23.35 konser nakil. 

Moskova - 17.30 parti ya
yımı, 19,30 radyo konseri, 2ı 
Almanca yayım, 23.05 Franıızca, 
24.05 lsviçre yayım. 

Budapeşte - 20.20 ıarkılar, 

I 

SON POSTA Sayfa ıs 

istanbul Ziraat Mektebi Satına ima Komisyonundan ı 
Eksiltmenin 

Enakın claal Mık tarı Tahmin Teminat Tarihi gUnU Saati ŞekH 
Kilo BedeU Ura K. 

Kuruş 

Ekmek 19500 Narh 131.62 25 Haziran 935 Sah 14 

Koyun eti 3500 40 142.50 25 Halran 935 Sah 14,30 Açtll Sığır eti 2000 25 

Sadeyağ 1500 85 95.62 28 Haziran 935 Cuma 15 

Zeytinyağı 700 38 19.95 
Zeytin Tanesi 400 35 10.50 28 Haziran 935 Cuma 15,30 Açık 
Sabun 500 28 10.50 

Pirinç 2200 28 46.20 
Kuruf aaulye 1000 15 11.25 
Un 1000 9.50 7.12 28 Haziran 935 Cuma 16 Açık 
Makarna 600 25 11.25 
Toz Şeker 1500 38 42.75 

Benzin 3500 33 86.62 

Mazot 1500 7,50 8.44 25 Haziran 935 Salı 16,30 A91k 
Gazyağı 600 23 10.35 

Mektebin Mayıs 936 •onuna kadar yukarıda miktar ve clnıleri yazrb yiyecek ve aalr ihtiyaçları 
ıartnamelerine göre eksiltmeye konmuıtur. Bu ekıiltmeoin ne •uretle, hangi ıün ve •aatlerde yapılacağı 
yanlarında gö•lerUmiıtir. 

Ekı'Jtme lıtanbul KlUtllr MUdürlnğll binasında Liseler muhasebeciliğinde Toplanan komlıyonumuz• 
da yapılacaktır. 

Eluiltmeye gireceklerin 2400 aayılı arttırma, ekılitme ve ib;.le kanununun 2, 3, .t llncO maddeJ .. 
rinde yazılı ıartlan haiz olmaları ve mezkur maddelerde gösterilen belgeler ve Ticaret oda ıının 935 
yıla Be~gcıile yukarıda yazıla glln ve aaatierde eksiltmeye gelmeleri. Ticarethane namına gelecekler 
Noterlikten teadik edllmit vekaletnamelerini lbrazlarında ekalltmeye ıirebilirler. 

Açık ek•iltmelere gireceklerin teminatlarını Yaktinden evvel muhasebe veznesine J&brmalan, 
ekıiltme ıartnamelerini almak ve görmek üzere liaeler Muhasebeclliğine gelmeleri ilin olunur. "3118,, 

21 "Kalbin ıözlerl ,, adla radyo 
piyesi, 22, 15 Çinıene mllzlği 23 
duyumlar, 23,45 opera orkeatraaı, 
1,05 duyumlar. 

Belgrat - 20,30 uluaal yayım, 
21 Graaichstaedtenin .. OrloY,, 
opereti' 24 konıer .. Röle,, 

Varıova 20.30 ıarkılar, ıözler, 
21.10 koro konıeri, 22.45 duyum-

lar, 22 sözler, 21.30 btiyük kon
ıcr, 23 ıpor duyumları, 23.10 
edebiyat, 23.30 kUçUk radyo 
orkestrası. 

Haml:iurg - 20.20 halk haf· 
taaı, 21 duyumlar. 21.10 karışık 
yayım, 23 duyumlar, 23.25 Mil· 
zikli yayım 24 dans. 

Mllnib - 20.05 oda müziği, 

21 duyumlar, 21. JO "FrUhlingı 
blft,, adla operet, 23 duyumlar, 

23.20 ıpor, 23,40 program araıı, 

24 danı. 

Breslau - 20, 15 Alman koro 
ıarkıları, 20.40 hafta duyumları, 

21 duyumlar, 21.10 Spiker 

nıllıabakası, 23.30 dans. 



16 Sayfa SON POSTA 

Beşeriyete beli olan fareleri imha ediniz. 
(İPA FAR HASAN FareZelıiri 

Fare zehlrl macunu 
Bir parça ekmek Y•Ja pubrma yeya yatb 
ııdalara drlllerek farelerin llulanduldan J•r• 
IHrakand. Bllhaua aıçaıılar derhal lllr. 

Fare zehirl buğdayları 
F•relerla bulundaldan yerlere Hrplnls. 
Bilhaıaa ldlçtlk farelerle fındık fareleri 
derhal llDrler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Baza fareler baid•y zehirinden hoılamr ve bazdan macwa yemek lıter. Baza fareler 1abah 
t•dllderini alqam yemezler. Buncn için farelere her iki çeıidi vermek IAzımdır. Bunun 
içindir ki her lkiaial latlmal eylemek çok muvafıktır ve bu auret:• farelerin ana, baba ve 
ailailelli muhakkak •• kat'ı aurette llürler •• kokmazlar. lldai bir arada 40 kuruttur. 

Haaan depoau ı Ankara, latanbul, BeyoAlu 

Esrarengiz listik hastalığı l llah~n.~:_·r:: ~-Kr~ü:::•:.!:nden: 
aranılırken meydana getirilen harika... • 1 .. .. 15000 .. Tr1b1eb .. · 

,. ., 107So0 ,, Kah•• R•al ambalaj 26/619a5 Çar_ 
Yıpratıcı yol tecrübeleri 43 % daha uzun aıınma kltıdı. pmba-t ı• 

ömrü olan bir lutik ortaya çıkardı. 60 Numarall 10000 ,, Diz beyaz karton de ,,-;1'. 60 .. 10000 ,, Kahve Renıl ka..le 
karton 

... Muhtelif eb'adda 235000 ,. Sellllloz . kAtadı 

lltln marka otomobil l&atlklerlnde prip ~lr haata
hk ııkmıfb. La.tik la•mlan, llatllder ealdllae aiıbetle 
dalla takYiyell olmuıaa rajmea, çok çabuk a11nıyordu. 

GOODYEAR mllaendlıleri bu baıtaLtın ıebebinl 
lluldular. Yeni fula dr'atll, kuvvetli freall oto•ebiller 
IA.ı.ilderl fazla hırpalıyordu. 

Bu anzanın &ala• ıeçmek için GOODYEAR llbo
ratuyarlanndald muazzam tecrtlbe zımpara çublara 
lzeriacle yllıderc• yeni IAltlk tecrlbe edileli. 

Liboratuvar tecrlbeıinden iyi netice Ue çıku lhtik
leı, tecrObe otomobillerJnde hırpalanıyordu. Tecrtlbe 
otomoblllerl, ı•c• ,nodllz, ytlk1ek ıllr'at ~• ani fren
lerle IAıtiklerl yıprattalar. Bu ezici tecrlbelerde bir lbtlk 
diğerlerinden 43 % daha uzun 6mllrll çıktı. 

• IAatlk, timdi GOODYEAR acentalannda ı&rebl• 
lecejinls yeni "G. 3,. tipi GOODYEAR llatiktlr. 

"G. 3,, J•nl ylkaek alr'atll, ku•••tU. frenli otomo
J,iJI• IPa yapılan ilk IAatlktlr. Yalnız ba llatlk, yeal 
oto...wllwia hırpalayıcı tMirln• dayenabllir. 

Bu Y-' lhtlkte tabu inamı dalaa diz, daha ı .. 
Dfttu... Y •r• temaı aathı daha btlyllkttlr. Ozerinde 
16 % fula kızata mltehammll bloklar yardar. U.ttk 
laaaıı tablbea bil' kilo -claM faaladır. Blok aralan daha 
Mı, ll.tljia lzerindeld mlt••azl baacllar dalaa ıemıtir. 

Tınak ••Ja tel la1m1 çek daha bnetll •• muk .. 
••metlffllr. Bu kaamı atar iti•• ...... GOODYEAR 
luperwiat lplilderlle yapd•ıfhr. Llatljia laer laıma 
IOD " emalyetUdlr. 

1 Daha pnif tôan,dıhı fazla 1 
• çekme bntti, daha fazla 

_...,.. · 4 3 114 D'HA 
UZUI AŞl•A ÖllRO VEIUR 

ESKi YENi 

.. G. a " llatlk 11..... laaklki ltlr laarikadır. 
GOODYEAR Aceatalanada M ~ blaat tetldk 
etllaiz. 

• G. 5., im bull falulkafa çok daha pallab1a mal o!mutlbr. Fakat lil bu llatlil 
G O O D Y • A R acentalanndan fiat farla •ermebizia alablllrliniz. 

KARAK Y 
ECZANESi 

HtiSEYIN HtiSNti 
Clal•ta, Kanald5J caddeal No. S 

BELsoGUKLUGU Y• FRENGİ'ye 
Jalplan .. •ak iti• ea iyi çar., 21 Haedeanrl ita lautahldana teclniaile 
utrAfaa Dr. ~ IWTiEL'ia tert p ettifi (NEOPROTEKTIN) lllcaclll'. Yalaa4a 
Plr•Nya ,akantaeakt r. 

ç 
1 
L 
L • R 

L • K • L 
E 
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75X82 eb'adında 10000 " Birind hamur ki;.dı 
70 X 70 ,, 23000 ,. ikinci " ,. 
Muhtelif eb'atta 5250 ,, Bir tarafı kolab K8fe 

ki tadı. 

2n1935 5111 
sini 1aat 14 
de 

Yukarıda nev'i •• miktarları yazılı kAfat Ye kartonlar hlzala
nnda yazılı ıllo ve ıaatte pazarlıkla ıatıa alınacakbr. Talip olar 
laran prtnam• Y• nllmunelerl almak için bergtla Ye puarbk içle 
de % 7 ,5 mu•akkat ıDveame paraıil• birlikte tayla olanan ,ea 
ve aaatle Ciballde Levazım Ye mllbayaat Şubulndeld Alım Kr 
mlayonuna mUracaatlarL 1'2943,,. 

* .. 
MUtkirat Fabr:kalarımız lçia tutaameıl mudblace bir tarafa 

tamamen lekealz en yllkMk kaliteden llç mllyOll maatar 20/81935 
tarihine müaadif Perıembe gllnll aaat 15 de pazarlıkla utm abna
cakbr. Talip olanarm ıartnamealnl ı&rmek için her,n. •• pazar 
lık için de tayin olunan ailn ve ıaatte % 7,5 ,avaama paralarll• 
birlikte Cibalide Le•azım ve MUbayyat Şubealndeld Ahm Komlr 
yonumuza mOracaatlan. 112982,, 

aOvOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
binlerce kitinin yüzünü güldürdü. 

2. el ketlde 11 Haziran 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 30 .000 Liraw. 
Ayrıca: tS.000, 12.000, ıo.000 Urahk ikraml1.ı.t• 

( 20.000) lirahk bir mlklfat Yardar". 

Nafıa Bakanbğı 
Irmak • Filyoa ltatbacla Hldz muhteHf 1ata.,_4a ,.p1aı1acak 

bina inpat ve ameliyab mhakua11na talip nhar etmeclilla .... 
tediye prtlannda bam mlbim tadilat rapılarak .. .. kapah ..,, 
aıuli ile yeniden mlnakuaya koaulmuttar. 

1 - Bu itin muhammen bedeU 160,000 llraclar. 
2 - MuYakkat teminat mlktan 9250 liradır. 
3 - Mllaakaıa 13-6-935 Pe .... mbe pi ıaat oa .... bakar 

hk blaaaında Demlryollar hıtaat daireıiadeki •inak- komiayr 
nuada 1apılacakhr • 

4 - Bu ekallt••J• pecekler teklif meldaplarlle abllt .. 
prtnameslnde yazah enala •• 2490 numaraL arttırma, eblltme f9 
ilaale kanununda paterilen aalr .... ıki ekliltme ... tilld• bir -• 
enelin• kadar numarah makbuz mukabilinde aezk6r daire,. 
vermlt olmabchrlar. 

5 - 8" it• tlrmek iıteyenler mlaakau prtnam..Ue mukr 
yeJe projeal ya teferraabndan ibaret bir takı• mllaakaaa enakıal 
ıaldz Ura bedel mukabilbade Bakanlık la ... t dalrulad .. 
alabilirler. (29'l4) 

Maliye V ekileUnden: 
1 - 2257 No. lu madeal ufakhk para kanunwaa te.tlkaa De•lel 

alacaklanaa 45 kuruftan ahnmakta olan beher mecidiye, ıtl
.J • •il flabom ylbelm•I buebUe altmq karata çıbnl ..... 

~ bu &at lurlad• kabul edllmeal için maluadıldarllla teblipt 
, ••• Jbllh 

1 - c •• .,,... ....... • ..... ... .. • " • .......... ...... ... ......... .... ..•. ...,, 


