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Kuraklı · a Karşı Tedbir Alınıyor! 
Ekmek, Fazla Pahalllanmayacak 

Çorak Köyler Başka 
Yerlere Nakledilecek 

\.taalMIWa depolar dol••• .. kar nr. Fakat taolrler, J•al kaauadaa 
IOnra ..,ar eclerls korbıtle ı•k•r alıınrlfl 1apmı1orlu Ye k Jlsdea de hlr 
t•lı:eraldtk aılnabaı lta11laterml1tlr. LGtfea altuMı aarfaclakl tafallltı 
9"UJ11D9L 

a. ........ dla llrkeeltl• •••o•lar4aa ı•k•r tıkarıldıflal •lrl1orauaa .. 

Yeni Umumi 

Yurdumuz 
Mıntakaya 

Her Mıntakanın 
8aşında Bir Müfet

tit Bulunacak 
Ankara, 14 ( Huıual ) - A .. 

.. radaa uaak olıa Ylll1etlerimld• 
illerkez araıındald mulaaberelerl. 

Müfettişlikler 

Altı Geniş 
Ayrılacak 

Yağmur 
Bekleniyor 
Fakat, Buna Rağ

men Buğday 
Vaziyeti iyidir 
Aakara, 14 ( Huuat ) - Orta 

Aaadolunun ba 111 da yatmurauı 
ıeç•ul, ulddenbarl tatbiki da. 
ıllalllen Jenl bir mevıua taıeı .. 
mittir: Saıuı: ve çorak arazide 
kurulmuı olan kGylerlmlzla aulu 
deYrlmli yerlere nakledilmeli ..• 

Koçhlaar civan, Haymananın 
bazı kı .. mlan, ı•nlı Konya ova11 
Kırıehlrla bazı taraftan, SuJtaalye 
• Bozkır havza11, gibi kuraklığın • 
fa11lah olar•k hUk~ ıDrdUjü 
:t-vrelerde bulunan k&ylerlml*1• 
zaman ıaman datdmak Ye hicret 
tebllkeal ıGıtermeal dolayıaile 
bu mıntakalarda J•ıayan yurt• 
taıların kendilerine yakın ve 
auyu bol, bereketli 1erlere nak· 
leclllmelerl dtltDnlllmektedlr. ZI-

• raat Bakanı Mulılı., ı•çea ,nn, 
J•tmurauduk çeken Aakaraya 
yakıa k&Jl•re sıltmlt ve tetkikat 
rapmııbr. SallhlyetU bir sat 
cli1or ldı 

" - Orta Anadoluaun ıenfı 
o•alarıncla tarihin muhtelif deYir
lulade kuraklık yOılindea hicret

( DHamı J 4 lncG yazdı ) 

Velıip ( Paıa) Haheşistanda 

General Esat Kardeşinin 
Maceralarını Anlatıyor: 

• Vellll' P.,.... , .. r•ı•I 

iki Canavar 1 

T orbab, ( Huaual ) - Bura1a 
batlı Çaybap k6yDnde birkaç 
rOn •••el blr cinayet lılendl. iki 
canavar, bir kızı kaçanrken ihtiyar 
bir kadını öldllrdlller, iç kltlyl de 
yaraladılar. Vak'a k6y1D tarlala
nndan birinde olmuıtur: K61dea 
Fatma, kızı Mllrvet, damada Halli 
ile k&ye d&nerlerken Gnlerlae ayni 
köyden muhacir Mehmet oj'lulb
rahlm ve daib Ali lamlnde iki 
köy18 çıkmıf, henllı: nlıaab olu 
Mllnetl kaçırmak i.temlflerdlr. 

Bu arada mlltecavlzlerln latek• 
( Onama 10 uncu ,a.d• ) 

' ' Vieho ltalganla
ra Çolc Kızgındı,, 

Son selen ajau telsraffarında, 
teceulla uyandınca bir lıaber 
ıaae çarpıyordu: Avrupada bulu• 
na• Oımaah paıalanndan blrial, 
Habetiatana ıeçenk, Habeı or
dulannıa kumandanlıj"ını kabul 
etmlı. 

Bu haberla du711luıundan ıon• 
ra birçok klmMler, ı•rek blııat, 
ı•rek telefonla, serek mektupla 
bize baıvurarak, ba hUIUBta ma• 
l6mat latedller. Hepal de, ba 
paıanın kim oldupnu, TOrklyedea 
ne saman ve ne mlla ... betle 
uıaklaıbiım, Habeflstan ordusuna 
niçin ıtrdljinl Gtrenmek lıtlyorlar 
ve akla ı•lcllk, selmedlk daha 
birçok ıualler 11rahyorlardı. Ba 
aorplaran ceYaplannı bulabilmek 
için muhtelif tepbblalerde bulun
duğumuz aıralardaych ki, bir ten• 
dUf bize, arachğımazdan ve um
dupmusdaa daha ...... bir 
maltlmat mealtaı pkarda. 

Meler, •bık arda lnamandan
[ Dinmı 1 hıcl ylıde ] 

• • m•rkndın 10nra « lclarel 
UmumU Vlllyat » kaaunlle •IJI. 
ltre verilen aallhl1•t ve •ulf .. 
t.r1n yalandan murakaltal ltlll 
iç itler Bakanhğınıa uzun ı:am ... 

Bu Ölüm Mahkômları Asılacaklar Mı? 

( DaYa .. ıa .... Jlıde ) 
,..,, 1 1 •••• ····-·····------··· ••• "'-

:a11aıınıa 
'BiZi 

Bu rllı11 e11 ••••I 
edebt •••rlerl11~e11 
blrl11I .._.,. Po•t.,. 
okurucul•n JI•• 
kendi 9azelelerln
de okuracaklarıhr. 
"Burhan Cehit,, in 
en reni ••eri olen 
.. Ana•ının Kızı,, ral· 
11ız bir bahar ve bir 
r•z romanı delil, 
bunlardan daha kuv
veUI olarak hakiki 
heretan bUtUn iç· 
rUzlerlnden rolru'9 
mut çok canh lilr 
hlkAyedlr. 
"Son Po•ta,. bu ye-
nl ve içli eseri bir 
kaç gUn •onra aU
tunlarında · alze au• 
nacakbr. 

,_ 

ı, ••u111 sı1crı lr••• 

Mübadillere 
Para Veriliyor 

Fln•n• B•k•nlllı 
DUn Rmlr Verdi 

Ankara, 13 (A.A.) - Tnrk 
mObadlllerine ••rilmlt olan ikinci 
tertip tasfiye veaikalarının muhte
vly atına kartdık yOzde )irml niab .. 
tinde para dağıblma ını Maliye 
Veklleti, bugGn Ziraat ba•kası 
umum mtıdürlüiUne bildirllmlftlr. 

Bir Frans•z Bakanı 
ÖldU 

Parla, 13 (A.A.) - Uluul 
eaitim • terb:ye • Bakanı 8. Mar
"Combew, Bakanlar. toplaatıama . 
ı:rmeye hazırlancbi& maCla 

----------~' bird.enbire llmlftlr. 

•e 
lzmirdeki Hidise Uzerine 

v.111,, p_,. o ..... , • .,.,,., •• ,,. 
k ...... 11 •• •i•• Hukukçulardan Sorduk 

Dediler Ki: 
1 - Aaalmamahdırlar. 

Çünkü Muhakeme
nin ladeal Lizımdır. 

2 - Yalnız Birinin ltira
file Muhakeme Ye
nilenıq•J • Hüküm 
Yerine Getirilmelidir • 

lsmlr muhabirimiz dUD blldlr
mlttlı Bir lclam mahktlmu, 6lllm 
ceza• kamuta1cla taadlk eclildik
tea aoma adll1•1e mlracaat ecllpı 

- Ba dna1etl bea itledim. 
Ôteld arkadatlarımaa n'1an 
Joktur. 

Bu, çok ha,nt verici bir ltl-
raftL AJ111 samaada çok ehemml-
redl lilL Çlftk,1 - ......... .. 
--- ...... arka ...... . 

(Dnua•lllMI,....) 

ı('"-=~D:i:li:ni~o:b:e:lu::ıo:•:::::::::::::::::=:=:=:::::~:::::o:•m::aa:ta:,::=y=et=ı":': 
uğrayanların pi
ri aayılan Keçe
ci Zade İzzet 
Molla, Misabın blı 

Çerez Kabilinden ,eyim .. 
Diye kotup, ••· 
fa gireceği ı.• 

rada, oemaat 
aellm •erinoe, 

izzet Moll•r• D•lr 
9ahe11ri aayılaa '---------~---~-~ 

Iszeı Molla dönmilfı •'Mihnet Keıan" adla manıum81iD· 
den batka. hızırcnaplığı n aük
teleri ile de la almaı ~ir ıahei
yettir. 
lkiool Mahmut demode, rioaldeo 
l.lr~ Ramasanda bazı doıtlarını 
iftara çağm•lf· İuet Molla da da• 
vetliler arumda bulunuyormtıf. 
Yemek yenmif.. 1atın er.anı okun
muı, oemaalla taravib aamar.ına 
durmuılu. İmam, hemen ild aeo
•eyi bir edeoek kadar namaıı acele 
kıldınrorm... Daha het dakika 
olmHan, oauno11 reklhn tahiyya• 
tına plmltler. 
O aralık, dıfUldan bir adam ı•lip, 
Malana umu lolclaklarllll ıörttnoe: 
- Bu&r .W•tlm nr~ Ben de 

- Be adam ! demit; bis içinde 
iken ye&itemlyoruz.. aen dıtarıdan 
geldiğin halde nHıl yetlteoekıin1! .. 
İkinci Mahmut,. birıün, but 
Mollayaı 
- Molla! Y eıarl Zade ile bio ay
n\mıyorıunus- bu, •• kadar mu
habbe, I. 
l>ıyinoe, Molla: 
- Erendim! demi• Y eaarl Zade 
hattattır, yazı yuar. Kulu
nuz da biraz dere g6rdüm, okurum. 
İkimiz yan yana geliao• okur yasar 
bir adam oluyorus da, onun için 
biribirimisdeo ayrılmıyorua. 

Tıflı 
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' 
H""" TeAIUcai 

KtrfUllltltı 
Dl,lillc.la , 

11'8dtfr .. , c:.w1 ... .,.. ...... 
••irsi' 811o.11 ... , ... - ..... _ .. ,... ........ , .......... ," 
.... •k•a k..ı...iliın toplaa•ror· ....... ,.... ............ 
•thr, uduM, bu toplaablardaa .. ,. .......................... " 
tlaba keJ••1•, n alllhlarm Pflt· 
leri dalla fulalqa1or. 

Jokld ...... 11 ........ 
• "!n!-n•el•w.Ba•bu-.., - .......... ..,... .. 
ppda, keHmbla .... de.ı alala .. 
tiacle .a.ert dawa ..... JIS. ... afiJa ............. ,.... ..... ..... 
r.da ........ •IJ*lerl ......... .... . ...... ..... ............ . . ., .. 
.... deWtlW. 

* llomanm we ••llarrlw Mah· 
v .... 

- Hawuaa W. teWJkı .a..,. .......... ,.. ............ .. 
••• ......... ••ld•k. , ...... Mlt6 ...... ,,. ...... ,. .......... ... 
;.lir& Aldma ... .._ .. ._. •1.,..a 

1-Aw .......... .... ...,... 
2 - Ha••.mktaa .... kDI 111ru ....... 
ı-a.. ...... . ,_ .... ,... ....... .. 
·-·-- ...... h ..... ... 
Füat MJmalda tllıtea ... ki... 

llemMa .... •aaa, ... et cna .. ., .................. .... 
,_.,. ...... el•W• 81ra. Demek 
... eli ..... .ı.ı.taa dejtJ, .. ,,adaa 
r.eeelfz. Hallnald. Mela•• ptiadlil
........ Artall - ......... ........... , 
... Wr ..... .,.. --.. ..,. 

... ........ rica erleriqa, ..... 

... cllw .... ,.e;,-. ...... ........... 
T ...... ............. . 

........ Ne ...,el•l'«lea .__, ................... 
• 

Kadsk.,, Aeı .. •s-. ._. 
....... tt ···- .... ... -a. ................... ... 
W.. alma 70:••• l1l• faali1•t• 
l9fllk 111, tok rk·w• • itte ..-. ..... ,..,._ ............. ......................... ...... w. r.e.. ........ ...... 

.. ... y~ .. ........... .., ... , 
, ...... .. 

SON POS'tA 

t la 1 ......... 
Öz Dl 

Çllhfm•lan 
Yll •ıl Sekl•cl Llete 

t- .... 11 .......... 
...... Glu .. om ..... ı - .,_ ..,.. 
.. rp ... aaıatla a..k'•• Çu-
Jata ....a • ..._ kkb·d•H 
riıaıdanaı ebdu• ••1 · 2 -
Doetl.,ı- ..,.... ... ,,., •• 11, 
-.Jet lelM1- .. klnada ıb•ç .. k 
•• ...... Jlardaaa. •-•h ..... ... 

ö ... kı Dlakl ... • .......... 
•• idi? 

a-VM·A .... 
~ ............. .. 
Ôtaeklel': 1 - Yapa1a11ac:•fıa itler 
ip JU...7e a•aasta lnaluama. 
2- Ma ... 1ıe1a,. • ..... 
ıtptr • _.., .... o. • ., 

o.. o..-,- ........... . 
...... Wri. Alm•7-- s. . .. .,...... ..;; .... 

• - Ter.aS18 • V-
ö...la ı.11.._ ••-· "'ttt. 
----- ...... .,. WrTMı ... ..,.. 

Gu.temlse ............. , .... 
............... o....a.aı .... 
- W··•-•••• ne. e4eria. .. ••. ,.. ....... 

DlaS...U•lt Wrild_. 
cesa •• .. -ınl•• Wr .__... 
-cm• Mlgl sı, fabl ...lak ... .... ......... ....... 
doa1•J1 cua mabkemelİae 160-
llınn'ıtlı. 

Saf Mütterileri Soyarken.. 

Bir Tavcı Kumpanyası 
Yakayı ~)everdi 

Kumpanyanın 
ElebapSl 

Bir Kadındır 
P.U.. Wr taYa ._,_,._. 

..., .... ~-· Edirneli Rou iamlnde bir Mu-
••i bdınmın elebafalıja albllda 
topla- IMa adam'• .. .toldar " 
lakalale nalan Şerif • K ... •• 
Alunet ... rdlflacLr. 

Vakit Yaldt tenekeJİ allnllt. 
aan teaekeyl alba cliye yalt8rarak 
ıafdillsi ba-.n t. lnambaa7a 
e&adı, timdi de d&rt b.. Hraya 
aldaklan mafalllbalan elden dlr 
me lofitls bmap ıibl ~ 
fazla fiatJa Mtmıı• blkıım11larchr • 

Bu bmpaa,a efradi dla, 9 
teac"ler caclcWaclo ........ 
Rou, eldldeki ID8famba11 ublıia 
çıka...... S.b.... i•iecle biri 
aelerek mupmbaya mlfteri ol
mUfl•r. Dijerleri de la•alık 7a
parak k6t0 muıamltayı bu uf 
aclam• 15 liraıa Jattur....awdır. 
Fakat Sat .... l»iru _.. .W.. 
bldJt- mlay•ca poliae eik&1et 
..... talaldk•t aetic•lade • 
dolaad,ncaJann bel* elapçmipir. 

lson lnlilik 
Talılcilcatı 
Kavrulanların Cwtlsi Bir 

Kutuya S.tacak Kadar . 
Küçülmq 

Mllddeiwnumlllk Sltllcede 
cleml- itleri fabrİblUMWd kau 
tMHrat• ...... •aktadar. 
Kua,a .... ,. peYJOD ...... 
J••daia • ~flld·H• 8 .... 
nldaldan .. ....... llakMsl ..•. ,... .. ... _,...,_ 
F ..... MNlal Z"•ınMle 
kir• ... ,.. .. ... 
ncllf ...... ....... 
Çl.kl ... 
enel ele ••«' .... ,. Yep ....... E.._ __ 
n• CHP... O b*• cels .. 
çat.k mı••" ........ ., ... 
l.W ads•alr a'r '.. ,,_., 
....... Clll ....... fltell 
laamms ~ a•11 lllCll-
• ... • .. '-nl. ... ., ... ..... 
ı.saw..w.•w. .... ...... 
bld.n ,.._. hH· ... 

Yerli lliçlar Aleglıinde 
Propaganda Mı ? 

... tala•'• .. , .,.. u...... 
Ba,A•·ı• eı11•• __. 
belindeki demir m•tnda ula
....... Patla1u ea•am colr 
11bek bir hararet Jaratbls 
gBrlllmlftllr • 

Amapaclald ili farmlanacla 
... ....,. lsaclu .., .. 
ylbek bir 11.,.,.t te• ..... 
•••iftlr. AMlm•ı.,_ 
maddelerin kendi == 
1•cajmı ileri • Bir Doktor 

Şikayet 
Edildi 

a-.....ı. .. ,..ı .., .. 
........ t ....... , .... .... 
llclan ,..a .... duelr ..... .. 
........ Hem.akı, .,. .. n u • 

... Mm .tolttorı.. UHW llo

..... .... ettlld.ı ltfdllJ•. 
Gep•._. .... Wr 4eldor 
ıauta... .. .... ·~ ,...Sft 
ecm• .. lllesa ,_,, ' ' .......... 

tir. Huta. Dacı kenclilia• tatb• ......... 
KUIAD dokton 

.. - Ba, 1erlklfr, alt Amapa
maldnl W.. dsnlf, Wta ela illa 
deilttirmek isen tekrar ea...,. 
cl&am&tt•. Bu aef• eczacı lllcm 
, .... ı..I• elmf• bu lllaa it" 
Jdd•berl Amapadaa getirilm .. 
..... ,.... ......... " ille .... 
•ı b••• kartlaaacajuu, ü•ma 

':-.... ""! ..... ..:::-:.= 
" bnua itiyi eee clolrtora 
alylenmellal ... ,. taYllJ9 

etmif ··= 
- a... tloktor• Wl

..ı 1ap ...... ~ ., .. 
lllçl.. ~ ile J•H+im 
t.-n .... dald fark. 7vhh 
llCllZ ...... ibarettir, telirl 
•JD1clar, camı.ını ua.. etmlttlr. 

Dold• .. ce•• laaytlye• 
.................. w ..... 
........... ,. ....... n"rt 
•ldtlrllj11De ........... ... 
taYalyıllacle ......... tar. 

H..taclaa 
- Eaacı, doktoran Ytrdljl 

reç.eteJi detlftlr9or. .,. ubat 
mlsl•lltla• Wlda ........... ...... ·••1111 tallldbta ..... 
lamlfltr. 

F.aaa u titor ...._..: -Y.. lllçlar için fena pro
pagada r•pıyor, .,. etlbba 
od••• ... acallt • 'ttfr. 

MW.W.•amllk tahkllrat ..... 
•••, icap edene baraclald •do 
delerla ciaalerbd •• lttlal bl»W
yetJerW •Jll• heri.. ettire
cektir. Mltddeiamamlllte, ltaracla 
daha ..... de ..... leftlfkler ....... ,....... ...... 
rılı• ,.aıHrn Wr 
.. ,., ..... Tı .. ••ttea • ..... •••• ., •. 

w Oltl H•••• 8. Dlt'or Ki ı 

G.., - Jfwll B., ••'• ltlr .... 1 ... ._ .. •mas lcla •••-
... Yal', .... pker .... k.... -C.•-. ........... ı 

il lmlı f'l.--- ..aıı. 
lar bbqtlr. Tale._.. ..................... 
taka' d'aeld•. 

• • • Hllell Ölçller 
Gerek illi " .,..-

lettiflilf, ıw•• ut.ta ... , ..... .. 
.. ... 'il 

Pili terul lmllaamlan •kı 
ntte takip etmek kere ............ 

• • • 
Yerll ••llar ....... 
Galatmrarda ••• •c1 ,...u .... , ...... lçla dm~ 

mayi bir..... Wr toplub J 
P?lmılbr. 5e,.ı 18 ._maada" 
... ~ ............. i ........ ... . . ................... 

Pula kmıeoktıu-ı ............................ ... ••k. ...... ..... . ,. ..... . 
= ,,...,. ı..t·· 

jlal blldirmltHr. . . .. Ali••• oa...... 
... ,... d&t Mat 

............. kiti ........ . ... .......... . 
Dehin Halterlerl•la B 
............ 1 

mızd8 Dew111 Bdlwor 



14 Hulraa 

Her gün 
rogramların Bozuk/ulu 

• Af yon Meselesi 

• • 
Programların Bozuklulu 

Avrupum muhtelif memleket· 
lerlai dolqarak memlekete yeni 
clhen bir do.tumm, ge:ıdiif ,.,. 
lerde imtihan meaeleal hakkında 
t.tkikat J•pmq. Almanyacla, lr 
••çte, tavlçrede, F eallndyada, 
Raıya<la binlerce talebe ile glSrOr 
mit. Hocalarla temaı etmft, tal .. 
belerden aldıtı ceYap tudul': 

- Bizim için imtihan zamanı, 
tahsilin difer zamanlanndan f arkh 
detildlr. Bizim için bir imtihan 
meaeleıl yoktur .. 

Hocalar ıu cevabı nrmftf en 
- Bizde talebe imtihan %Or

laiu çekmez. ÇOnkn biz talebeye 
anlıyamıyacaAt ıeyl okutmayız. 

Bu iki cevap, bizde lmtihaa 
itinin niçin bir meeele oldutunu 
anlatll!ıya klffdir. 

Biz eneli talebeye anlaya_. 
yacağı ı•ylerl okutuyoruz. Mllfre
dat prolll'amları okadu dolgun 
n okadar ajırdar ki. talebenin 
bunu anlayıp hazmetmeaiae bakla 
ıoktur. Talebenin imtihanlarda 
llçlBk çekmelerinin en bllylk 
aebebl budur. KOlttır Bakanhla 
ita aene imtihan tallmatnamelerlnl 
clejiftirmek yolu ile imtihan mer 
eluini halle çaiıftL Fakat huta
bk bunda olmadıtı lçla bulunu 
cle•a da fayda •ermedL 

Mafredat programı dl&elm .. 
dikçe, her aane imtihanlarda Jh
lerce çocapmuzua ıımfta dlla
..tdea k..talma1acatıaa f{lpH 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Medeai •••leketler •lr'at yan.adadır. Almanlar Ok-
1aaoaa •• alr"atl• ••çea pmiyl yapbklan umaa, la.mz.. 
l•r n Fraaaızlar buadaa ahadalar. Derlaal tHHaelerlne 

AI....Jana Bre•ea pmiaiad- dalaa ••atle •idea birer 
... ı ... uladalar. Frauuılana p•lll ppa •J Ok aferini 
yaptı n rekoru kazandı. Şimdi dı lnrillaler ı•mllerlni 

a Sür'at Devri a 

aefere ç karmıya •aa•rJ nıyorlar. SUr'at rekoru, haYalıtrda 
da ayai kuYYetle hlklm ılrUyor. İnsanlar, meaahlerl 
kıaaltmak için hiçbir fedakirhktan kaçmıyorlar. allr'at 

dewiadeyia. Zaman Y• meaafe mefhumunun ortadaa 
kalktıtı aarda J•fıyoruz. SOr'at, hayabmma mOddatinl 
uzatmııtır. Hızlı yafamak, çok yafamalıı: demektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Sovyet Ukranya-
y Atatürk Geliyor 

sına ürüyüş .•• 
Venizelos 

Affedilemez 
Alman, Leh Fqistlerl Baıbakan Ve Bakanlar Diğer Sıya•al Suçluların 

Plia Hazırlıyormuş Tetkik Seyahatine Affı Mümkündür 
lloao•a. 13 (A.A.) - Ta.. Çıkacaklar Atina, 14 (Huıuıl) - Muha· 

aj._ bildiriyor: Kwlordu utku- .Aabıa 13 - Atatitrk lotlmls- Biler rejim plleblsltfne ittfrak 
•umua ( w•laia ) OD beşiad ,.. deki hafta ioinde Yaloft ... w... etmeleri için alyaıt auçlulara ı•n•I 
d- J "- ela bala --•--..:ıı=----L&.:-. D:al.-L:-ualml u ... aaya bir halk bar ,__~lal' ....,...,...... af verllmelinl prt kotmaktadırlar. 
ra• haBnl almatttr. Toplublar, ı.m.t lnöatl de Kamutayın tatila- HflkOmet mahaflll h8yle bir 
mitingler Ye halk ıenliklerl yapıl- t:n~: :.:::. ~=kd!': prt kotuhnadatuu ileri .ar.ekle 
...... yük bir tetkfk HyahaCİDI çıkaoaktır. IJ.aw V..a.Joma PU Ye 

PraYda pzet•I iNi ....... llUanludao bir kı1mı da tetkik WY.ai l.tiaa edilmek auretlle 
betle p 1abrlan yamyor: •yalaati 111P9Caldud.. diler •·bkialana aff..Ul=ed•ı. 

16 Almaa Ye Leh Fuitlerl. mllzabre edllebllec.jt .. .a,a.. 
So..,.t Ukraayamıa dotru yeni 934 dı mektedlrler. 

• bir ylrllJll ptlnı dOfOnDyorlar. • Yeni Paralar 
A~gon Mes~l•n um.,. haDnam Leh lfSaliad• ithalat Arttı. Ankara, 13 - 2s, 10, 5 •• 

etmeyeli& 

lrwtald.pn- oabetlnd 111 dl- ' 
Afyon Tllrkiyealn .. mlllılm .._ini btlalarlrea , • .,.ı •• •atan- lr L-acal Azal' _1.

1 
ı kunatluk yeal paralarla reat 

pl1r kaJDaklanndaa biridir. ku nr aı ıoo. 20 .. 10 paralıklana .,.... 
•••er Ye neth 16-teri cto,maa 

Dtbıyada ea çok befenllen afyoa entlrakalanna ka ... • kuvYetll Cu•laariJet Merkea baab•n• •UJU yakuada bqlaaacak •• 
Tnrk Ye Yu&oılaY afyonlarıchr. ..... Mfl'ettltl 1111111 rapora p. 934 ba Jeal paralar Blriad Tepİll 

bir kU'flbkbr. " ela Afyoadaa yapılaa uyutucu •• ydaadald fthalibmaz 933 yahu aoaaa pi1ua1a çıkacaktır. 
zehirli maddelcrha dOnyadald Almangada niabetle 12 mil1oa lira falada Ankara 
latihsal ve iatiblAld Uluılar Ku· n en bqta ela pamaklm ...... 
rumundald koml•yo• tarafında• Ne Kadar cat reımektedlr. ihracata .. ,.ı Hanisanesinden 
idare edilir. Bu komlıyoaa lnglllz· V h d • 17 ? enelldae •betle 4 mllyoa lira r 
.., hAldmcllr. ÇOnkll bOtlln dün- ı a u ı .. ar ebiktlr. buaut .. , •• w. ea 6 Mahkum KaL-fı 
'

ada uyutucu vı zehirli maddeler baflnela da hubabat •e zahir., Y 
Berlin n ( A.A. ) - Irk mH•lHl f dak m Ankara 13 Aüar ba 

Ucareti Inıllizlerin elindedir. lıa- hakkında bir ılSyJn nrea Bakanlık t=, ıa " ce gelmek· DMiaden 8 .::bküm du.!t: 
alllzJer bu komiayoa YHllaaile bu t • ..1-lereL L-rmıal--...1...-. '1:."aLat r-L daaıımanı B. Koatl deaiftir kiı ~ l • cY •1c u.a • aa.--.r IWUll'. r < a ,..u. 
maddelerin ticaretini kontrol aJ.. u AJ ..,ıa ıne ,.,uı ast aermedea he-.J ..I- J•Laı ..... -
fma almlflarcLr. Uluılar Kurumu- - maayada bugla ari ll'klaa ı·.,~--. ...- u. • ---. 

ol•ıyaa birbuçuk mllyoa ln1aa var. JI I • U 1 ? uu-
aua komUyODU 08l&r lçla bir dır. •uaJana HHında muıeYİ diain- ın ı nazırıanmıı e ,.,. l LJ b e 
kontrol lletüadeo bqka bir ıe7 ıta rna-na e.cıstan .a • .ıı:. d cı dea olaa 500.000, olmıpaa soo.ooo De,U Ekapru rueteaiaba 1u- ~ r 
-gll fr. rakat bu komiayoa 111 ... J lnadf lf lı lr J da.a....• .....a.,_ Stetiw --:U .... L-,.. J r

8 Walere •e bu zebirleria yapalma- ya ' anır 0 arak arf .. ya· •- •-· ,_ aa I' ~ 
..... ka•••• bf'1• Al W. k•ct.. bna ıulkaat 1apan bir tebeke 

lllla enıel olmak babaaeaile afyoa insan nrdır. ~etfedilmit •• ... .. beis.in 1 n ai it fJ, fi 
çıkaran memleketleri de koatrol .... .,. nW mfatile .ld lro- ~ • 
albna almlfbr. ftte Ttlrldye de bu 100 Bin Sporcu mllniat rlle1&sandaa Yanöki._ Loadra, 13 (A.A.) - Relllll 
L __ trol kabul eden memleketi·- S b maham hlkhaetia Italya • H.. .ua -- R da 8 !:L f lryaya ıllrftlmlf. alyuf zabıta b .: t 1,. _ ...... _. k L 
dea biri ol•Uftur. laaillzleria uaya ÜyÜ& Bir Geçit ıefi ile atır .... ,. llo.iHri de iç~:·,:. •W;';:_biJdır;'i:k~ 

Sayfa 3 

r "' Sözün Kısası 

Güneşi 

Eğlendirmek 
için ._ ______ s.r,,., Be41 --1 

Şu annlerde iki bllyUk patla· 
ma oldu. Ehi. Kiğatbue fabri
aanda, birkaç z.avallı İfçinin baya• 
bna ..ı olaa o mlthit bu; 
ötekL.. Biraz daha uz.akta, epey· 
ce uzakta, bilmeyonanız. tahmin 
edemlyeceğinlz kadar uzaktaı 
Gllneıtel 

E•et. slnetha ~ele de bir 
patlama olmUf n bizim d&ınya
mızın tam iç buçuk miall bllyük· 
lnkte blr yarık açılllllfo Havadaki 
büyllk tabiat maceralarını takip 
edenlerin iddialarına göre, d8n
yanın bazı taraflarında iÖrlllen 
o rayritabb aıcakların ıaıl sebebi 
gttnetin patlamasıdır. 

Garip .. ,... Hiçbir •• fUla 
ela duym•dık. O komkoca at .. 
parÇU11110 kenarında, k6fulnde 
bir avuç kömllr toıu Hrpilmlt 
kadar da bir karartı yok. Anla· 
yımz artık: Şu p.. ne bOylk 
t•Y ve biıe ne kadar u:ıakL. 
Açık portakal rengi atlaı yata-
pda patlayor, çatlayor, yanhyor 
oyuluyor da kulaanaızla. g6z.ll
mflzle farkedemlyoruz. 

Gtınet neden patlar acaba? •• 
Neden olaealr, mkınbdanl. Kim 
bilir kaç bin, kat yl:ı bin yrkhr, 
botluklaria ortamnda Japayalms 
oturuyor. Baa Myyar yaldular tlbl 
aöky6ılinde piyasa etmeğ• de 
muktedir delfl. Oldutu yere aap
lanıp kalmq, kendi kendine km
JOI', etrafa ale• .. çayor, hazan ela 
itte bayle salaabdan patlayor. Ba 
aaYallaJI eğlendirmek için ne 
rapablliriz? Geaç kazlar, delifwt. 
lalar, gUzel kadmlar, denfderde. 
plljlarda yan çıplak Ytlcutlen• 
onun albn bakıılanna aGstererek 
turll bar numaralan yapıyorları 
&n adamlan uçaklarla ıtratoden 
bdar çalayodu; unda, karada 
•• deaiad• fimcllye kadar giril
medik plarlylnler... Baıb ne 
olıun? 

Ah, belki de o, 16nl&nl + 
ı..dırmek için pk ,O•Dnde 
başka tirli bir doaaama arayorı 
Bir tay1are harblL. Gıs:ılerinl 
allzerek yer 70allnll Hyrederken, 
(yani akfamın alaca karanlığında) 
bombalar, fltekler, toplar, tllfek• 
ler patlasuı; kıYılcımlar, aleYler, 
kıDI dumanlar yer yer hıkıraıns 
korlrua~ ıealer Ye 111klar blribl-
rlal makaahyarak 1erle f6k ara
amda aıçruan, durmua. Kendi 
•lidaclea kopa• blylk aflk tu
fanmın bu yllz bla tllrlll reni dl-
Yuinl aeyredvek &6alllnl etlen
dlrmek isteyen glloq, Hitlerln 
ayandıtdıfı bayak Dmlttea 10nra 
da harp olmad+nı g6rlnce af. 
kedea •• ..ıa.bdaa .,.ı1a .. ,br. 
Fakat llamolial eaa etl•dirmek 
lçba Habefiatanda bir dram oy• 
aamı1a hUU"laoıyor. 

taYirm• laareketfle bld kODtrol Re•mi Yapıldı ltlerindea uledllmiflerdlr. kanda Deyll Herald gazetuinde 
Ubaa almanaa aec:1.. ma•.. Moeko•a, 13(A.A.) - Butlll 8 Ş pm laal.m r-••alamaktadu-. S.- j ç· d 
fakat etaı,lzdir? Ba aualia U.tnpadda 100 bin 1pe>rct1 tara- İr ampİJOD 1...ı ~wna, lqilt...U. Rom.da aponya ID en 
•••ahını biz •eremlyoruL Yalnız landan bOylk biw g~ .ı.,. ,... ltal,_ batma- prot.-.to lçia Ne istiyor? 
ltu •aka bmutayda afyon fti ko- pdmııbr. Geçit alayıada General Ahliksızhk Yapbğa içi• yapdacak bir flrli1e bbldajmı 
•QfUlurk-. ba Jlzdea ıoa,..... Vorotllof ile bö ~· merkez komi- Tevkif Edildi ela 1a.Ua ... kta (ialdr etmekte) Şanpay, 13 (A.A.) - Kuan-
l•de bir .Uyoadan fam llyam- teli •• komOaiat fırkası komitesi Beria, 13 (A.A.) _ ~ " Slr Eric 0.--aad•aa ltaıyaa tung Japon ordusu tarafından 
lllla old.paaa alyleam..ı. bld baıkanı B. Canof kOlttlr bakanı bob ......,_. dold• Otto pzetelerWD alcLia ...... brta Pekine gGnderilea yeal istekler 
laayretlen d...._dtt. 8. Bubaof "Lenlaeradda balunaa Pelzer, •akala•----. Ahlllr•zca ltalya cbt ~ Japbla araanıda tunlar gGze çarpmak· 

..., .. , •· ı -,-. ıirsidea 80Dl'a lnpJz lalh.eti-
DDnyanıa en bOyGk U,ea çaka- Çekoalovakya dıt bakanı B. Beneı ... yuad• ltlrtl. Ştettia hak,.. Dİll yeni hiçbir gt,.tde halanmamlf tadır. 

'- memlekeU olmakhtmız bu.. de hazır bahnunatlardır. rinde Ml'PJ& çekilecektir. olduğunu a6ylemektedir. 1 - Blltftn Çlnde Japonya• 
l.u. bu mueleaia yaidea tetkllıs ya karp olan çahtmalara aon 

9dllmainl .. bir J•aht ftJ'A r~-------------------------------------- ••rilmeal, 
dttıeıı11m .. ıa1 ıaterız. J S ,,.,'ER iN A N I S T r R r N A N M A I " 2 - Japony•y• k.,.. yabancı ' * ~ • r;, de•letlerden arkalama·m8zaberet-

ÖzlU Sözler bulmak fikrdldea •azıeçilmul, 
Geçen nftn ZOmreudı Şaldr Tapa fabrik ... da lerla n .-J:-aleria aalathldanaa ...x __ bu fabriLada 3 Çi J k lk 

Bıriatiyanlıkta büyök bir dnrimiD • •- • •"· ._, • · - n- apon • ooom ça-
'J .. L d5rt ltçinin &llml n iç ltçiafn yaralaa•aaile aetie.. kasa .Uu-ua lnlAe ••çecell tedbaler tamam 
'&&&ılabıo) lideri olan Lutkıre sor- llfllla berabvlig· iain Muçukoyu 
.... lenen bir kaza oldu. Ve bu kaza btr amelenin attıtı değildir. 
-Qflar: da kanamntuı (ihtiYa etmul). 

I)~ d k L bir ıiıaradaa flkh. Bu ıeralt daMliade ba fabrikada 11elris llitinln r-
- uoya a en ço aorktuğıınus 4 - Pekinden Haangfao• 

... nedir! Bu fabrika .. ff lk malzııae.ı yapH Wr fabrilıadw. laayatına mal olaa L• iafilAlrra e.-.ılee g&Gnmeyen 
Lutker fU cenbı nrmif: Her tarafı patlayıca •addelerle clo!u.:•. Fakat. biten- Wr kaza •eri oldatua-. artık: bqkanhğında tampon roll yapa-
- Dünyada iki teydııı korkarum cak bir JÖDelge (idare) kurulmua, 
~ nemellzımcıhk; öteki alikada ıs TER 1 NA N Is TER ı NA N MA I 5 - Hopei eyaleti Ubay111111 
~ beyeoaa. bir Japoa do.tu olm111 . .. 



4 Sayfa 

Kemaliged• 

Son Posta 
Dut, KemaliyeHlerla Ba1-

lıca Geçim Mahsullerinden 

Biridir 

(DUnden artaaJ 

KemallyeJller, duttan pekmez 
Ye peıtll, yaphldan afbl kuruta• 
rak yemek •• ıatmak ıureUle de 
çok lttlfade ederler. Burada 
Mayıı ayı ıelcll mi dut •taçları· 
nın altı temlzle11lr Ye çamurla 
ııvanır düılenlr, dut oluncaya 
kadar çamur kurur, dutun d&lrft. 
leceji yer d&ır: çimento ıJ.bl ıert· 
Jeıir ••• Dut olduktan ıonrm yavaı 
1avaı altına dGkOlmete bqlar. 

Dökülen kurur claknlen kurur. 
Nihayet bu dutlar toplanır kal· 
burdan aeçirilerek adam akıllı 

elenir, tertemiz hazırlanan çuval
lara konarak eYlerde ıureti mail• 

ıiiaada yapalao aobarlara yerleıtl· 
rilir. Alıı••riı IORU aellnce dut ku· 
rulan anbardao çıkarılır, çevredeki 
kaza ve katabaların pazarlarına 

•atılmağa getfrUir. Dut, pazar
larda para He tatmaktan daha 

çok buğday ve arpa ile değiıtirl
llr. Kemaliye toprakları yaradılıt 

ltlb•rile tatlık Y• daihk oldujun• 
dan hububat alımına elverlıli de-

j"lldir. Onun için Kemaliyeliler 
buiday Ye arpaya olan ihtl· 

yaçların• clvu buj'day ve •r· 
pa latilıtall fHla olan kazalar
dan temin ederler. Kema
liyeliler dutun meyvHından bu 

ıuretle lıtifade ettikleri ııibJ dut 
yapratından da pek çok latif ade 

ederler. Burada ipekçilik almıı 
ytlrOmtlf Ye baıhbaıına 'bir lı 

olmıtur. Burada hemea her 
evde bh- koır:ahane •ardır. 

Kemaliyede halıcılıkta ••litmiı 
ve ilerlemit bir durumdadar. Bun• 
dan birkaç yll öace habcılar 

aralarında bir ,Oç blrlltl yapmır 
lardır. Kemaliye halıları yuıd 

içinde ve yurd dııında h almıı 
bir durumdadır. Buradan lkinol 
derecedeki Yaaıtalarla 7abanaı 
ülkelere halı ıatııı yapılmaktadır. 

Halıca1ann toplu bir halde çabııp 
aradaki m8tevasaıtların klr nl1-

petlni aıaltmıı1a da ıon yıllarda· 
ki balı aataımın 1renel mahlyett .. 

ki durııunluau KemaUye lıabcıla
rma da önemlice teılr 7apmı1br. 

Burada kDçOk el tezalhlana• 
da pek çok dokuma lıleri yapd· 
makt~dar. 

Bundan birkaç y•I 8ace 
ıehrln tam tepeainden akan Ye 
bütUn ıehrin ıu ihtiyacını kartı· 
)ayan " Kadı ıöl,, Unden latlfade 
edilerek masrafıız bir elektrik 
f abrika11 kurulmak, konuı .. Imuı 
ve dUıU•lilmUı, fakat ı•hrin e:e~· 
trik iatlbllk kablHyeti lleaap edl· 
lince iı yalnız ten,frata kahrH 
zarar olacajı anla9ılmııtar. 

Yurtta bUyOkln kllçllkltl bllUl.ı 
aanayl maklneleılrken, burada da 
kUçUk el tezıihları birleıirae 
elektrik fabrikasile birJlkte bir 
de küçllk menıücat fabrikaıı 
kurulmuı olacaktır. Kemaliyeliler 
bunu dU1UnUyorlar1a da bu fıe 

~nayak olacak bir uyanık vatan• 
daı bulamamaktadırlar. 

il. E•t1•r •oı• 

SON POSTA Haziran 14 

• 
MEMLEKET HABERLERi 1 

Dlln11a lktı•at Haberleri 

K Y le M JJ ~ • • 25 H . Mısırda onya er ı a ar ~ergısı azıran- Beı Yıllık 

da Acılıyor 
Trenlerde Yüzde 
Yetmiş T enzilit 

Yapıldı 
Konya (Huauıl) - 25 haziran· 

da açdacak olan Konya yeril 
mallar Hrglıi hazırhkları bitmtı 
gibidir. Serıi Atatürk okulunda 
açılacaktır. Devlet D•miryolları 

Hrgl dolayııHe tren Ocretlerlnde 
ucuzluk yapmııtır. 

Yllsde elli niıbetlnde olan bu 
ucuzluk 15 hazirandan 5 temmu
sa kadar devam edecektir. Ser· 
ılye ıetirllecek etya için tenzillt 
ylııde yelmiıtlr. Serııiye Ankara, 
Urfa, Antep, Adana, lıtaııbul •• 
Mersinden birçok firmalar lıtlrak 
etmektedir. Gelecekler için Me· 
ram meıirealnde •• hatip ıelile• 
8inde eğlenceler Ye aeziotJler tep 
tip edilmektedir. 

Konya Yeril MaJlar eerrieiae tabela edilen Atatürk okulu 

Çanakkale de Okuyan Köylü Y avrolar 

Konya MUzeslnde 
Mlbe MUdOrlUiU Konyada bu· 

lunan kitabelerin ıuretini çıkar
mıya •• bu kitabeleri bir araya 
toplamıya baılamııtır. Blllbare 
müze için bir rehber ha11r)ana· 
cak Ye bHılacaktır. 

MUze ldarHI beyzi kubbeli 
iplikçi camllnl tamire batlamııtır. Çanakkale (Huıuıi),t - C. H. 
Bu cami lsllmlyettfıD ıoorald F. partfıl Gkatız köy çocujunu 
Anadoluda Tnrk •Hrlerlaln te9blr blmayealne almıı, onlan ai1dlr-
edilecejl bir mUze olacalınr. mit, yedirmiı, yabrmıı Ye okut-

lneg61 Orta Mektebinde~ Bu Yll Çıkanlar 
Ve Hocaları 

lae.61, ( Huıuıl) - Ortamektep yaııb imtihanları bltmiılir. Bu 
yıl orta okulda• 40 talebe meıua olmaktadır. loeaaı orta okulu ciddi 
proıramları ve terbiye ıiıtemUe muhitte On almqbr. 

Karaman Orta Mektebi 

Karama• orta mektebi Btritmenlerl talebeleri araaında 
Karaman ( Huıuıt ) - Geçen sene açılan Karaman orlamektebl 

bu yıl ilk lmtlbanJarıaı yapmaktadır. Mektep çok iyi randman 
wermiıtir. Talebeler ıınıflarıaı iyi derecelerle ıe~mlıler Ye 8jretmen· 
terinin verdikleri emettn bota ıttmedlğfni ı&ıtermiılerdlr. 

muıtu. Partinin himaye ettiği bu 
k&y yaYnlları ıehlrll kardeılerln· 
den çok daha 1lkıek bir zeki 
ıöıtermiıler Y• bepıl ımıflaranı 
iyi derecelerle ıeçmlılerdir. Ka,. 
ID yanular tatil mDddetlerlol ae
çlrmek Osere köylerine dönmOf" 
lerdir. Der1 ıenui baılayınc• 
7ine fırkanın himayeainde dera
lerln• devam edeceklerdir. 

Nazilli Ovasında 
Yaz Çalışmaları 
Belediye Amelenin lı Başı 
Ve Paydoı Yapması için 

Top Atıyor 
Nasllll (Huıuıi) - Şu sırada 

Nazillinin aenlt ovasında gezenler 
tarlalar ortatında küme kUme 

çapacı amelenin toprakları didik· 

lediği11t görürler. Hektarlarca 
araziyi kaplayan pamuk mahıulll 

Ege havır;&11nın en v•rimll UrDn
lerindendir. 

Bu yıl ovada bot yer kalma• 
mıı ılbldlr. Büyük m•n•ucat 

fabrikan çiftçinin hevem •• 
1rayretinl arttırmııtır. Fabrika 15 
Haziranda inıaya baılanacakbr. 
Pamuk ııllb lıtasyonu da bin 
dekar pamuk ekmlttir. 

Tarlalarda çalaıan çapacilar 
Eynarlara tabidir. Her köyden 
bir veya birkaç kiti çıkar, eynar 

olur. Yanına toplaya bildiği yirmi 
otuz kadın, erkek amele ile pa• 

muk tarlalarına çapaya giderler. 
Eynar tarlada ameleye nezaret 

eder. Eynar topladığı ameleye 
bUtUn yaz it buhnağa mecbur
dur. Amele da iı huıuıunda ey• 
narın emrine tabidir. Bu yıl 
kadın amele yevmiyeıi 30, erkek 
amele yovmiyeıi 40 kuruıtur. Bu 
yaz Nazilli Beledlye1inin karar· 
ladıiı bir uıule göre tarla· 
!ardaki amele Nazilliden ah· 
lan topla yemek paydoıu ve tatil 
yapmaktadır. 

Bir Plan 
Ekonomik zorluklan atJatmak 

36 mllgon için birçok lılerl 
baıarmıya karar 

Mı•ır llra•ı veren ~Mııır hükiı· 
11•,canacalc metl, memleket 

ziraat Ye ticaretine fayda verecek 
olan birçok tedbirleri almak için 
bir proıram f hazırlamııtar. Bu 
proırama sıöre yapılacak lıler 
beı yıllık bir plana taksim edil· 
miıtlr •• bu itlerin yapılması için 
36 milyon Mııır lirH• ayrı1mııtar. 
(Bu para Türk paraalle 300 mil• 
yondan fazla tutar ) 

Tahıiaatın en bnynk kıamı 
yani 21 milyon Mııır liraaı, aşağı 

•e orta Mııırıa ıulanmaııı itlerine 
aynlmııtır. 

* Avuıturalya •• yeni Zelanda 
At1ıı•trıralga- tarahndan · bir 

Temmuz gününe 
n.ın 11iin Ilı· kadar - on ay 

r•catı içinde • yapılan 
ylla ihracatı 2.967.000 balyadır. 
Bu ihracat mıktan göze çok 
bUyllk ıGrllnmekle beraber, bir 
111 Gncekl dıı sabılara kıyaıla 
a67 bin balya nok .. ndır. Yuk&
nya aöıterilen rakkamın 2,458.000 
balyaıı Avusturalya ve 518.000 
balya11 da yeni Zelanda tarafın· 
dan cbıarıya gönderUmiıtir. .. 

Brendea yazıyorlar: Jnlçre 
l•vlv• 1,0 ,.. hOkametlnin para 

ılyaıetlnde aldıja 
ıı ••ilam- ıon kararlar Us ... 
laıı•or rine lnlçre fran• 

gının durumu yeniden lyileımeye 

yOztutmuıtur. Mllll bankanın ka· 
aaaında çıkan altın miktarı hızını' 
kaybetmlıtlr. Bu bankanın 1935 
yılı batındaki altın lıtoku 1900 
milyon franktı. Halbuki Mart 
ayında bu miktarın 1773 milyona 
indiği ve Belçlkadakl para duıu,. 
me slyaaeti Uzerine 1372 milyona 
dllıtOğil görllldU. 30 Nisanda bu 
iıtok 1209 milyon franktan iba· 
retti. 31 Mayısta lae artık az alıı 
durmuı gibidir. Ve lıtok 1192 
milyon frank olarak bir ay önce· 
ılne kıya1la ufak bir fark göster
mektedir. 1932 yılında bu banka• 
nın altın lıtokunun 2600 milyon 
frank olduğu dUıUnlllUrse bugtın· 
ktt miktarın lkl Uç yıl önceaine 
kıya1la yarı yarıya lndili anlafılır. 
Fakat lıvlçre frangı bakkmda bir 
mutalia yOrtıtmeden evvel l 930 
yılında bu lıtokun yalnız 600 
milyon frank olduju yani bu bu
ıDnkll miktarın ancak yanıma 
'f'ardıitnı hatırlamak coğru olur. 
Milli banka frangı korumak için 
iskonto mikyaıını ytızdı ikldeD 
iki buçuğa yükseltti. 
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Hntran 

Sigaaet Al•mi 

apon Efkarı 
mumigesi Yine 
egecana Düştü 
Otua aekia fi• drea Rlylk Ok· 
oıtaki Amerikaa dniz mane•ralan 
pet bultlu. Bu maaenalara ittirak 

la ylz altmıı harp ı•miıl n. dlrt 
elli tanare, Amerika harp limanı 
San Dlyeroya dclndller. Mayıma 

a:le baılayan bu dealz mane•ra
Blylk Ok7anoıta ba11clıterebl• 

k blı NHt• karıalamak içla 
ıldıtına ıöre, Japoayada böylk 
• uyaadarmıttır. Şimdiye kadar 
11aiıll daha ılSrlllmemit olan bu 
evralara lttirak edea mlrettebat 

•cudu, zabit aaker, S0,000 dir n 
bin millik ribi mua:ıza• ltlr 
lzarlade cereyan et•ittir. Ba •l

betle Japonyanın belirea allkaaını 
ıaıteren cilaet. bu ma•••raların 

1Jea bir pllna aypa olarak H bir 
•rikaa • Japon laarbi naaan dik· 

alaaarak yapılmıt olmaııclır. 
e•ralarda, aJrıca, Amerlkaa do
aaıaın Japoa ıular;aa kadar 

truzunu llerlletlp lleriletemiyeceti
tetklk edllmlıtlr ki ba da, •J?lca 
alına a11biyıtlnl uyaadarmııtır. 

Bu mlaaaebetle man••ralarıa ... 
•l hakkıntla Amerikalılar ıuıuyor, 
alarda IH •laala ltir heyecan 
çarpıyor ki laer lkiıi de hayra 

acak ciaıtıa ı•ylar ıayılamazlar. 
Slireyya 

iman 

giltereye Göre 
Nasıl Olacak? 

lontlra, U (A.A.) - •Almaayaaaa 
ti tip gemileri teıı&ha koyacata 

lailinmlyor. Fakat bir aalae••J'• 
al ırıı, Almaa prorramı ı• .. ldlde 

bilir; 
11 Yt 12 laçlik toplar tafly•a 22 
toalak Mf harp kru•aaclrl ftlotil· 
8 pualuk toplar IAflJU S.Q 

t. tak alb UJ'ıf kruYaıBr, 1000 tonluk 
'Pldo, 800 tonluk ltlrkaç dealulb 
lıi Ye 12.000 toalulr bir Ufak 
tıı. 

llHhıua ı•mileria çok yollu olmam 
lb111daa bayi• bir filo ile bo)' 

cek laıiliz l'•mllerl pek aadar.11 

Edebi 
Tefrlkllmıa 

SON POSTA 

BABIC:I 

Uzak' Şarkta Harp ! 
e• 

Çin Hükômeti, Japonyanın One Sür-
düğü isteklerini Kabul Etmiyor 

Japon Ordusu f 
Çin T opr~ğına 
Saldırmak Üzere 

Pelrla, 11 ( A.A ) - Glrladlflae 
ıclro Çla lalklmetl, Japoayaaıa Ha 
ültlmatomundakl latelderl kab.t 
etmiyecıktir. Çlnkl ba latelderla 
yerine ı•tirilmeal ijla lalıltlr hareket 
yoktur. Fakat laal blyle lkıa J•p• 
dlleklerl Çlnde panik uyandır•ıfbr. 
Halk ceaulta dotru kaç••J'• batla• 
••ıtw. Japonlar Pekia laerlade ltbo 
haYa ıl•terftl )'apacaldardar. PoU. 
halka, •otuk kaala ol•aya catar• 
••ıtır. 

Ayraca Japenya, Çia•, yalNıam 
deYlttlardea botu•• yanlım ••••• 
maıını da l>lldirmittlr. Japoa latek
leri, Çlal kontrola almaktır. 

Bazı klmaeler, Vaatual' orduıuaua 
Çini, bir kukla rejimini kabule zor
lamakta oldutuau ılSylllyorlar. Blyle 
olursa Japonya, tlnıl bir utku kazaa
mıı olacak H lrHdlıinla Aaya kıt'a• 
11nda durumu •• ayırtları dlayau 
tanıamıı olacaktır. 

Yeni latekler 
Naakla, U (A. A.) - K•aatua• 

orduıunua liderleri Çiaden yani 
isteklerde bulunmuıJardar: 

Japoa aıkerleri Kupeyltoya l'el
mlttir. Japoalar bu yol., Çin dunn• 
mn dclrt mil lçerlıindıld Naatiea•
kaclar ilerlemlılerdir. a. kunetlerin 
l'el•eal Ye yıaidea baıkalarıaın ı•I· 
mekte ol•aaı gclıteriyor ki, Japonya, 
latekleri tam olarak kabul •dil .. ıH 
Çiae k•••etll .. ldll'aeaktar. 

Tlyeaçla, lS (A. A.) - Burada 
laalk çok korkuyor. -----Pranaada •ır 8akan Parti• 

den Çıkarlltll 
lıllllaa•~ ıa ( A.A. ) - Soıyallat 

k••rr••i, it 8alaaaı 8. Froı•an par
tiden uaaklaıtınlmııtır. 

Prenaa • Almenra 
Pul" 13 - FraaN ile Al•aaya 

araaıada yeni bir ticaret anlıı••• 
ıclrüımelerl yapıhyor. 

!i! 1 ., 

Çla ~anuld Japon orduıuadaa ltlr kite -------
{ 

1labeşistanı üç Devlet 
Taksim Edecek l 

Ea Zengin Payı 
İtalya 

Alacakmıı 
Parla, 13 ( A. A. ) - Matea PH• 

tealain Roma aytara. it.ıra• ba11aıada 
lafiltere1• kartı çıkan yazılara bir 
aoa Ytrlldltfai bildirmektedir. 

Londradaki ltalyaa Blytlk Elçial Bır 
Graadl Romap l'•lmlf •e ltalyaa 
hlk6metlne, lafilla hlkl•etiala •• 
kamuyoaaa 41f1Dcelerlal ltlldir•ittlr• 

Parl" ıs (A. A.) - On pzeteıi, 
ltalyaaıa Ulaalar eoıyetHi yolu ile 
Habetiatanda iç taraflı bir koruncak 
( him•r• edilen yer) kurulmaaıaı Ha
bet Krahaa ta•ılp ettirmek idtditl 
flkriadodlr. 

laıtlttro, Fraa1a Ye ltal)'•J• Ha
ltetiatanda etprllk • alfua • bllplerl 
••rileeektir. 

Bu laaberln m•haniri, ltal anın 

hayretle kollanaı aç1D1fb: 
- Bu adam da nereye gider? 

-------· · ...... ~----------------
Barış Perisi 

BuJlÜn Acunun En Büyük 
Sevgilisi Budur 

Veat PuYaat, ( Amerika) 1S -
Cumur relıi Runelt bir toplaatacla 
clemiftlr iri; 

•Acunun ea bU,Ok ilatl1aea, karıa
hkb aalaı•• lzeriao kurul• bbo 
ltarıt iaaacıdır.,, 

Batkaa, aluaaa bay..Uıfaaı tellll
keye dltlrrcek bir «l.ecıp lamek· 
tea korunma11 için ord• •••euduaaa 
arthrı' maaını lıtemektedir. 

• 1 ... . . ............. ___________ _ 

300,000 kilometre murabbahk l»lr pr 
alarak Habıtiıtanıa la zen,ıa yerini 
elde edeeetial 11nmaktadır. lnıiltere, 
Sudan 11nırına yalcın yerlerin yC5netl• 
mlnl kontrol edecektir. 

Franaaya •erilecek bllp, dalaa 
Mili detildlr. 

miyecekti .•. 

Çam Tırtılları 
Otelde iti Yar.. Nerede aradımu 
yok 1 

KahYecl, omuzlanaı kaldırdl: 
- Çok yla Rriıoa. 11martı• 

yon, Muharrem Bey •• Otel kltibl 
deifl o, Bablliye ( Babıill) kltibi 
o,. Y anht yere düımnı. 

Muharrem Bey, Hacerin evi
nin aokağma yaklatmıtb. Adı .. 
lannı ağ.r1atb ve kulak kabarta• 
rak etrafı dinliyordu. 

Sokakta, ıllpbeli Heler yok• 
tu. Muharrem Bey, topuklulle 
fazla gUrOltll çıkarmamaya çab
ıarak yürllyordu. Hep aynı ajar 
ve dikkatli achmlula, Hacerln 
evinin anoaden geçti. 

Onun, dlkkindan içeri tela,Ja 
iinl 16ren çırak: 

.... Hayrola, Muharrem Bey, 
Demir Ata da buradaycla, 

'1uhanem Bey, ba11nı salladı: 
.... Biliyorum... Demir Aja, 

ne ıordu? 
._ Cevat beyi• blnditi ara• 
tanıyor muaua? dedi. 

._ Taaayor mı1claa? 
~ralr, 11ntb: 
._ Taaamaa olur .. ,..? ldrla 

kapı Halimla araba1L •• 
..... Hali•, nerede bulaaur 

? 
..... De•lr Ata da OBU aordu. 

111, timdi Pazarbqa kah
L~•dir. Gla battıktan ıoara .._Dl alaara çeker, Pazarb ... 

tliae ılder, oturur, klj1t .... 
"1.hanem Bey, eczacı çarağı-
levezeliifni fazla dinlemedi, 
Pazarbaıına doğru yOrüdO. 

"•ye yaklatırken durdu. De
ci .\ta ile karşılatmak ihtimali 
• 

1i ) ol Oıtü deki dükkAalardan 
ıirdi. Hem dakkla ubibi 

ile konuıuyor, hem de aezdirm .. 
den aokap koatrol ediyordu. 

Çok ıeçmedl, Demir Ata 
,arnndl. Muharrem Bey, onua 
maklaf1Da11nı bekledi ve dllkkln
daa çaktı, kahveye ıetlrtti. 

ldriı Atama kaym arabacı 
Halim, elindeki kirli iıkambWerl 
111a1aya Yoruyordu: 

- Ulen, yaman ıaco lmlt be.. 
Bir ıellt ıelcli, ortahğa ıarmaa 
ıanı etti. •• Oyunla da ha .• Caa
darma zabitinden tokalaıb, eve 
ıirdL. Genç sabiti, eYe almadı •• 

Daha deYam edecekti? Fakat 
Glzelce otelin Hhibinln kabvedea 
içeri ıirdiilnl farketmlttl, bemea 
ıuıtu. 

Muharrem Beyin, ytlreğl ferala
lalDlflL Fakat oraya ,ıritlnl teYll 
etmek llzımdu 

- Bizim kltlp, buraya ıeldl 
mi? 

Kahveci, ocaktan batını uzat
mıtt&: 

- Zihni Efendiyi mi ıoruyoa. 
Muharrem Bey? BuıUn, bu ta• 
raflarda biç ıörlinmedl 1 

Muharrem Bey, ıabte bir 

Muharrem Bey, yapma bir 
hiddetle ba11nı aallayarak kahve
den çıkh: 

- Y eailini al, yol lz atretene 
kadar, batına haller ıeUr. Etkili 
de bu çeıiL • 

Otel ubibl, kabYedea Ç1ktak· 
tu aonra, kendi kendine : 

- C.•at Be1, Hacer Hanumn 
eYiae sirm•IDİf.· Peki. bu Yakte 
kadar nerede? Talaldkat da b• 
kadar ıllrmu 1 Nere1• ıitmeli ? 
Nered•n aalamah?. Demir ap. 
Hacer HaDllalD etlae ıltti mi 
acaba? 

Diyordu. 
Mubarre• leJ, otele cllnme,ı 

cllftlallyorda; fakat otelde, içi 
rahat etmi1ecektL H.cn evlala 
civannda bir kolapa etme,ı 
akbna koymattu. Ortahk l7lce 
brarmıtlL; Muharrem Bey, arbk 
nrbeıt yUrtlyor, ,artlnmekten 
korkma yordu. 

Demir Ata. takip edilecetın
dea ıllphe etmeclltl lçla, •kaı .. 
aa dlallp bakmıJac:ak, leldll_. 

Ôo pencerelerde uyıf, llallk 
bir ıpk titremeli Yardı. Muhar
rem Bey, aokajua alt bapaa 
kadar sittikten aonra dindi. 
Tam eYio hiza11na ıeldlif umu 
durmak latedL 

KaP. ya çılu, Hacer Hanımı 
ıoraa, ne olurdu? Eter O.mir 
Ata, lçerde ı.., buna mlnlh 
balacata muhakkaktı. 

Muharrem Bey, aokatan •t 
baıına y8rldl; eter eYde tehli
keli bir vaziyet olaydı, nal, ko
kuıu çıkardı. Muharrem Bey, 
otele d6necek, Zlhal Efeadiyl 
bulup, onunla ite slrltecekti. 

Cavat Be1, belki de otele 
d6nmlft0; Muharrem Bey, ba 
lmitle achmlanm 11klattarmı1b. 
Fakat karanhk yollarda ayaklan 
taıları, molodara taluhyor, .... 
deliyordu. 

Satdald ıokata 1&pıyorda, 
terlllde kopa bir ayak ..t duyda, 
irkildi, hem•• darda. 

s.,,. s 

'( Gönül lılerl J 
Evlendikten 
Sonra Mes'ut 
Olmak Mesele•i 

E\!endikten ıonra meı'ut ol
mak, itte evlilik hayabmn •• mi• 
hlm meHleıi. 

Bunaa blriad prb MYgl de
ifldir. Sevıf batlanpçbr. Fakat 
eYlencliktea IOlll'a mu'at olabil
mek için, iki tarafsa aalatmua 
llzamdar. 

Anlatmak, ancak nhlann bin.. 
birini anlamalile mllmkladllr. 

Ohalde evlenirken cllfOnıce
llniz Ok f8rt, aevıt detil. evl4• 
neceifaiz kbue Ue nblarmw11 
ban11p banımamuachr. 

Erkek evllllk hayabaa blyllk 
bir hDIDI niyetle per. BekArhk 
bayabm bıralap ta bir bafka11nın 
yaıama ve nadet muafiyetini 
ilerine almak, bir eYin ylklnll 
ytıklenmek arzuau, erkeiin hDınl 
aiyetiai pıtermeye klfldlr. Buna 
karııbk olarak kadındaa ela hllul 
niyet iater. Halbuki lmlar, eYle
nirken kocalanm keneli kapriı ve 
ihtiyaçlar1m tatmin için yarahlmıt 
birer mabliik faraederler. Oau, 
ldeta evlenir evlenmez terkedo
ceklermit gibi hueket ederek, 
ne kopararlaraa kir tellkld eder
ler, erke ti ma1rafa bolular. 
Kızla bu hareketi. erkeil daha 
Uk adımda Pfll'br, bir ıaç kıı 
için bundan daha batab hareket 
olamaz. ÇDnldl bu ilk adam, er
kekte ileride beraber Jqa1acatm 
hayat arkaclap hıklcıada fena 
fikirler edlnmeıine ıebep olar. 

Sonra evleaclikten ıoua kaclaa, 
evde bet .. ,ı koca-da bekler. 
Bizim samaaı•acla oldaiu ıtbl 
evini, kocuım benimHmu. Sade 
keadlıinl dlflotlr. iyi yqamata, 
ıtızel giyin mele, 11khia ve alH 
Yerdiii ehemmiptl evine vermez. 
Bu da evlendikten ıonra uad .. 
tine mani olur. 

Genç laalar evlenirken ba 
noktaya dikkat etmelidirler. 

TEYZE 
Kıaak bir kacha ...ıs 

- Atam 1•tit. cllyordu .. 
Atam yetif.. 

Muharrem Bey d6adl ve kopa 
16lgeye dotra ilerledi: 

- Kadın, ae Yar? 
Karanlıkta kadım• yhl p 

rlnmDyordu; 1alnıa ılya• yeldir
meli oldutG llru ~,ordu. 
Kadının ıe1I, ıenç dei11dl: 

- Atam, kim olunu ol. •• 
kot yetif. •• 

Mehmet Ber fAfll'DUlbl 
- Peld amma aerere? 
Kadın aolak 10luta idi: 
- Bizim banım• la111orlar •• 
Muharrem Beyin lpae dotmat 

slbiyd~ fakat rln• llhmlJ• llte
mlye aorda: 

- Kim, Hllln haaa•? 
- latanbulla Hacer Huım.. 
Elini uut-., eYi .-.ı..ı1ordaı 
- Teh ıuraclald ev... Kapı11 

açık duruyor •.• 
Muharrem Bey, kadını dinle

medi, bir ok ıtbl farladı, Haceria 
evine dotru koftu. 

Kap1 yan aÇ1k duruyor, tqlık· 
ta bir idare kandili yamyordu. 
Evde, ne bir çajbk, ne de bir 
yarah iniltili duyuluyordu. Mu
harrem Bey, taılıktan içeri ılrdl, 
etrafına t•tkan ta1km balunch. 
Hanıt kapıyı açıp paaeUydl ? 
Aceba ıeç mi kalmlfb? Hacere 
loyaa, kimdi? Demir ata miydı ? 

(Aıkua nr, 
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Meşhur A1n•rikan 
~ .. ~ .... " .... .. 

Romancı•ının 
Bir Sözü .. 

Bu 111 Amerlkadı m~t\ır 
Amerika romancııı Mdk 

·-0-0-z-.-1- 6-tr- T wala'ln ybbcl 
1ıld8nDml ıallnt• 

cetJap l ı e b eti le bl yek 
ıenllkler yapılacakbr. Ve bu m&o 

nasebetlle ılmdiden Mark 
Twaio hakkında birçok fakralar 

anlatılmaktadır. ipe bualartlaa 

bir taneal: 
Mark Tvala çocuklutuada 

çalaıkao olmakla beraber birçok 

xamanlar obluD Uk denlne J•tl
ıemeı, bunda• dolayı da akıım· 

ları babaaı tarafından kıçına bir

kaç kötek atılırmuı, dlter tarıfdan 
babaaı da tab'aa halim, aelim, 

7umuıak bir ada•mıf, bu tekdiri 

iıtemeye lıteaeye 

Bir gtla: 
J•panmfo 1 

- Blllr mlala otlum, demit. 
aenl d6Ydtlkçe benim •anım da 

aenln kadar acıyor! 

Çocuk ıu cevabı •ermılı: 

- EYet babacıtım, fakat H• 

nlo acıyu yırla ile bıaimkl bil' 

deiill 

ln8'1llz 2azetelerl, haYadlı 
ı6tunlanoda ıu haberi .... 

Da,.,tının rlyorlar : Hayli 
adasında Knltlr 

•
11 0

•
11 Bakanlıtına Darit 

, __ ı_._;,,._ı._r_ı _ Kap hokobo akim-

lok•wocaalaaemajllaaok tayla edll

mlıtir. Jnrtliz ıazetelerf, hakh 

olarall ıarlp buldukları bu lılmdın 
daha ırarlp olarak lnıiltende, 

Gal eyaletinde bir k6yden bah· 
aediyorlar. lamlnln, Haytl KDltlr 

Bakanından daha ıarlp oldupnu 

a6yliyerek bu laml flSyle aıra· 

byorlar ı 
Llaafairproll1u7ul1oıen7ald

chalr7dehardndropollllaadiıllioıo

peıogoch. 
T ercOmHI ıu lmlt: · 
Çiçekli fındık aiaçlarınıa ya

nındaki kuytu Yadide klln Haz
reti Meryem ldliaeai. 

Fakat bu laml tellffuz etmek 
mllmkün olmadıiı içindir ki halk, 
umumiyetle, bu köye, kıaaca 
Uainflair demekle iktifa ediyorlar. 

• lneçte çıkan Ma&aıind -______ , __________ _ 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

Cuma 

T anSİJlon Diişiilclüği 
lpotansigon 

Buri1n muayenehaneme gelen ltlr 
haata, ıll•ri1tde, kollarıod& .,, 
ayaklannda a1uımaludaıı, b· 
ımoalaamadaa ıiUyet etti. K•lblal 
söat.rereJr; burada her umaa hu 
ıaooı duyuyorum, dedi. 
Bat dönmeai n çarpıatı da ekıik 
oltnadıfını ıöyledi. Bu lıaata eaki
denberi romatiıma çeldyormuı. 
1'aıyiklol ölotU•. 1017 derecede 
buldum. Tan•iyon dtitiildilğllndea 
aılteeeıirdi. Xeadieiae •'KaJyo•,. 
tedavlıi yapılmuı llzımgeldiiinl 
anlattım. Sinirleri de haylıca sa
yıDamaı olaa1 haatama müHkkla 
bir d• ilio verdim .,. gıdalarını 
tanzim ettim. 

r1 Bu 11etları kHf1t Hklayıaıa, yalnlt 
bir allı••• r•P•ttanp JııollekaJp• yapr 
nıı. Sıkıntı .. nıaaıaıada atu a•tlu lttr 

: doktor r lbl lmd•tlıaıaa yetltebUlr. 

-------------------------
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1 Kari Meldubları 

................ a ı•lrer Hllchfı tqı1or, fakat ıatıı rok 

lıtanbul Şekersiz Kaldı 

Bakkallar .Fazla Fiat 
Istemiye Başla ddar 

Şeker Var Amma 
Tacirler Zarar 
Korkusun dadır 
Şeker fiatlannın ucuzlamaaına· 

dair olaa kanuaun kabulile bera· 
ber lıtanbulda bakkallardan , ... 
ker, 1ıöıe batacak derecede çekilir 
aibi olmuttur. Tıpkı umumi harp 
yıllarında olduiu ıibl, bazı bak
kallar mflıterileriae yarım ldlodaa 
fazla ıeker Yermemekte, fazla 
lıteyenlerdea yanm lira fiat lıte
mekte, birçok yerlerde deı 

- Şeker yok, ceYaln •erll
mektedlr. 

Bu vadyete ibtiklr denUmeH 
bile, hayh gariptir. Bunua Mbeblal 
ılSyle anlatıyorlar: Yeni kanun ile 
ıeker ffatı çu•al baıına 12 lira 
ucuzlamaktadır. Şeker tacirleri: 

- Kaaun birdeablre çıkar da, 
elimde 100 çu•al mal kalır, 1200 
lira zarar ederim, en dit Hile fa~ 
rikalardao mal almamıtlar, bunun 
aeticeıi olarak esnafa da mal ıa· 
tamamıtlardır. Eanaf da aynı en
dlt• ile mal almamıf, bu suretle 
piyasada bir t•kerslzllk bafiÖ•· 
termlştir. Halbuki fabrikalarda ve 

fabrikaların latanbuldakl depola· 
rında pek çok ıektr Yardır. 

Piyaaada ıtok ıeker olmadıtı 
lçia kanunun tatblld dolayıaile 
hiç kimse 1 O para bile ı:arar 

Dun lıtanbulda han ı caklıfı, 
b11aaltıeı bir dwumda idi. Ôtl•dea 
•oora i t yapmak imklna zlaııyordu. 
Fazla •5ıe D• hacet? Şu resim dünktt 
•ıcaklıt• canlı bir tahit detil mi? 

Yaş Meyva 
Kazanmak 

l Türk - lngiliz 
Ticaret 
Anlaıma•ı 

TOrk -ln,ıllz Klerlnr mukıYeleal 
20 hazlraadan itibaren tatbika bat• 
lanacaktır. Eu mukaYelenln anahat• 
larına ı~re Türkiye lehine yUıde 
30 aerbeat döYiz kabul edilmiıtlr. 
lngillz domlnyonları, mUatemleke 
•e mandaları anlaıma haricindedir. 

lnglltereden ithal edilen malla• 
rın bedelleri Merkez bankaaıaa 
yatırılacaktır. TUrkiyeden lnaiJte
reye ithal edilecek malların be• 
deUerJ de Merkez bankaııaın 
lnıllterede ıöıtereceği bankaya 
yatmlacaktır. lngilteredeld baa· 
kaya yatırılacak paranın yDıde 
otuzu aerbeatce Cumhuriyet Mer· 
kez bankuının emrine Amade 
olacak tar. 

lngiltere lnclrlerlmlzden aldıi' 

.... 
Köylüleri 
Naaıl 
Aldatıyorlar? 

Geçenlerde lstanbula geldllllt 
Yolum dUtmUıtU. Yenlcami elb ... 
pazarları içinde geziyordum. Be' 
Ankaralı bir köylüyüm. Fakal 
ıöstım açıktır. Elbiaelere, paot_, 
loalara bakarken önllmde b. 
kadın durdu. Halinden muhacl 
olduğu anlqılıyordu. OmuıuncN 
bir gocuk Yardı. Bu aıradn •' 
bir adam geldi. Kadının omuıua' 
dakl gocutu muayene etti. M8' 
teri çıktı •• 12 Ura verdi. Ka~ 
razı olmuıtu. Kibar adam: "Şi~ 
dl aidlp parayı getireyim, b .. 
burada beklef.,, Diyerek ıjtti. 81 
mada baıka bir adam ıeldi 1t1. 
nıma yaklafAJ'ak: 

- Görl\yor muıun hemıeridl. 
DedL Bu adamlar balkı bu ·
retle kandmyorlar. Ucuz ucllf 
alıp ıidiyorlar. ZaYallı kadın be~IM 
de ıç kalınııtır. Ba kıyme 
ıocutu 12 lira ılbl audan 
paraya Yerl7or ıa•alh kadan de. t O ıllln 6 pena 1ıtlmr6k reamlal 

7 ıJJioe indirmekte, tlftilderlmlsl 
reıimden muaf tutmaktadır. IS 
Mayııa kadar ,OmrDklere gelen 
lagiltere menıel mallardan blr 
kıamı 1erbutçe girecektir. An
laşma 9 ay muteber olacaktır. 

Bu ıırada biraz evYelki ~ 
adam ıeldi. Yanıba11mda durd 
adam kulatıma fıaıldadı ·, 

- Aman hımıerim, bak bed 
pllyor. Gocuk aatıldı de de, bt 
kıymetli ıey elimizden fltmeainf~ 

Ben ce•ap vermeyince, ... 
adamla atıımata baıladılar. "Std 

1 aldın, ben alcLmf • ., KavgaSlllf 
yapıyorlardı. Benim yanımdald 
adam: 

·····························-----.. --.-· ..... -
Nöbetçi 
Eczaneler - Ben aldım, ı•çtJ arbkM 

Diyordu. Öteki : 
Bu gece nöbetçi eczuelfl fUD· 

lardır: 
lıtanbul tarafa; Şehıadebaıında 

- Onlvereite-, A.kHrayda -Ethem 
Pertev·, Karagümrükte -S11at-, Top
kapuda -Nll•m·, Samatyada -Tıo
filoı-, Ze1rekt• -Huan Buluıl-, 
Eyllpta ·Hikmet-, Kumkapuda 
-Belk11-, Balatta ·Tolidle·, Çember• 
litaıta -Sırrı RHım·• Bahoekapuda 
-Agop Mioaıyu-, Balmköyündı 
-Hilll·, Beyoğlu tarafı; Kalyoacuda 
·Beyoğlu·, Takeimde -Tablm-, Ga
lata Mahmudiyede -Mifel Sofro117a· 
dia-. Şişli Hamamda -Halk-, Ka
ıımpaşada - Y enituraıı-, Buköyde 
- Yenitürkiye-, Kadıköy tarafı: Mo
dada -Alaeddin·, Pazaryoluada 
-Rıfat MUm\az·, Büyükadada -Şükrü 
Rııa-. 

Berlln Ticaret MUmeaalll 
Berlln ticaret mUme..W A TDI 

dOn lzmlrden ıelmlt ve buradaki 
ihracat tliccarları ile temaaa baı-

lamıttır. 

ihracatında 
istiyorsak 

- Yirmi lira vereyim, ballf 
barak! Dedi. Nihayet uyuıtul,_ 
Şık adam paranın sıerlalni ı•~ 
mek Dzere gidince yanımda durd 
adam kadına yaklaıtı, beni M 
ıllrDkledi, ıocuğu medbetti: 

- Ne oluraa olaua alac" 
tam, böyle bir kelepiri baı~ 
fuının eline Yermem. 
Kadınla paı.arlağa glrlıtller. ıf 

liraya uyuttular. Adam, para ı"_ 
tirmek llzero ıf derken bana bf 
ıocutu kaptırmamaaıı tenbih et• 

Blraı aonra bir ihtiyar gelcİ 
O da gocuta mUıterl çıktı. ~ 
batk• ihtiyar daha geldi, o • 
pey aUrdll. Bu ıefer iki ihti) ar:. 

- Sen alamaxaın, ben alırılll"' 
Ka•ıa11na, ataımağa ağır küfoı' 
lerle biribirlerine aöYmeğe bati" 
ddar. Kadın da: 

- Amanın vapurumu kaçı,.-
eafım, malım elimde kaldı!.. D~ 
ağlıyor, çırpınıyordu. Eh, ar tlt 
allkadar olmak ııraaa ıe~ rnif~ 
Kadına acıyordum. Hem goc 
ta ortada kıymetli bir mal i 
paha kazanıyordu. 

Gocuğu almak Jçln yanaştı~ 
bir de ne ıı5reyim: Gocuk berb~ 
kli!t gibi, pis bir ıey delil 111 ; 

işte o zaman aldım ba~ıdt 
etmeyecektir. Ancak Trabzondan 
6teye ıark Ylliyetlerinde 30 va
ıon kadar ıtok urt Bulıar ve 
Ruı ıekert Tard1r. Tak as ıuretile 
i•lmlt olan bu mallar birçok Till· 
yetlerda Ye muhtelif tllccann elin-
dedir. Kanun tatbik edilince bun
lar zarar precektir. Bntün zarann 
36 bin Jlrayı geçmeyeceği, bu 

İyi Mal Göndermeye, Yani Standardi
zasyona Uymaya Mecburuz 

ıelcll. Meterse bunlar bir ku9" 
panya imiıler.. Beni köylll ~ 
aemle, parala görllnc• avla -
lıtemlıler. Halbuki köylll olduğıl *' 
halde, gözllm açıktır. Beni tuı••~ 
dOıUrmelerlne imkln yoktur. 1" 

lfte böyle Y enlcamideki t 
anrn aeyyar elblıecl herp l.t~ 
bula gelen k&yltllerl muayyen 
pllnla roller yaparak, aldabyor~ 
Emal1et müdürJniil bunlara 1 
açbrmamalıdU'. A.akara Oltl köy~ 

zararda• da muhtelif tüccarlara 
2 • 3 bin lira bir t•Y iaabet 
edeceii lçia ehemmiyetaiz adde
dilmektedir. Çüakll btiyle aliade 
vaıonlarla ıaker bulunduran ta· 
cirlerin, normal zamanlarda bile 
piyaaa tahYllJorindea bu kadar 
zarara dUteltilecekleri tabii ırörW-
111ektedlr. 

Kanunun buıUa resmi gaz ... 
tede neşredi:eceti •• bugün piya• 
ıada ıekerin buluaacaiı umul
maktadır. Din ı•ker tüccarları 
yeai fiat liserinden ve Pazarteıl 
ai\nl tHllm edilmek lzere ıiparif 
kabul etmeye baılamıılardır. En 
çok E.kiıehir malı herine ıiparit 
kabul edilmektedir. Eakitehlr mah 
lıtanbulda Alpullil mala fiabna 
•atılmaktadır. 

Türk çileklerini ecnebi mem• 
!eketlerinde tanıtmak için bir 
hareket yapıldıtı ıı ve ilk parti 
çiltğin de Almanya ya ta} yare 
ile g6nderild ğ ni yatmıtbk. 

Bu çileklerin Gat kısmı iyi, 
alt kıımı fena çaktağmA dair 
b :r tak.m f8 } fa ;ar döndO. Bu 
ı:ırada ıehrimizdeki Türkofiae 
ibu va i} eti bildiren bir mektup 
ieldiği ~ne ıftrtildft. 

Bunun ne dereceye kadar 
doğru olduğunu ofııten ve bu 
çilek:eri gönder•~ Kıl.çoğ.u Ziya• 
dan aorduk. 

Ofii, Almanyaya ıiden çilek
ıerjo alt kıammın fenalığına dair 
bir mektup a '.ınmadığını, aadece 
çileklerin oraya gelml1 olduğunu 
bildiren mektup alındığmı 6ne 
ıllrmektedir. 

Kalıçoğlu Ziya da bu meaele 
etrafındaşu ı&ılerl ~ylemittlr: 

.. _ Türk çileklerini Almanlar 
beyeniyor!ar •• Ananaı lamini 
veriyorlar. Kendi çileklerinden 
aonra da ona ilk m•vkii ll1ık 
görül or:ar. 

Almanyaya aöndermiı oldu· 
ğumuı çilekler muay) en bir yere 
aatılmıf vaıiyttte dejildir. Ben 
bunu kardeşime nOmune olmak 
liıere gönderdim, orada da icap 
edenlere gôıterecek ve Tlrk 
ç;feklerine müıteri tutmaya ça
l ııacuktır, 

H:ç tasavvur edebilir miıiniz 
iki, nnmunelik gönderilen bir 
malda hile yapılsın .• Buna mu• 
t1kan imkan yoktur. Ofisin bu 
husus hakkındaki edindiği ma
lumat, doğrudan doiruya mDea· 
&eaemize, Almanyadao gönderilen 
mektuptur. Ofis, bu mektuptan 
edindiği malümab rapor şeklinde 
olarak ait olan makama gönder-

. ............ - ... ·-·-·· .. ~!!!!!!~.~ 
miıtlr. 

Yarınki tayyare ile yine .°.~ 
muaelik olmak ftzere 50 P"' 

daha göod.riyorum. t, 
Yine e6yl0yorum ki m8k':w 

Tlrk meyva Te aebxealnl h• 
memleketlere tanıtmak •e oPl-" 
mahreç temin etmektir.,, . o' 

Bu sözlere karıı biz de dı1 
ruz ld: . I' 

- Biz meyva ve Hbze 1~ 
cahnda muvaffak olmak için at -' 
dardizsiyon ltiDe çok eheıı>~l~, 
vermeliyiz. Ayrıca öğrendiğııll 1, 
ıöre gönderilen çilekler ~;,
olpnmuı ki bu da atandar 
ıiyon ihtiyacını aöıterlr. 
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Faydalı 
Küçük 
Bilgiler 

Bazt okuyucularımın ıarularına 
llfağıdaki satırlarla cevap veri• 
Yorum. 
lterman Çıkar1nı ölçmeden 

Bllemezmlylz? 
Çiftçilerin çoğunu eD yorulduk• 

lan bir 11rada oyalayan lılerlD 
biri de harmanm çıkarını ölçmek• 
tir. Köylerde berkesin baaktll 
"•ya Kantara bulunmadığından 
Çlftciler yatını teneke teneke öl· 
Ç0p çuvallarına doldururlar. Bu 
lı ne kadar zevkli olaa da yine yo• 
rucudur. Halbuki o ıUokn har
tnau çıkarının kaç kilo olduğunu 
bilmek için bu zahmete katlan• 
lnağa lüzum yoktur. Bunun için 
oturduğuna• yerden ı• huabı 
hptırmanı• el verir: 

1 - Ekin yığınım güzelce 
toplayıp yerde tepe yapınız. 

2 - Uzunca bir Ovendire 
bulup bu Uvendfreyl yerle b.ra• 
bar yığıma altına ıokup taban
d.ki genitllğinl ölçUnllı. ÜYeadl· 
renin üzerinde lıaretlediğlnt. yeri 
llaetre ile de ölçUp bunun yarısım 
bcr kenara ra.1nıL 

3 - Bu rakkamıa albaa öl
Çilden geri kalan ~teki yansını da 
raup ikiılnl blriblrlle zarp ediniz. 

4 - 811 he1aptan çıkan rak• 
kamı 3.1416 rakkamı ile yine 
tarp ediniz. 

S - Ondan aoora ft•endlreyl 
1•lmm tam tepesinde yere doj
ru diklemesine ıokup ölçllnnı. 
~A'er yıiın bUyükıe bu ISlçUyll 

-' dııaradan da alabllirsialz. Bunun 
~ için e :lnhdekl üvendireyi yığının 

kenarında diklemesine tutup bir 
baıka üvendire ile de yatanın te
Peainl kararlar va fpret edersi
iliz. Böylece ölçtllğilnllz yDkaekH· 
il metre Ue de ölçftp kiğıda 
>'•ıarsıoız. 

6 - Bu rakkamı tlördöncll 
llladdedeki heaabın •o• çıkarı ile 
Waı• zarp ederdnlz. 
L 7 - Elde edeceğiniı ton rak· 
qmı üçe taktim ederıiniL 

8 - Bu ıonuncu taksimden 
•oaıra çıkan rakkam zahirenin 
ltaç füre oldujuou 2öıterir. 

9 - Bir defa kaç litre oldu· 
fta anlqdınca it kaç kilo 2elece• 
tini b:lmeğe kabr. Bunun için 
litresini harmanm ciuine göre 
fQ rakkamlarla zarp etmelid:r: 
~ Buğday 760- arpa 650· çavdar 
•SO. yulaf 500. 

10 - Bu ıonuncu hesaptan çıkan 
"'kkam da harmanda duran zahl
~nln kaç kilo olduğunu gtsaterir. 

taz uzunca olan bu heaap 
~Oraıun '.uk ıırasında ekini teneke 
' ölçmekten daha kolaydır. 

"9-.ndarlıla Kartı Ne Yapmalı? 
Yazın sebzeleri, çiçekleri, 

"'•yva afaçlarını. ve birçok 
~taıilerl saran yaprak bitlerini 
ttkes bilir. Bunlara köylüler 
~~ndarlık derler. Mundarlığın 
""dığı nebatlarda yapraklar kı.
~t, burutur ·ve ıonunda kurur. 
~ ita karfl eczanelerde 11tılan 
~ol adındaki ilAç pek iyi gelir. 
~ ilacı alarak bir teneke auya 

S gram karaıt ırıp bir pnakGr· 
l•çle hasta bitgilere (nebatlara) 
~l>eraeniz az zamanda temizlen• 

"ler nl glSrUrıünüz. 
llazirande H•ngl Çtçekler 

Eklleblllr 
t Bl!nu ıoran okuyucuma Hazl
ı '"da iuhumlan eki:ebilea çiçek· 
'tden bazıları . ı sayıyorum: 

l-· ~. ~ı ;biği, latio çiçeii, f!oksi-

IO• POIY~ 

Tarlld Mlsababe 

Hacı Bayramı Veli ile Abdül
kadir Geylani Arasında 

Geçmiş Bir Vak'a 1 
Bu, Bir Vak, a Değil, 
Masaldır Amma 

Güzeldir 

[ 

Masah ma .. ı olarak dinlemek 
hoıtur, bele o dinlenen maulda 
ince bir fikir Yeya u•aktan, ya• 
handan hidlıelerl hırpalayan bir 
iğne bulunurn bu botluk kat .. 
merleılr. S6z ı•liml Naaraddin 
Hoca ile akıak Timuru ıakala9· 
tıran fıkralar blSyledlr. Hocanın 
61Umlle Tlmurun doj'umu arasında 
aıırlar var. Onların biribirini 
JÖrmelerfne imkan yok. Öyle 
iken Hocanın ağzından Tlmura 
atılan fiıke taılarını, birer 11lkte 
taııdıtı için ıeve HY• dinleriz. 
O HYıl ye hoşlanıı içinde tarih 
aykırıhğı batara bile gelmez. 

Llkln maıal tarihe mal edl· 

b. 
I 

Bağdattalrl türbeniıa dııtaıı ıörilnUott 

lince it değlıiyor Ye tarihe aaygı 
namına fikirlerde bir burkuntu 
yüz 2öateriyor. Geçenlerde dini_. 
diğim bir fıkra, btıtOo · ıflzelliğine 
rağmen, bende bu burkuntuyu 
yarattı. Okuyucularım da ıu 
aatırlar1 okuyunca bana bak 
verect>klırdir. 

Ukin fıkrayı nerede. ldmlerfn 
yanrnda ve kimin aizandan din· 
lediğimi yazayım. Bu suretle 
masa:larıa tarihe ne kolayhkla 
mal eaildiif anlatılır. Hepsi iyi 
okumuı, yllk1ek knlttır kauom11 
ve bele garp hanım çok IJİ 
benimHmiı Bç Hçldo muharriri• 

-..----•-·• •oue _ _.._..,.. • ._.......__ _ _ 

na, çanta çiçetf, Acem llJeıi, 

ıümUt çlçeii, gDndUz eafa111, 
nergis, f renk tebboyu, kınaçlçeği, 
tekayiknuman, bueld küpeai, 
Mudanya ılhell, bezaran. çuka 
çiçeği, apoıtla, ıaponarya. ayı 
kolajı, muhabbet çiçeği, kadife 
çiçeği, berdemtaze, frenk mlneai, 
keten çlçetf, yUkıftk otu, tesbih 
çlceği, hercai meoelqe ve aaire. 

Alız SUtU Yavrulara Yaramezmı 

bir odadayıL O 
ararda olpn Ye 
dolpn bir mu
lelrdaı 1an1mıza 
ı•ldl, candan ıe· 
•ip yllrekten •ay• 
fi beıled1iimiz 
bqka bir arka
daıtaa lılttltlal 
ı6yltıyerek bize 
ıu fıkraya anlatbı 

Eıld çajlarda 
keramet ehli ola• 
rak lln alan Hacı 
Barramı Veli, kea 
disl ılbl anılıp 
tanılan, ada dil· 
lerde ıezeıa Ge) 
Janlı Abdlllkadire 
blr cemile göıter
mek lıter. 

oo,annr, ta• 
ıınır, zeykfae ,... 
Yen bealeditf mi 
:1tJerine, kalfala
nna danıtır •e 
bir hayli UzOldUk· 
ten ıonra ona Oç 
tane seccade yol- Abdülkadlrln tftrbealnta stllll i9l 
lamayı kararlaıhrır. Hae1 Bayram Uıtllnde dolaıbnyor ve bDyllk bir 
Ankaralıdır ve Ankarada otur· ltlnde kullanmak lltedlif babti· 
maktadır. Abdillkadir, Ge7lAnlı yarı seçiyor: Deniş filAnl. 
ise de Baj'dadı yurd edlnmlıtir; Ertesi gftn Dervlı fllAn, aırbn• 
orada yaıamakta bulunuyor. O da Uç bQyllk 1eccade Ye blr da· 
devirlerde ıoıe yok, ıimendlfer ğarcık yoldadır. Dereler a11yor, 
yok, hattı araba yok. Ankara ile dağlar qıyor, ovalar atıyor, Bat-
-Bağdat, Uıt Ye alt kutuplar kadar dada ulafmıya UYllflf°'• Fakat 
blribirine uzak. Oıtelik siyasi maddeten. manen de, kim ne 
harita da karmakan11k. Ankara• derse desin, ku•vetlldir. Ayağa 
eao kalkıp Batdada gitmek için batan dikenin acısı, ı•yhin habr-
blr dllzineden fazla kllçllk hllkii· lanmaıile geçmez. Yağmur, ıunun 
metlerin aınırlanndan ve o htıkô· bunun yUzU myu hllmetlne adam 
metçikler içinde kurulan H)'HUK ıalatmaktan a•rl kalıllu. Dervlt 
kara glmrtlklerlnden 2eçmek fHAn da haftalarca allren O.ZOntU· 
gerek. Bunlarm her birinde aorgu 10, ııkıntalı, koTkulu bir yUrtiyU1· 
var, verıl yar. ten bıkar, uıamr. Yarı aç taban 

Yalnts bu kadar mı ya. Aıa· tepmekten, açıklarda yabp nezle-
yiı denilen dnzenlik te temelin.. ye tutulmaktan caaı bumuna 
den aar11lmı1- Her derede bir ıellr. için için abp tntmıya bat· 
derebeyi, lıer dağda bir Harami· lu. Fakat dönmez. dönemez, 
ler çeteal pUlu kurmUf. Bunlarm yine yUrllr Ye Bağdadı bulur. 
elinden mal 1Gyle duraua, can Adamcağız aon konak yerini 
kurtarmalı ta bir it- Hulisa An• bulmakla beraber kugındar, kır-
karadan Bağdada qmak, her - 11ndır. Bir yolunu bulup ıu Gey• 
babayiğitin başaraCAiı itlerden ıanh Abdlllkadlrden lSc almak 
değil. Bununla beraber Hacı lıtiyor. LAklo ona bir py yap-
Bayram, fikrinden ve karanndan mak kudretinde değil. Bu sebeple 
dönmllyor, seccadeleri hazırlıyor biraz dUtllntlr Ye aeccadelerden 
ye mftritlerinl başına toplayıp birini 1atmayı kararlaıtırır. Bu.1u 
içlerinde Bağdada aidecek bir yaparsa hem AbdUlkadiri ziyana 
kahraman bulunup bulunmadrğını ıokmuf, hem kendi ayak terini 
ıoruyor. almış olacağına inanıyor. Gerçi 

vicdanında belli belirsiz kımıl• 
dan ş'ar aezlyona da benliğ;nı 
saran kızgınlıkla aldarıı etmiyor 
ve seccadeden biri ti aatıp ikisini 
AbdUlkadi.r:n tekkesne götü· 
rü)or 1 

Geyliuh ıeyh, ta Ankaradaa 
taban tepip gelen dervifi ı yor· 
gunluğunu filio möhimsemiyerek 

Sayfa 7 

Hangi Mektebe 
Glrecekalnlz ? 

Bur•a 
Ziraat 
Mektebi 

Mektebe bu sene leyH ve 
meccani 15 talebe alınacaktır. 
Girmek iıteyenlerin Türkiye t .. 
beaamdan ve hllanllhal sahibi 
olmaıı, ortamektepten mezun 
çiftçi •eya arazi ıahlbi evlAdı 
olmaıı, J8f• 19 u 2eçmemlt bu
luoma11, haıtabktan ıAllm Ye 
ziraat itlerini yapmı1a bedenea 
muktedir olması IAzımdır. Mek· 
tebe girecek talebe taballi esna• 
aında mazeretıdz mektebi terket• 
memek •• terkettlji takdirde 
kendisine · yapılDllf olan ma11rifl 
Gdeyecetlne dair Noterden mu
ıaddak kefaletname vermek ge
rektir. Kefaletname ntlmunell 
mektepten ahnabilir. 

Talip miktarı muayyen adedi 
ıeçtlAi takdirde mUaabaka imtl· 
hanı yapılır. lateklilerin bu lmti· 
hanı kazanmaları llumdır. Mektep 
teırinlev•elde açılır. Taliplerin 
nihayet eylüUin 10 uncu gUnllne 
kadar yukarıda yaııh evıafı haiz 
olduklarını bildiren vealkalarla 
birlikte bir lıtlda ile mektep 
mUdUrlUğilae mDracaat etmeleri 
lhımdır. 

Terzilik Ve 
Kürkçülük Mektebi 

Mektep Maarif V ekiletlne mer
buttur •e dikif, biçki, ktırkçlilllk o~ 
mak here tıı ıubeden mürekkep
tir. Reıml, nehari, meccani Ye 
berglln devamh ve muhteJitti.r. 
dlklt ıubesinln tahsili ll9 aenedlr. 
Bu ıubede dikit ile hesap, realm, 
Ttlrkçe ve ıan'at bllglal deralerl 
okutulur. Bu fllbeye 2lrmek için 
Türk tebeaaı, llkmektep mezunu 
olmak, 12 yapndan ktlçnk 16 dan 
bUyllk olmamak. 17 yaıından 
bOyllkler YekAletln mllaaadeıile 
ahnabillr. lıteldllerln hüviyet, nO
fuı cllıdam, göz raporu, aıı kl
iıda, mektep tasdilmameat ve dört 
ve1ik fotoğrafı getirmeleri llzımdar. 

Mektebe orta mekteplerin 
kayıt ve kabul zamamnda mOra• 
caat edilir. Dikit ıubeaioln 2 inci 
sınıfına hariçte 1 • 2 inci sene 
terzilik yapmıı olanlar ve bunu 
mektepte imtihan lle ispat 
edenler de alınablJir. 

Biçki ıubealnin tabuH 1 sene
dir. Bu şubede yalnız kadın veya 
erkek biçki teferruatile reaim 
tedriı edilir. Talebe erkek 
veya kadm kıaımlarana devam 
etmekte serbesttir. Ayrıca 3 • 4 
1ene ter:r.llik yapıp mektebin 
dikif ıubeslni bitirenler de bu 
ıubeye girebilir. Ka)ıt Ye kabul 
şeraiti dikiı şubesi gibidir. Yalnız 
asgari yaşıo 16, A:zaml 20 olmalı 
lazımdır. 

Kürkçülük tubesi önlimllzdekl 
yıl faali) ete geçecektir. Tahsil 
müdde!ı üç senedir. Şubede kürk· 
çüfük ıan'atl ile hesap, Türkçe 
reaim okutulur. Kayıt ve kabul 
ıartları dikiı şubesi gibidir. 

_ ............... ' 1 . ... . .... .. .,. • •• -·· . .. . ~ · ~ ... · --.._._ 

Birçok yerlerde yeni doğmuı 
inek yavrularına anasının ilk ıU
tUnll emzlrmezler. Bu ıltt yavruya 
ishal verdiiinden yaramazmıt ! 
Halbuki ıiltteki bu haua yanu· 
nun bağırsaklarına pek tnzumlu· 
dur. Ağız ılltUntı ( kollostrom= ) 
emmeyen yavrular sonradan ha· 
zımmılık '" bağınak bozuklutu 
çekerler. Ağız ılltlbıtı tamamite 
yavrunun içmesine bırakmalıdll'. 

Yavruya yaramaz fikri yanlıttır. 
Tabiatta lllzumauz Ye yanlıt hiç 
blrı•Y yoktur. 

Şeyhlikle mllrttlik o devirlerde 
efendilikle köle '.ikten daha kuv• 
vetll bir bat tetldl ediyordu. Pa
ra ile aahn alınan bir köle naıd 
efendlıinin &1 dediği yerde 61mi
ye ve kal dediği yerde kamıya 

mecbur idise m8ritler de şeyhle

rine Oyle candan bağblık taşır· 
larm, kör bir uyaallıkla orıJerm 

her ded:ğinl yaparlardı. Şeyhlik

ten ıahlığa geçen akdblarm ka· 
zandtklar1 muvaffakıyetin anahtara 
da hep bu bağlılıktadır. 

aoruyor: 
- Haa Bayram bana iki r 

Hccade mi yolladı ? 

:. z. 
TAKVİM 

Çiflçl 

l•) Ziraat hu.u•uod•Jd mUflıWlotlald 
.orunus. S.a Poıtıı'•u•ı ( Çiftçi ) al 
ıtH .. .,., werecelıLllr. 

Eundan 6t4rll Hacı Bayram 
diletial ortaya koyar koymaz 
mtlritler arasanda bir yaflf batlı· 
yor, hepli birden Bağdada 21t
mek arı:uauaa haykırıyor. Şeyh, 
bu içten geleo bağbhktan mem· 
nun. Mllritçiklerlni bir müddet 
y_alvartbktaa sonra gözünü onların 

- Evet. 
- Y anbş olacak. O, daha 

çok gönderirdi. 
- Haytr, ıeyhim. iki. Zaten 

bunlar çift dok~nur. B~ribirine 
ettir. 

Peki. Soralım, an'ıyahm. 
Ve Abdülkad.r, Ltt.rduğu oda· 

oın pencereainl açıyor, ha} kırıycr: 
( Dev.ı mı 8 ioc:i ıu:r.d.t ) 
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1 

En Küçük • • d . B 1 s· Çocuk Yerine 
Devletleri rına, IÇID e IDS8D ll UD8D lr Kukla Verdiler 

Geçen mart içinde Aakarada Gu·· ııe Mı· Atılacak ~- Atina, (Huauat) - Burada gD-lm.za edilen ticaret anlatmaslle r nün dedikodusu, münakalat dai• 
Tlırkiye- Eıtonya ticari mUnaa~ reıl bUyUk memurlarmdan birli• 
betleriain Hyri bir Hne lçkı Romanya Rumlarından maklnlıt 
tanzim edllmit bulunuyor. 29 .dugUnlerde bUtlln dünya ga• Neleatino'nun kızı lleana arasan• 
marttan itibaren nHriyet me•kilne ıeteleri, Ruıyadan gelen hayret ----- daki aık maceraaının merakla 
giren bu anlaıma dolayııile bu verici bir haber etrafmda mtlta· netlcealdir. iki ıenç arasandakl 
enlatmayı lıah ediyor Ye bu mll· lealar yUrUtmekle mefguldür. iki mtlD&1ebetler, bir gUn, genç kızın 
nasehetle do Eıtonya hakkında Uç ay faaıla ile ikind defa olarak ıebe kalmaıile patlak verir. Bu• 
bazı IDzumlu malumat Yeriyoruz. ortaya ablan bu haberde denill· ~1 nu duyan erkekte aıkı da, kadını 

2-t Şubat 1918 den itibaren yor ki ı . · da unutur, blltUn mtln11ebetlerl 
cllmburiyetle idare edilen •• - 11Ruayada tayyareyi andıran . . · ~ lıHer. 
harpten· ıonra teıekkUl et.mit kanatlı bir a•Ule yapılmaktadır. . . "' Fakat Z&Yallı kızın ana olaca• 
bulun.:iı bu memleketi v• buna Bu aUllenln içine bir adam bin.. t• )'&V•f, ya•aı 1aklanamaz bir 
beozerl•rioi abımamazhk yOzQo- cok, aa•tt• yOılerce kilometre rıa l • ı•Hr •• it aiJe arasmda 
den veya kllçOk olduklarını da- ıUratle boıluta fırlayacak, laattl paHnk ,erir, kısın erkek kardefl 
ıOnerok ihmal etmek elbette yu•arlak bil' balonun bile eriıe· hemıire1lni &ldOrmete !cnlkı91r. 
doiru olamaL Ticari faaliyet Ye mediğl bir yUkaekllğe çıkacak, Bu vaziyet karııımda bUyük bir 
mUnaaebetlerde ihmal olacak orada tetkikat yapacaktır. korkuya kapılan kız kendisini bir 
bir mevzu •• ne de bir yer dil· Fen uğruna hayahnı feda 'dolum evine atmaktan baıka 
ınollleblllr ve olabilir. Şu~a-Jı etmiye razı olan bu adam henüz çare bulamaz •.. · 
muhakkaktır ki harpten ıoDra Hçilmemiıtir. Fakat ıimdiden Iıte, aııl macera bundan ıo~ 
vücut bqlmuı memleketlerden yüzlerce namzet vardır. Bunların ra baılamııtır. 
mu.hlm b~ kıımı henUz birçok en deferliJerl araaında kur'a çe· Dojumbanede Ueana madam 
kafalarda mUpheaı veya az kilecektlr. Apoıkldiı adında pya gebe bir 
toneYvUr etmlt bir mevı.u olarak Yine Ruıyadan ıelen hu ha· kadınla tanııar. Halbuki bu ka-
tere11llm edebllmektedlr. Bu ha· bere eklenerek de•iliyor ki ı dın çocuk doj'uramıyormuş. K~ 
lio de m&oaHbetlerln artmama• 
aında bir rel 07aadıjı muhak· 
kaktır. 

Meaalaa ye nUft11r Da•o •e 
Oe1el büyDk adalara dahil olma• 
mak Oıere Eatonyanın meaahayı 
1athJyeal 47,000 kilometre mu• 
rabbaıclır. Komıu ve yakıD haaı 
memleketlere meaahayl •athlye 
nokta1ından mukayeH ecllllrae 
ıu neticeler elde edlllr: 

Utvanyanın mHabaJl aatld-
7esi: 56,000 

Belçlkanıa m11ahayl .. tlüyellı 
36,444, F enlancliyaın• meaalaayl 
aatblyHI: 388850, Letonya11ın .... 
ıahayl ıatlıiyeaiı 65,791. 

GörBllyor ld Eıtoaya, mua• 
bayi ıatblyeıi itibarile Belçlkanuı 
bir buçuk mlıli kadarda, 

NDfuı: E.tonyamn aDfuıu 

1.115,000 dir. 

Bu nUfuı dlter baıı komıu •• 
yakın memleketlerin aOfaılarlle 
mukayHe olunuraa azbp derhal 
gö:ıe çarpar. Filhakika · 

Lihanya•m nUfuıu a 2.2a0.000 
Belçikanın ntlfuıu a 7.820.000 
F enlandiyanm nllfuıu ı J.920.000 
Letonyanıo aUfuıu ı 1.807.000 
bulunmakta oldutuna &lire tetkl· 
kimize meuu teıldl eden Eatonya 
nüfuı itibarile bunların hepaladen 
daha ıerlde bir mevki lııal ey• 
!emektedir. 

NUfuıua ıehlrlere 16re tenli 
iH ıudur: Merkezi laDkftmet Tal• 
linn ıehrldlr. Bu ıeh.rio eaki adı 
Renldır. Nlfuı Eıtoayaum dJfer 
ıehirlerindıa en fasla ol•ak 
tıaere ıao,000 tlil'. Diler ıelairler 
Te 11Dhlıları ı 

, Tartu (eıkl lıml Dorpat) alf11ıt1 
94,000, Vlljancli (oafuıu J 4,000) Valıa 

veya W aik (ntıfuı 14,500 Nana 
(nlfu. 26,SOO) Parao (nlfuı22000) 
dOr Ye bunlardan T allloa, Nana, 
Plrmı Eıtonyanın mlhim Umaa
lar8dır. 

Eıtoaya; dlllerlnla teıeı.kaıa 
taru itibarile Tllrkçemlze blylk 
Te fasla bir yalmılık göıterir. 
Filhakika Eıto11yada koauıulan 
dilin ne Cerman ve ae de Iıla• 
dUlerlle hiçbir alık ... Ye mu ...... 
beti yoktur. Bu dlJ, dllcilePio Fia· 
Macar grupu dedikleri dJI ıru• 
buna dahildir ve buna da Türk· 
çede görUldUğll Uzere abenği 

t.e . .: . ~uz l<aidc ıi c:aidir. Eı:ıı;,c.1 

- .. Ruaya, fen tetkikleri l~la caıı iH çocuk arzuıila yamyol"" 
yapılan bu ıUlle~e benzer tayyare muı. Madam kocaımı memnuD 
haricinde, miinhaııran yolcu taıı· etmek için hayli zamandanberl 
mak için de, dUnyanm lıavaıız ıebe rolleri yapıyormuf .• Doğum· 
tabakalarına çıkıp orada akıl haneye girmekten makiadı dıs 
almaz bir ıUratle uçabilecek ka• orada doğacak çocuklardan biri-

ılni ıatın alabilmek için uğraş~ 
biliyette bllyllk tayyarelerin yapıl- makmıı. Bu yalancı aebe kadın 
maıı için de birçok teıebbllılere genç kızan doğacak çccuğunu 
1ir11ilml1tir.,, Ruıyada dtin7anın kavaıız tabakaları için araıtırma yapanJarin batıııda bu· 1atın almağı tasarlal' ye bu dU-* luoan Ruı bilgini Prolr:ofleH ıUncesini Ueanaya açar: 

Bu h•berde anlablan proje, ror ki boılukta hararetin derece- da tecrUlte etmiıtir. Bu balonda Ileana bunu tiddetle reddeder. 
hakikat uhaaına konulabilir mi? ıl muntazam bil' Hyre tabi ola· Kosmlk ıııklan kaydetmektedir. Fakat kadın Umldlni kesmez 
Konulamaz mı? BUmlyorm, tec- rak ıittikçe azalacak yerde, BBt8n bu lzahattaD anlaıılı· çocutu ele &eçirmek için lleanayı 
J"Bbeler Moıko•anın önemli bir lntlıam11.1 bil' deflıikllktcdlr. yor ki, Moıkovadan gelen haber- kandırmaya karar verir. Genç 
kimya Ye fizik ••inde pli * de ha.ıırlandığı bildirilen havaaıı kızı büttın masrafı kendi21İne alt 
olarak yapıldıtı için timdlden Son olarak ıunu kaydedelim: tabakada uçmıya mahıuı tayyare olmak ıartile bir ebenin evin• 
hlçbll' ıey ıöyleaem.ez. Fakat Sloutık en.titOın aeçenlerde tünün birinde yapıhraa, btltOa gönderir. Aaıl bundan sonra 
buna rafmen gerçek olan bir Profesör Verno• tarafından ke.- bu tetkikat ıayeainde •azifeainl mesele çatallaımıştar. ·ı:eana ebe-
l•Y yarea, o da Ruı profeıör• fedilen yeni 'bir aondaj baloaunu çok kolaylaımıı bulacaktır. nin evine glrdliinden bir ay 

lerlnla lla•aıız tabaka hakkıada K d B 1 1 d s ıonra, Teırinlovvalde doğum san• 
derinden derine tetkikat yap- a ın a et er en o.ora cıları içinde yazdıtı bir mektupta 
makJa ujraıtaklarıdır. ebeye çocuğunun yetimhaoey• 

ı. tetkikat, Leniagrad yanın· Erkek. Baleti• bırakılmasmı bildirir. Fakat doğal1 
da Sloutık ıarıada yapılan ha•a erkek çocuğu sekiz glin sonr• 
eoıtltlıU baıkanı profeı8r (Molt· ortadan kaybolur. Çocuğunu kay .. 

beden zaya)h genç kadın bir 
cbaaef) a •erllmlıtJr. Bu profeıZSrUn parça iyileşir iyileşmez her tarafa 
elinde ( radyo aond ) adıaı baıvurur. Nihayet yetimhaneye 
taııyaa bir elektrik cllaazı erkek çocuk diye bırakıla 1 şeyin 
Tardır W, oaun boıluta bir kukla olduğunu öğrenir. 
yükaelttlll radyo dalıalan ıaye- En ıonda iı zabıtaya dayan'" 
alncle llavHız tabakalann her 50 m•thr. Yapılan tahkikat netice"' 
metrede bir atırhllaı ölçmek •e alnd• çocuğun ebe tarafmdafl 
bu sayede t.ayyarelerin tehllkeılr: lleananın doğum evinde tanıdığı 
olarak ea fazla kaç metre yak- yalancı gohe kadına sataldıi" 
Hklikte uçabllecelderlni tayla meydana çıkarılmıştır. lıe M\;d' 

deiumuml el koymuetur. Sı.ht0 etmek mümkün olmaktadır. Ve ı 
gebe kadmın kocası da m~cer•Y. 

Ruı profHörll 15 yıldanberl bu ötrendlkten sonra çocuğu ~·'' 
cihaz ile çahıa ıalııa ha•Hız •ermekten imtina etmittir. t1 
tabakalann ldeta bJr harltaııaı it mahkemeye intikal et • 

Mahkemenin vereceği kar•' yapmııtar. 

Diler taraftaa ba 111'adyo ıoad., 
dhazı ile bir 1.amaada iıleyen, 
elektrik 1aatlerlal •ultte•I kUçtl
cUk bir balon •ardır ki, ıon uçu
ıuacla (30.600) metreye çıkmıthr. 
Bu aletin lçiaadekl hararet dere
cealaln otomatik olarak kaydettiil 
rakkamlara balnhraa o yUkaeldlkte 
hararet derecHİ ııfırdan aıağıya 
( 51 ) dir. Halbuki garip bir hl· 
diH olarak yine aynı baromet· 
reain kaydettifloe göre daha 
alçakta, yani ( 17.600) metrede 
hararetin daha fada olmaaı icap 
ederken akıine olarak sıfırdan 

aıağıda ( 69 ) dur. Demek olu• 
-·······················-·········· .. ···--···-·--···· ...... 
Estonyalılar da Fin grup ırkların· 
dandır ve bu itibarla aıılen bizim 
nlh'eıinl te,kil ettiğimiz büyük 
ırka dahildirler. 

. · Şimdiye kadar hatun dtınya mllzik hol v• tlyatrolarınd111 baletltr 
hep kadınlardan tetekkül ederdi. ÇnnkU balet, mOzltI.. abeaıılnl 
harekete nakleden bir beraberlik teıahllrUdUr. Şimdi, bu teıekkll 
erkekleımlye de başlamıştır. · 

Reamhniz, lıte böyle bir erkek bale heyetini ıize göateriyor. 

Hacı Bayramı Veli ile Abdülkadir Gey· 
lani Aras~nda . Geçmiş Bir Vak'a! 

( Baıtaraf ı 7 inci yü:ıd11 ) 

Ya Hacı Bayram, ya Hacı Bay• 
ram. Den:lı filin, ağzını bir ka· 
nş açarak, bu haykırışı dinlerken 
kendi ıeyhlnln .. Efendim, karde
tim" diye karşıbk verdiğini duy• 
maı mı ? .. Artak herifin halini 
ılz düşUnUn, bele Abdülkadir;n 
.,Bu rn kaç seccade yollac. ı.1,. 

icmeıl llzer:rıe H~cı Bayrnmın . 

"Üç.,, Ce•abmı •erdiğini duyunca 
zavalb dervişin naaıl titreditlni 
ııöıöoüne getirin... Bununla bera• 
ber deniş filin, kendini kaybet
miyor •e AbdUJkadlrin : "Seni 
yalancı ıeni,. demetine meyden 
vermeden ıu ılSzleri söylüyor: 

- Aman Hazret, bizim ıeyhle 
aranız hu kadar yalttndı da lteel 
nıı cl . ~ e üç ı:.y~,r yt: · ~:-clo ~uru::-

merakla beklenmektedir. 
Dii•r taraftan çoçuğun hakiki 

babası da yanunnu babası:ıhlı 
damaıaıından kurtarmak lçfO 
lleana ile nikAhlanmaya, bilab11r• 
ayrılmaya razı olmuıtur. _,,,,,. ------ .............. __ , ..... ,,.-""',.-.......... . 
dllrliyorduouı. · Pencereden elini•• 
uzatıp aeccadeleri alHnız olırı'-
m~~? ' Fıkra çok zariftir, yerine göt 
kuv•etli minaıı da vardır. Faka~ 
dediğim gibi, benim kafamda b IJ 
burkuntu yaptı. ÇUnkU GeylAO 
AbdUlkadirin (1165) te öldUğUn~ 
Hacı Bayramın lae 1350 • 13 )f 
yılları arasında doğduğunu bl ~ 
rordum. Keıki bu fıkralar, ka 
rama11lar1aa a~ takalmadaıı •Ö'ı 
lenae ve masallar tarihe a:Jl' 

eafüaeH J.. 
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=ı- Molıbm<1l•rde 

18 Yaşında 
Bir Kız 
Tevkifhaned11 

Birinci ceza mabkemHI &nln
de ~ir kalabahk birlkmif. ltiıe 
kakııa birıeye baluııyorlar ve 
kon111uyorlar. Bir · arallk dlnllp 
ben de baıımı uzattım Ye l»akhm: 

Kaoapede baıı li•Dne eylk bir 
ıenç kız, yanında ıenç bir er
kek. iki yanlarnıda iki •IDıOll 
jaacılarma. Acaba bu.ıar niçin 
jandarma ile ıetirllmlıler; ıuçlan 
nedir ? lnıaaıo aklına her tirli 
ihtimal ıeliyor.. Ge~ç ka •• 
ıeoç erkek laer lldıl de flk slyla
mltler. Biraz ıoara m&haılr .... 
lenlyor: 

- Jandarma 1 ulara ıetlr. 
Genç kıı Ye ıeaç erkek ..ı .. 

aa ıirerek ıuçlu lakemleleriae 
otan1erlar. DaYam yerlaM M 
ltiri lhti1ar, l»iri orta 7qlı iki 
kaclan oturmuflar. 

Rei" ıeaç k11:a ayala kalk· 
maıaaı ılyliyerelc ıenuorı 

- Adın ae? 
- Gtllter Uhan, 
- Bahanın atlı 1 
- lh1an. 
- Yapa kaç? 
- 18. 
- E•U •ilin? 
- Bekir. 
- Hiç laapıeldun •• ? 
- Hayır. 
Swa ı••ç erkekte: 
- Adım Mulaıla. Yirmi redl 

J8fındayım. Beıiktaıta otwuyo
rum. E•llyl• ıaa'abm tenlllkttr. 

ReJa da•acıları kaltbrayorı 
- Siz ana, kı11ıaız detti •I? 

Sbin achnaz Hatice. luzuuzuı ach 
Hacer. Aalab1m bakalı-. ....... 
IUZ nedir? 

Hacer ı&ze baıll1on 
- Efendim. Gllter bizim W.

.metçlmi:acli. iyi•• aamuılu b .. ka 
alrln&yorcla. Kendiılae ltt .. t 
•tmif. eYin her ifiaı ona barak· 
•ııbk. 

Fakat ba kııa ılıterdlil•b 
itimat bize acı bir de11 YerclL 
Bir ı&n ben Araa•utk&ydekl 
••lmlıden lıtanbula lnmlftim. 
Annem de ihtiyar, camiye ılt•if. 
Evin içinde yalaız Gllter kalmlf. 
Meter ba Muhlin deaea ldmıe 
lle GtHter eıkldenberi t••lflldı 
lmlfler. V • blıl •ala•eclecek 
pluı baıb•ta Yerip enelce ha-
11rlamıılar. O ,Un Muuin ••• 
aelmlf. Her lkiıl bfrllkte anahtar 
uydurarak kapılan, aanchklan 
açmıı!ar. Biz az çok varlıkh bir 
aileyiz. Babamızdan kal•• ltlr 
çok kıymetli •GceYberlerimlz 
•arcL. Fakat o ıtn elmaı, inci, 
altm, klğıt para •• buldularsa 
almıflar, Ve Muhlin eYden ayn
larak tlt•lf. Gllter Jla• ••de 
blmı. Biz bir iki hafta farlaaa 
taramadık. O zama• lçlade bl
• mlce•herleri Atmıılar. Ata
la, ıukan (ea bm) lirabls bir 
..,.,. •trıcLlr. 

Genç kıs ayalı kalkb. L
•• benizli fakıt H'fimB idi. 
Olpltl, duruıu, ıöz ıByleylfl 
ilk balufta onun hizmetçi olabi
leceiine ihtimal Yerdlrmiyordu. 
Hele b&yle bir hır111hk ıuçu Ue 
•ıhkemeye ıelmHlne lnıan 
.. aaamıyordu. G6zleri çok maıu• 
... ne bakıyor, yllzU mahcubiyet• 
tea luzarıyordu: 

- Dedikleri doğrudur. Bu iti 
~iz J•ptık. Fakat aaıl mücrim 
ben değilim. Beni Mubıin teıvik 
•tti. 

Sara Mubsinde idi: 
- Bay Reis, bu kız yapbja 

SON POS·TA 

lnand~111yacak Şeyler 

Geors• Bothner De E•ı••• 
Trembl1 8 Hat 17 dakika ml
temacliyen ,Oreı•iıler •e birlbl

rlnl yenememitlercllr. 

Alan Troy lıml•dekl ltu ç .. 
cuk. Dk •jlu olan bir baba
ma Uk çocu;uaua, Uk ço .. 
fuaun, onun da Dk çocup 
aun " onua da ilk çocup 

aua Dk çocajudur. 

8a reıi• tama••• ••• 
kamlardu yapıl•lfbr. 

Louiı Carad iımlndeki bu Fran· 
111. baflnda bir fite tarıp oldutu 
halde tam oa ıaat dut etmlftir • 

1 BUNLARIN CEV ABINJ VEREBiLiR MiSİNİZ ? 
1 

-1-
Aaompıiyoa b• deYletlerden 

laanplnln lalk6•et merkezidir 1 
Brezilya Hondllraı 
Paraıuay Panama 
Meksika Bollv11 -·-Bu yerlerden hepıi de dealzin 

aathmdan daha alçakbrlar. Fakat 
u alçak olanı hanıialdir ? 

Amerikada Ko!orado ıalarua. 
Afrikada A11lg6lO. 
Haıer denizi Sudaa wadlıi 

-a-
Ro•• imparatoru Sezara bun

lardan hanalll 6ldOrmllftDr? 
Mark Antuvan Kleopatra 
BrtltOı Çlceroa 

-4-
Bu 16llerdea han.W dlaya

mn a blyllk 16IDdDr 1 
Amerlkada SDpvlyk 1111. 
Çad ıaltı 

1 ŞU GARiP 
Danyanın en boyak 7eralb 

ıehıi, cenubi Afrlkada Gobanne1-
burı civarındaki Witwatersaad 
albn madenleridir. Bu madendeki 
ıokak, ıeçit •• caddelerin hepıi
ifl - b~·;~ · ·,ükıet;rek kurtulmak 
ldiyor. Ben aile ıabibi namuslu 
biriyim. Beni hakıız yere lek .. 
lemek doğru değildir. Dedi Ye 
kendisini müdafaa etti. 

Mahkeme, iti elemek ka• 
rarlle ıuçluları tekrar tevkifha
aeye ıöoderdi. 

,, 

,, 

l 

Cevapl•r 
1 - Paraıuay 
Si - Sudu Yadial clenbln 

aatluaclaa 3N ••tr• 
alçaktadır. 

8 - BrtHll 
4 - Huer denld ( 438690) 

kilometre murabltaın

daclır. 

8 - BByGk Okyan-. En 
derin yeri 10700 met• 
redir. 

• - Bize 
7 - E•ereıt 
8 - Aıürl 

Baykal 16lti Mifiıan 16lü 
Hazer denizi Aral ,ala -·-Bu denislerln banıili •• de-

rindir? 

J 

Atlu denizi 
Hint denizi 
Akdenb 

Karadeaiıl 

BoyDk Ok1anoı 
Şimal denin -·-Karmen Opera11aın mulikili 

bunlardan hanıiainin Hericlir? 
BethoYen Şarpantlye 
Bize POçinl 
Şope~ Verdi 

-7-
Bu tepelerden banıisl daha 

1tıkı;ektir ? 
Mo ı Blan 
Evered 
Erciyeı 

-8 

Mak Kinle1 
Ajn dafl 
Uludai 

Bubtunna11r bu e11d blkt
metlerden hanıiılnin bUkDmdan 
idi? 

Mııır 
lran 
Finike 

Yunaniataa 
As6ri 
Beniiarall 

DÜNYADA OLAN ŞEYLER 
1 1 

alo uzunlutu 6000 kilometreye 
yakmdu Ye burada çalıpnlarıo 
adecli ele 190.000 kltidea fazlad1r. 

* A•rapa ile Amerika araıında. 
telıiz telefonla konuıurken, alıcı 
lıtaıyonda ıeain on mUyon 
defa büyOtalmelİ lklmıelmek· 
tedir. ,,. 

'Zabıta mllteha1111lan timdi de 
•çlan talılil etmwll 1Wdle cani-

lerin hllviyetlerini teıbit etmek 
usuJOnll keıfetmiılerdir. Şimdi de 
ıun'i parmak izleri tibi inıanlarm 
uçlarının da kendilerin• mahauı 
huıuılyetleri •ardır. Şimdiye kadar 
(21000) çeıit AÇ taanlf edilmiıtlr. .. 

Noneçte bir doktor hutala
rındao birinin dablll aza11nda 
toplu ltne batı kOçllklOIOnde 
birçok inci bulmuttar. Bunlar en 
iyi einı incilv ka4- ,...lak " 

Sayfa 9 

t Balıaristonda 
Komşumuz 
Harp Gemilerini 
Çoğaltacak 

Sofya 13 (Huıuıl) - .. Poa!edna 
poıta. gazeteainin bildirdiğine 

1öre1 Bulgar kralının himayeli 
altında bulunan deniz maklniıt 
mekte\inl:ı bura mezunla11, BuJ. 
ı•r laarp Ye ticaret ıemllerinin 
çoj'altılmaaa •• takviyelli hakkın
da burada bir toplantı yapmqlar• 
dır. Toplanbda, tlmdlki halde 
Bulgarlttanın 17000 tonluk ticaret 
donaamaıının ihtiyaçlara kili gel• 
memeılnden dolayı bunun adedi
nin 15 vapura çıkarılmasına karar 
Yerllmiftir. Hatipler, Bulgar va
purlarmın azbğl JOıGnden blitGn 
Bulrar Mvldyabnın ylzde 55 i 
1abana •apurlarae yapıldıjanı 
Ye baaun da Bulsarlara pek pa
halıya sıktJğlm ı6ylemif)erd:r. 
Ahnan kararlar, bOkümete tebliğ 
olunacaktır. 

&lnemalar Kapanııor 

Sofya, 13 (Huıuıl) - Sinema 
biletleri tlzerlne konulmuş olan 
Terfilerin y•niden bir miktar 
daha yDkHltilmeai Ye yaz me.
liml Hbebile aeylrcUerin de aon 
derece azalmaaı yDzGnden Sofya 
ainemalara kapanmak derecesine 
ıelmitlerdir. Hattl ıinernacılar, 
m&atahdimlerinden birçok .arına 
101 Yermlılerdir. 

Kom Un isti er 

S.fya. 13 (Hmuıl} - Burada 
aoa zamanlarda komi1nistlere 
kartı flddetli takibat y~pıJmak· 
tadır. 

Fllibede yahudller ara• oda mey 
dua çakanlaa komhiat ocağı •e 
matba.. dolayı.Ue 40 kiti tevkif 
edilmif •• bunlann ey)u;nde de 
tabaniyat yapılmı9tar. Birçokla· 
nnda da komünilt beyanname
leri bulunmuıtur. 

Y apllan ıoruıturma ve arat
brmalar netlcuiade yabudi ko
mlnlıtlerin eleb8fıll komDnistli· 
ifl• maruf Aten Milçef na• 
mı ada bir amele imlt. fak at 
bu. yakalanmadan &aklanmağa 
mu•affak olmuıtur. 

Fllibede diier bir komünist;a 
••inde bir gizli matbaanın bulun• 
ması dolayııile bu. malüm bir 
zamaadanberi ıö:adeo kaybol· 
muıtur. Şimdi bu komünistin 
aileıl Rusyada balundujuna dair 
kendiıinden mektup alm11br. 

Son zamanlarda birçok komll
niıt te orta Halkan k&y• 
lerinde ıığanacak yer bu!muılar• 
dır. Burada bUhaua Strelça k6-
yll komOniıtleri, firari arkadar 
lanm eYlerinde Ye yahut kl7 
baridndeki dejlrmenlerde ılz
lemitler •e el:erine de birer llllla 
••rmltlerdlr. Zabiti buralarda 
baakm ,yaparak flrnl komOat
lerl yablam•fbr· Bualan 1akl .. 
makta olan ıo kl1ll de tevkif 
edilerek mahkemeye •erilmlf
lercllr. 

Komlaiıtler baklanda takibat 
de•ım ediyor. 

,O:aelmlf.. 

• Blylk Okyaaoıua orta11nda 
F eruiboı lımiade bir ada •ardar. 
Bu adanan hallu 1almz kaclınlar
dan ibaretmif. Kazara bu adaya 
dOıen bir erkejl bu rım7am ka
dudar ....... ,.......,.., rener•lt 
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ıo sa,fa 

fefrlka No: 54 

Alman neferi, &enç kadma ar· 
tık aaanslSre blnmiye haurlanmaıı• 
nı ve _serbeıt olduğunu ılSylemek 
zamammn reldiğine karar YerdL 
Uıan bilmediğinden hunu kar• 
pınndaklne anlatmak kabil de
ğildi. Bir arahk tabaacaıının 
kapzaaile renç kadınan bqına 
Yurarak aerHmletmeyi Ye ondan 
sonra da asanıGrlln boıluiundan 
aşağı atmağl dtııOndll. Fakat 
aldığı emrin kat't oldupnu ha· 
tarladı. Bu emri harfi harfine 
tatbik etmek mecburiyetinde idi. 
Binaenaleyh dqandaki taat altıyı 
çeyrek geçeyl vururken yerinden 
kalkh ve a1anaörlln kapısına 
işaret ederek yarım yamalak bir 
Fıranıızca ile: 

11 Gitmek iıtlyoraunuı .•• 
değil mi?,. dedL 

Perdita bu ıözlerden birıey 
anlamamııta. Yalnız herifin yap
tığı i9aretten baıka bir ta
rafa gidileceğini zannet~if tL 
Böylece, kolayca aerbeıt bıra
kılacağım aklına bile ıellr
miyordu. Olsa olsa baıka bir 
odaya götftrllleceğlni Ye belki de 
kendisine biraz yiyecek bir şey 
Yerlleceğinl tahmin ediyordu. 
Zaten hem karnı acıkmıı hem de 
bu küf kokan odada oturmaktan 
•ılnlmıfh. • 

A-n•Gr Kapı .. 
Alman muhafızan, a1&na1Sr 

kapısının Dit korni9lnde elini 
ıezdirerek bazı gizli dOğmelere 
bastığım 16rUnce Perdita'da a•ım· 
ıaörnn kap11ana doğru ilerledi. 
Fakat öteklıinln ondan eYYel 
asansöre girmek isteyeceğini tah· 
min ederek biraz ıerlde durdu. 

Bir •aniye monra dinamonun 
iniltisi ifitUdi, aaam6r yukarıya 
çıkıyordu. Aaaaıörlln oda tara
fındaki çelik kapı11 ya•aı ya•aı 
yan tarafa doğru kayarak açıl· 
maya baıladı. 

-41-
Loretto klllıeainin •••ti ta• 

alhyı çeyrek geçeyl çalarken 
Alman aeflri de Çekoalo•akya 
baıvekilinin odasana giriyordu. 

Aldığı talimat 1&ribtl. Neza
kete, ihtiyata artık ltlmm kal-
mamışta. Zatea yanm aaat 
evveli için bir randevu 
aldığı halde bir çeyrektenberl 
bekletilmit olma11 ona fena hal
de ıinirleadlrmittl. 

Beklediği odanın du•arlan Ye 
kapıları gayet kalın oluıalda be
raber içerdekl salondaa hiddetli 
sesler gelmekte idi. Demek ki ol· 
dokça mUnakaıalı bir kabine iç· 
tlmaı •arda. 

Maamaffh kabine lçtimaınan 
dağdmamıı olme11 bile kendiıini 
beklemek için bir mazeret te,kil 
edemezdL Hattı nihayet içeriye 
airip te baıYeklH yalnız bulama
yınca, yananda harbiye Ye polis 
nazırlarını da flSrftoce IOD derece 
hayret etti. 

Gayet •otuk bir ıeale: 
- " Bir hafta evyel llize yap

mtt olduğam teklif hakkındaki 
kararınızı lfreameğe geldim.,, 
Dedi. 

Çekoılovakya Baıveldli hiç 
ha1ret etmedi. Gayet allk6netle 
cevap verdL 

- " Biliyorum. Fakat maatte
eHDf son bir saat zarfında çok 
daha mühim lılere vakıf olduk. 
Onun içiıı evveli b;zi dinlemenhl 
rica ederiz. Sulh halinde bulun· 
duğumuz ve dalma da dost kal
mağı iılec!ljimiz bir devletin bizi 
gece gündüz Nuremberg radyo· 
aundan Stauuun D;e Agyptiıcbe 
Helena p&rçasıaın ne zaman 

çalınacağını ıeldetmHf, dostane 
ve dOrüst bir hareket midir?., 

- •• Ne demek lıteyonunuz? 
Anlayamadım?., 

Baıvekil Alman mprabha11nıa 
bu cevabmda •amlml olduğunu 
aolamı9h. Elinde tuttuğu kiğıdı 
uzattı ı 

SOM POSTA 

- •• ô,Je ise 16tfen bunu 
okur muı1111uz?,. Dedi. 

Alman murabha11 kAtıdı aldı, 
okudu ve: 

- .. Bunun ne Ye neye dair 
oldujunu bilmeyorum. lmzatı yok. 

( Artuı var ) 

Haziran 11 

Y •Dİ Sebze Halinin uıaktaıı gödnlfti 

Yeni Sebze Haline Karşı 
Niçin Hücuma Geçtiler? 
Bazı Kabzımallar Hala Bulanık Suda 

Balık Avlamak Sevdasındadır 
Lehistanda Yeniden 
Yahudilere Saldırıldı Yeni Hal Hem 

8ir Leh Gazetesi: ''Daha Sistematik Müstahsili Hem De 
Bir Tutum Gerektir,, Diyor Şehirliyikurtaracak 

Varıova, 13 (A.A.) - Grod· 
on'da yahudilere karp olan hl· 
diseler üzerine, yakında bulunan 
Suvalki tehrlnde de birçok ya• 
hudl dükkinlarına ıaldırılmithr. 

Grodno'un yöresinde (ciYannda) 
gelip geçen yolculara da aaldırıl
mııtır. 

Grodno tar kurulu baıkana, 
bir bildirikle eseflerini anlatmıt 
Ye ıuçluların, kim oluna olsun, 
cezaya çarptırılacaklarını bUdJr· 
mittir. 

Hırpalanan yahudilwd•n 11 
taneai hiJA hastanededlrlu .. Grod· 
no 1ahudilerinden bir delei'aayon 
bu hldiselere iç lılerl bakanının 
elkoymaaını dUemek llzere V arıo
Yaya 1ıelmi9tir. 

Baıbakao, Slavek yabudl aıın· 
lıj'ı saylavlarından Roımarin ve 
Hartelaı'ı kabul etmittir. 

Yabudilwe karşı olan ulu1al • 
demokrat partinin 6rğenl Var
ıanki Cennlk Narodove gazeteıl 
diyor ld: 

"Yahudi davuı, luramlarla 
( katliAmla ) baıarılması daha 
ılıtematik bir tutum sıerektlr. Me· 
ıelA, Polonya yasalannda ve deY· 
Jetin azınLk .ayasatında değifik· 
likler yapmalıdır. Yahudilerin yıl· 
dızı ıonraıız (ilelebet) parlaklığını 
koruyamaz.., 

Grodno hldiaeJeriol uzun uza· 
m1a anlatan yabudi gazeteleri 
toplatbrıJmııtır. 

fstanbul Kadınları Da 
Alacaklar 

Bir Uçak 

Hava kurumuna Oye kaydı için 
yapalan çahımalar deYam etmek• 
tedlr. Pazar anna Beyazat meyda· 

nında yapılacak mitiniln proırama 
hazarlanmııtır. O ıftn meydan all .. 
lenecek, mitiagde Tayyare Kurumu 
mUdllrll Iamall Hakkı Ue Talebe 
Birliğinden 4 ldtJ tarafından nu· 

toklar ıöylenecek, iıtildll Ye cum

huriyetin onuncu yıl martları 

okunduktan ıonra mitingciler 
daiılacaktır. 

Kadanlarda 29 Haziranda Tak
ılmde bir miting yapacaklardır. 
Kadınlar lıtanbıJI kadınlığı namına 

bir tayyare almıya karar vermlı· 
lerdlr. Dun kadınla,. kolu tayyare 
cemiyetinde toplanmıı ve aerek 
bu lfle, aenk mitlag itil• ufrq
mak Dzere bir komiıyoa ıaçmlftir. 

ffaya teblikeıinl bilen Oye 
kaydı devam etmektedir. it Ban• 
ka11 lıtanbul tubesl mOdOr Ye 
memurlarından 61 klıl maaılannın 
yDzde lkiıini tayyare kurumuna 
terk etmeği taalıhftt etmiılerdir. 
Ayrıca lıtanbulda 23 kiti yirmİfer 
lira taahhüt etmişler, Pillkaa ve 
Her SkoYiçi 200, Nuri Ali Hamamcı• 
oğlu da 150 lira teberrtl etmit- " 
lerdlr. 

lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
haı.ı kimaelerin bandrollu içki ıişeleriol boıaltarak iç!erine 

ıu doldurduktan sonra tekrar piyasaya aUrdOklerl zaman, zaman 
ıörnlmektedir. inhisarlar ldarHi bu hilenin 6n0ne geçecek bUttlo 
idari ve teknik tedbirleri almıı olmakla beraber müıtehliklerin de 
tatbik edilen uıul ve şekilleri bilerek uyamk buJunmalarmı temin 
için bu yolda mevzu takyidat Sfaiıda izah olunmut tur. Şişelerde 
bu .eıklle ay~arı v~ıi~~tler görUldllğU takdirde keyfiyetin en yakın 
lnbısar ldare11ne bıldırdmesi rica olunur. 

1 - içki tişelerinio kamında matbu etiket. flteoln yukan Jauu .. 
daki boj-azına boğazhk, yapıfhrılmakta Y• tifeoia aizuaa 
mum •• bandrol koaularak damğa basılmaktadır. 

2Etiketlere içkinin ne•i, miktar, derece fiab " hangi fabrika 
mamullb oldutu yazılmaktadır. 

3 - Mnakirat fabrikalarında içki ıitelerinin ağızlan mantadancLk
tan ıonra renkli milblir mumuna batırıhp llzerloe bandrol 
geçir;Ierek f abrikanan mübllrile damğalanmakta ve bandrol
ların iki ucu fİfeye yapııltnlmalda beraber- boğazlak baatlan 
da ucların nst kısmına i:ıak edilmektedir. 

4 - Bandrollar içfo, gayet ince Y• su Ue temasa pyri mlltait 
va~ ıfdaki kiğıtlar kul!analmakta olup nz.,rinde lnhiaar idare
sinin monogramı, içkinin iımi ve matbu ıeri harflerile mnt .. 
ae.sil numaralar Yardır. Etikette yazılı içkinlıı miktara ve 
fİşeye yapıştırıldığı tarih de ayrıca lbtik damga Ue baııdrol-
larda röaterilmektedir. (2768) 

Belediyenin KerMlecllerde yeni 
yaptırdığı •ebze n mera bili 
eksikleri bitirilmek keredir ve • 
hll yakanda açdacak, ite baıla· 
nacaktır. 

Bize temin edlldijiae 16re bu 
lıll, lıtanbalun ıebir 6koaomiıinde 
bftyllk faydalara, halkın istifad .. 
lerine yol açacakbr. DJier taraf· 
tan lıtanbuJlulara aebze ve meyva 
yetiıtlren eliacilerta de vaziyetleri 
bu yeni hil aayealnde dOı;elecek· 
tir. 

Bize bunu temin edenler, 
sebze Ye mey•a yetlftlrenlfn'in 
buglna kadar çektikleri ın'kmtı

nın, yeal lali faaliyete batladtktan 
ıonra ortadaa kalkacağını da 
aöylfiyorlar. 

Diğer taraftan, bazı ağızlar, 
yeni Hillo idaresi için yapılan 

talimatnamenin kanunlara aykırı 

olduğunu öne ıUrüyor:ar. Halbuki 
aebze ve meyva ticareti lşlerHe 
çok yakından allkadar olan bazı 
tacirler bu lddialann hiç le doğru 
olmadıiını ıöylllyorlar ve di} orw 
ld ı 

••- Y .. ı Hal içha Japtlan 
nt&amnamed., kanuDlara hiçb:r 
unıuuuluk •• aykırılık yoldur. " 

Birincileria aksine olarak bu 
iddiada olan Mbze ·re meyva 
tacirleri ıunu Uive ediyorlar: 

" - Hil lda .... i l'irecekler· 
den hüınObal varaka.. lst:yormUf. 
Fena mı? Bunu •eremiyecek kadar 
kötO olanlartn içimize girmesine 
rıza mı göıterelim? Mu.tahsilin 
hukukunu sıyanetea 2000 liralık 
bir teminat lsteoiyormuı? Senede 
yllzbinlerce liralık devir yapan 
bir tecim (ticaret) için bu ağır mı 
•ayı!ır? 

Kanun ve nizamlara aykırı 

tiit iç1nden bir görtlalt 

Bize cenp verdiler: 
" - Aramızda bulunan bazı 

Hhze Ye ıneyYa komi•y011Catan. 
eakiden olduğu gibi gene bola· 
mk euda bahk avlamak. bir 
taraftan mUatahsili, diğer tvaf· 
tan da mtiatebliki iıtiamar ~tmek 
istiyorlar. 

Yeni hll hem wüstaluıil. hem 
de mllatehllk için hakiki kurtuluı 
yolları açacaktır . ., 

iki Ca11.avar 
( Battarafı 1 inici aayfada 1 

terine mümanaat etmek lıte1ea 
Fatmayı, .,llcudunun birçok yerle-
rini bıçakhyarak ötdt\rmtq:er, ba· 
gınımalara kotan Zekiye İYtinde 
bir kadım aopa n lxçakla 7a
rala11Uflardır. 

Caniler Bununla da kalma..,. 
lar, Mllnetl •llrlkliyerek Aala.U. 
dağıma Gurrur tepesinindeld or
manlara glltirmüıler, aamu.aau 
berbat etmitlerdir. Bu arada l'eaç 
kız tullm olmak istemeyince, Ud 
ıaki, onu da bıçaklamaktan ç .. 
kiamemlılerdir. 

Canin1er, jandarma kamotant 
yftzbaıı SabrJ ve C. M. umumisi 
ZnhtnnUn ılddetll takipleri aeti· 
ceainde yakalanmaflardU'. 

hareket edenler hakkında ceza 
konmuı; bu it eıkiıi gibi baııboı 
mu bırakılmak isteaiyor? 

Eskide• berkHi haraca keeea 
muameleciler lfial bil idarni lze
rlne almak veya emin ellere nr
mek Utiyormat; bu, liman itine 
mtıda1ıale midir? E.alddeo bu ip 
Uman idarni mi yapyorda? 

. ...-..- \ 

( Toplantılar, D•vetler ) 

Halkavi Temsil Şubea 
Artist Yetittlrecek 

Ve sene deniliyor ki; bu itler 
Gzerinde tutacağımız hesap Ye 
defterleri bil idareai kontrol 
edeeekmlt; buadaa tabii ne ola-
bilir 1 Yoka• oaa aatbğıa• mal 
fataraanı zavaJla k61lilye beıe 
ıa.tennek sibi lıllell •• kiti 
itler yapalacaiı için mi •dite 
ediliyor? Bu fikirde olanlara 
aorduk: 

- Peki, dedik, bunlar niçin 
yeni 1ebze bilinin ale11Unde bu
l1111u1orlu. 

latanbul Halkevinden: 
1 - T emıil 9obemizde amatlr 

olarak yetittirilmek ll&ere Baya• 
ye Baylardan öjrenid (Talebe) 
alınacaktır. 

ı - A\ıaacak 6trendtwi• 
orta okulu ıbitb mit olmalan er 
rektir. 

] - Yoktama ıennnda abH· 
cak Bayanlara ayda (15 ha ~ 
liraya ve Baylara (Sten 15) liraya 
kadal' yol parua da nrilecektlr. 

4 - V azılmak isteyenlerin 
betı[h Cağa1oğhsnda HalkeYI 
merkez direktörlüğlbae bat vurr 
rak lılm.lerini defter• eeçlnaelert 
bftdirllir. 
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osMANLi" SALTANATI GÖCERKEN "Kuvvetsiz Takım,, Itha
Cevap Veriyorlar 

Her hakkı mahfuzdur. 
( Mltareka devrinin tarllal) No. • 4 

Yazan: Zlg• Ş•kir 41 _________ .. H/6116 

Spor: 

mı na 
Tevfik Paşa Kabinesi Mücrimleri T ec- Buraya G~!en_Ecnebi Takımların J:feı>aJ 

. 1 . c· dd" H k G k . De Bınncı Sınıftan Şeylermıı 
zıye çın 1 ı are ete eçece b.. --

Hatta bir ıece, (ManaY otlu 
Nenea Bey) başma birkaç kiti 
toplayarak Sadrazam T Hfik Pa· 
ıanm konağına gltmiı; kabineyi 
iıtlfa ettirmek için paıayı bir ltayll 
cebir ve tazyik e7lemiıtl. 

Tevfik Paıa kablneal, tekrar 
bir istihale denHİ geçirdikten 
ıonra, artık mllc:rlmlerla teczlyHI 
için ciddi bir ıure\te harekete 
ı•çmek mecburiyetini bi11eyleml1tl· 

Fakat Harbiye Nazırı Fent 
Paıa; Padlıahın arzuıuna mutlak 
ıurette hizmet etmeyi mu•ank 
a&rmemlı Te bb:z:at yaıdıtı bir 
takriri Yllkell Mecllılne vermiıtl. 
Bu lakrlr, ıu mealde idi: 

( Gerek Umumi harbe lıtlrak Damat ~erit kabiaMlııde .Maarif na-
.&ırlığa 7apmıı olan Ali Kemal 

•• ıaerek harp unaaında Yllku· 
bı.ılan yolıuzluklar, ittihatçılara ndt 9• (HUr,.lyet • ltlllf fırkuı ) 

mtıe11iıl Ye relılwladen Mustafa 
atfediliyor Je bu nam altında 
yOılerce kitinin tccziye1i talep Sabri Efındiyl derhal ıaraya g .. 

tirterek onunla lstiıareye ıirftmiı 
ediliyor. IUlhatçılınn araaında 

•• 16.Yle bir Yllkeli liıtesl tertip 
barp ıullı\Jmallerl Ue kat•tyen edflmltti: 
alAka11 olmayan birçok kimseler 
Tardır. Bunları, mahza ittihatçılar Sadrazam, Ferit pap 
aruına karıımıı Ye o nam altında ŞeyhialAm, Moıtafa SabrJ Ef. 

Harbiye Naz.an, mlltekalt bl· 
çalışmıı diye tevkif etmek, dlva· 

rlncl Ferik Ahmet Auk Paıa 
nıharplere •• mahkemelere Ter• 
mek, mabkümlyetlerl cihetin• Dahiliye, Hürriyet ~• ltllAf 
aitmek; hnkümetln adaletine ya• erkinandan Mehmet Ali Bey 
kıımaz. Ancak, hakkında sarih Adliye Nezareti ve Şurayı 

Devlet riyaHll, (damadı ıebriyari) 
ılklyetler vukubulan Teyabut 
deTlet Ye millete muzır olanlar Arif Hikmet Pata 
tevkif edilmeli, bunların cezalan Nafia, Şe•k•t Durgut Pat 

yerilmelidir.) [1] Maliye, Divanı Muhasebat nlıl 
T eYfik Pqa da bu fikre lıtirak Tevfik Bey 

etmif, mecllıte haad olan cereyan Ticaret· Nafta, Arıidt Paıa 
tızerlne bu meaele karar altma Bahriye, Avni Paıa. 

alınarak Padlıaha anedilmlıti. Poıta va Telgraf Nezareti 
Padiıab, Babılllden ıelen bu mildllrUytl umumlyeye indirilecek, 

arz mazbata1ına ıon derece bid· dijer nezaretler de mllnaalp t.evat 
det etmtı; derhal Baıkltip Ali bulununcaya kadar. Şimdilik Y .. 

Fuat Beyl çağırtarak: kAletle idare edilecekti. 
- Şimdi, Sadrıazama gidin. 

D8rt aydanberl onun ihtiyarlatına Padiıah kendisine arzedllen 
h&rmet ettim. Göıterdiii aa ve bu llıtey• derhal muvafakat et· 
atilete tahammftl 1'6aterdim. Oç miftl. Fakat Rıı:a Tevfik ve Piyam 
kere, lstnte kablneyi ona teıkil uabah gaz.eteal 1a1ıibi Ali K-emal 
ettirdim. Fakat ftçllnc1e de lıılç Beye de birer nanrhk verilmaıi 
bir muvaff aklyet göateremedL Ne &rqıuıau gaatvmlfti. E.aMn da· 
beni ve ne de, memleketi bu mat Ferit Papnın fikri de 
bale getirenlerin tecziyelerini ıid- ( Hürriyet-ltillf fırka11 )mo kltlbi 
detle talep eden ltillf devletlerini umumiliğlni deruhte edan Ali 
memnun edemedi. Dotruau, bu Kemal Be7i Maarif Nezaretine 
haller• teuıüf ederim. Bu teee- ıı•tirmekti. Fakat onen aeıaret 
alifllmO kendiıine teblil edin. mavkline gelmeal, fırka itlerini 

Dedi. V abd ettin, bu meselede Mktedar edecekti. Buna binaen 
de pek kurnazca hareket ehniftl. tereddüt içinde idi. 
Tevfik Paıanın, bu tebllti tlzerine Sarayda, oldulaa malarem bir 
arbk fıtlfa edecej'İni keıtirmiıti. tekilde hu hazırlık deTam eder• 
Onun için, Damat Fırit Paıayı kea, Babıllide de mDzakereler 
uraya celbetmiı: cereyan etmekte idi. Paditabın bat 

- Tevfik Paıanın tatlfa ede- · kltip Ali Fuat B. •aaıtasile tebllt 
ceihll zannediyorum. Siz blr ettirditi teeulf, .UkelAdaa bazı 
kabine hazırlayın. zeyata pık •iır gelmi9ti. Harbiye 

Demiıtl. nazırı ıferit pap, derhal iıltif a 
edilmesini teklif ebal:ftL Uzunca 
ıllren bir müzakereden aonra; 
aihayet T.ewfik pata kabinednin 

' btlfa11nııaraya 1Gndermlıt1. 
( 4 Mart 1333) 

Padltah, taıa•nar ettiil pllnıa 
bu ıuretle tahakkuk ettfpdeo 
büyUk bir memnuniyet biısetmit. 
7eni kabinenin teık1li11e (retmen) 
damat Ferit Rapyı me•ur eylı· 
mitti. Ferit Pap, derhal lıatır
ladıtı Uıtedeld ıetabn ilim· 
lerlni llAn •tmit Ye •adrazam 
me•lcifne relmlftl. fakat 1'eflllı 
Pata kablneıdnin latifa Hbebl ile 
Damat Ferit Papam Sadaret 
me•kiine gelm•I ıayl olur olmaıı 
hır tarafta: 

- Tevfik ~•ı• kabln11I, P.a• 
dlplıın intikam flldrı.lne alet 
olmada. Damat Ferit Pat• lıe, 
bu meselede lamamile ~adltü 
ile mDtteflktir. Onan hllk6met 
ırf yaaetbae aelmul, mOtııı, bir 
ıiatlkam alyaaetbıln baılanıaca 
demektir. 

SlS:ıleri ytikaelmlftl. 
mllkemmel bir Jaaflye ıebekeainı 
malik olan padJph. afkirıu111u-
miyede huıü1e gelen bu cereyanı 
bi11eder etmez, epeyce te1At et• 
mi,, bu fikri taahih etmek ut•· 
ımqti. Netekim, erteıi gün huzu· 
ruoda tahlif edlJea vakellra kar
,, fU ıözleri ı~ylemiıtl: 

(ArkHı Yar) 

HASAN 
KREMi 

j 
Çilleri kat'iyyen 

izale eder 

Dünyada mevcut 
kremlerin •• nefiai, 
en aıhhiaidlr. Nazik 
cildli kadınlann hayat 
arkadaııdır. ihtiyarları 
gençleıtirir ve genç
leri· güzelleıtirir. insa
na ebedi bir taravet 
veren Hasan kremini 
unutmayınız. Kutuıu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapıı· 
tıralan ve halkı aldatan 
kremlere, Teıair 1tn
yata aldanmayınız. 

Hasan markaıına dik
kat ediniz. 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyollu UH•D Ferit Paı, ne zamu
danberi •daret mevkiine huret 
çekmekte, ve Padiıala ile her 
mOl&kanncla T eriik Pqa kabi· 
neekıl Padipha ~·kiıtirmekte ldL 
Şimdi, Pacilıahuı &,a iradHI 
l&eriae bllyUk bir uviıı' hi11el· 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU (11 Şu laaklkati de •Öfle••k lt
at•da.r iki, F.nt P..-ıa (:ittihat T• 

Teraldü ) Ue w,a.w .Ukaa yoktu. 
Hattı ( 31 Mart) me1elHinde teıekkll 
•dea diYaaıbarplerden birine memur 
... orada -ela laur •ttftl ldl1b• 
ftlıdrd• .ae&a:rı ( ittihat • T eraldli 
iıı~••tl) tarafıadaa vaaifeal tafraya 
•aklolunmoıtu. HatU, Umumi harp 

Şimdiye kadar binlerce kiıjyi zengin etmiıtir. 
19. cu Tertip 3. cü Ketlde 11 Temmuzdadır. 

~ltiade eneli DJyarıbeklrde Y• aonra 
,. Koa1ada ikaaaete memur ol1Duftu. 

Buyuk Jkramiya: 5 Q • 0 0 Q U~adır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeI.,.Je 

( '20.000) liralık mnkifat Yardır .• •• 

Ayıa " inde Maear flre1t1l•rtlı brtılaı•calr olan .Stll 9e ,erbb 
rGrettllerimit 

Spor bllplermldn, IMr ı•l• 1 rapa futbOltln lnWtaUaı ı&ıterlr. 
ecaıbl takıma yenildik~ arhk Kulllpler hiçbir yaJdt ballr:w 
Orta Awupanıa en putenkeran1 ıpor zevkini lıaybetmulal •e tJııt. 
talomlanru getlrmlye baflacLldan 
Te bunu, balkın •por zeTldal 
kaybetmeaindeu, trlbUalerha boı 

kalaıa1mdan batka bir ı•y• ıyara• 
mı1acaj1 lddiaıı ortaya atıldı. 

Yalaız bu takımları ıetiren 
kUllp idarecilerini detU, bUtUn 
Ttirk aporeulutunu Te ıpor HY•r 

halkı lll\lendiren bu iddia, aynı• 
zamanda atar bir UbamdL lddl· 
aaın •e ithamın yerbıde .olup ol
madığını ıonaıhuduk. 8u takımları 
getiren kulüplerden blılaln atıfux1u 
bir uıvu olmak dolayıılle ea nll· 
biyetle 16ı ıöylemek hakkına 
malik olan Gtn.. kulUhl 
erklaıadaa biriliJa koa"fluk. 

Diyor ld: 

- Yazı, ajır yaıı1mıfbr. fakat 
bu iddia yeraizdir. Orta AYnıpa
nm en kıymetli takımlan getiril
mlıtlr. Bunların kıymetaix takım

lar oldu~ iddia edilemez. Ç~nktı 
getirdiğimiz takımlardan Uberlaa 
Viyana profeayonel Uldnhı dördUn
cUıll idi. Buraya ıelmeden enel 
bir oyun oynadı, befincl oldu. 
Buna ratmen burada da çok iyi 
bir oyun verdi. 

Olimpiyakoı Yunaoiıtanda iç 
defa Oatüıte ıaaıplyonluk almııh. 

Buraya aıeldlği ıaman da Yuna· 
niatanın Uç kulftbll aynı puvan 
üzerinde Jklnci idiler. Olimpiyakos 
aym zamanda Yunan mllll kUme
ıinlo ildnclii idi. 

Apollon tıpkı Olimpiyakoı 
gibi ldl ve ayni puvan1a ikinci 
olan takımlardan biriydi. 

Son gelen Seaot t"kımına ge
lince; henUz yeni bilmit olan 
Macar profeıyonel 111dnin resmen 
dördllnclislldllr. Ve Macari~anı 
orta Avrupa kupaımda temsil 
edecektir. ilk maçını da S1avya 
kwilbU ile yapacaktır, 

Nihayet F enerhabçenln kuru
luıunun 27 iııci yıl dönOmOnde 
oynamak llzere getirilmekte olan 
Senet takımı da lniç.renin birinci 
sınıf takımıdır. Ve va'ktile Galata· 
ıarayı CeneYrede 10-0 yenmiıf r. 

Buraya geJeu takımlar hiç.bir 
zaman hakiki kıymetlerinden yu
kan gösterilmemiılerdir.. Bu laf
lar, geıen takımlar burada yenf:. 
diği Yakit bir oyun gösterdikleri 
için aöyleniyor. Filhakika Seget 
ilk maçta çok fena bir oyun ıver· 
mittir. Fakat bu, bhlm orta A'1-
rupanın en kötü talumlarım :ge .. 
tirdi,iimizi iapat etmez, orta Av· 

binleri dolduran halkan kaç_.. 
ıını istemez. ÇüDldl lbu kendi 
menfaatJeriae de uygun değildi,. 

Ucuz takım getirerek ıpeklaı 

ıuyon yapılmak jıteniJdliJ zehabe 
da ranhı "• reraizdir. Speknlur 
yon töyle duraan urar •ardır .. 
ıon Seret takımının geliı i ta 
600 Ura zararla kapanmıfbr. Kat 
yok ki ıpeklllaıyon iddia edilıin." 

Güre,çllerl Seçme 
Müsabakaları 

Bu ayın 23 Unde Takıim Sta• 
yomunda yapılacak Türk • Maou 
ııüret mUaabakaları için önlimlb
dekJ :hafta içinde Galatasuar 
kultıbU aalonuada H'8Je mOaa. 
bakaları yapılacakhr. 

Macarlarla ilk maç 23 Haıi• 
randa yapılacak, ikinci \'e •OD 

müsabakalar hafta içinde vt: ıeo• 
Takaim Stadyomunda yapıla• 

cakhr. 

Galatasaray Atletleri 
Bursaya Gidiyor 
ÖnUmllzdeki pazar gUnü G .. 

lataaaray atletleri Bur1ada atle-
tizm m6sabakaaı yapacaklardır. 
Gatataaarayla atletler cumarte• 
gUnU Buraaya ıidecelderdir. Tıea
bit edilen programa göre m'llaa• 
bakalar, 100, 200, 400, 800, 1500 
kotulu, uıua, rüksek atlama ile 
cirit, gölle, dtık atmadan iba
rettir. 

a..lktaf Ankerada 
Befiktat birinci takımı bu 

akıam Ankaraya hareket ederek 
yarın ilk ma,mı Ankara Gficlle 
oynayacak, ikinci mU1abakaıını 
da pazar gUnü Çankaya ile 
yapacaktır. ···----·····-· ..................... _ ... ______ ...... ... 

wma::;;;c -
BUiO"N ULKE.Yj 

HE RC.UN 

tır 

DOLASAMAZSINJ~ 
FAKATJ 
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eli Aslan Tefrika 

No. eıı 
50 

Deli Aslan, Sevdiğini Bulmuştu .• 
Annesinin artık varlık acdarın· 

dan kurtulup kalmıt ölüsünü, bu 
ıece sabaha doğru ateıler• yana• 
cak aile yurdunun bu Ioı huca• 
ğmda bırakarak çıktığı zaman, 
komıu kadmlar ve hlzmetçiller 
kapanın dışmda iki tarafa çeki· 
lerek yol Yerdiler... Bıı alta adım 
yUrUmUş idikl: Kız kardeıl Yıl• 
dızın, gözlerJ yaıla dolu, kar
ıısmda durduğunu gördü ; ancak 
delikanlı timdi ona bilı yabancı 
olmuştu. Sanki tanımıyor, sanki 
boş bir duvara bakıyordu. 

Genç kızda lae böyle bir za• 
manda biç umulm1yacak bir ınc, 
bir yükseklik vardı ; derin ve 
aaalam bir seale kardeıine: 

- Annem gitti, biz kaldık 1 
Dedi. Deli Aslan &anki bir 

makinenin söylemesi ıibi ı 

- Biz de gidelim 1 
O zaman kızın yUzü ateı k .. 

ıtldi.. Gözlerinde ıimıekler ko
ıuştu: 

- Ağacağım ; dedi ; biraz 
benimle gılir misin, seninle ko
ouımak istiyoruz. - Deli Aılan Subuıka aerhad· 
dini susturmuı korkunç aavaıçı 
değil, bir çocuk imiı gibi kız kar· 
deılni dinliyordu : Evdekl kadın· 
lar ölü ile uğraşırken iki kardeı 
büyük ıofamn ucundaki bir oda· 
ya girdiler. Onlar girince odanın 
karanlık bir köşesinde ayakta, 
ellerini yüzüne kapamıf oturan 
genç bir kadın birden ayata 
kalktı. Dıll Aslan pek iyi bil· 
dlAI bu kızı burada bulacağını 
hlı ummamııtı.. En derin, coıkua 
duygularına lşlenmlı bu gllzel 
yOze, Şahin Beyin kııı Ülkerin 
ytlzUne bakan delikanlı yine do• 
nuk, dalgın idi. 

Yddız lıe bUıblltOo baıka, 
aatlam, atılgan görUnOyordu. 

Odadaki her hareketin mani• 
Yeliıı onun elfnde görDnllyordu. 
Annesinin ölmeıl sanki bu ima 
btr erkek yUreğl, bir yllrek de• 
mirHğt vermişti. Aiabeylnla eli .. 
rlol tuttu: 
. - Şuraya otur blraı, ağam! 

Dedi. Eskidenberi ata1ının 
6nttnde ıaygı ile eğilen kızın kıh· 
ğmda giıll bir buyuruı Yardı. 

Aslan Bey oturunca yıldıı 
•Öıe baıladı: 

- Ağabey, timdi sana bir 
py ıöylemek istiyoruz. Subuıka· 
lılarm, beylerin, kumandanların, 
kardeşlerimizin, babalaramızın, bu• 
ııece ne yapacaklarını biliyoruz; 
bunu anla da yUreA'ini Uzmel 
Yapalacak lı bizi, kartıodakl iki 
kızı korkutmuyor. Benim için 
yaşamanın değeri çoktan kalmadı, 

bunu blliyoraun. Ülkerln iae bir 
babası vardı... Amma yarın öğle
ye kadar Subuskamo yılmaz kah
ramanlarından kim ıağ kalacak? 
Onun için Ülkeri de benim gibi 
ölmUı bili Bunu iki kız üç gün
dür dütündük. Subuskayı 1aran 
dU9man kuvvetli. Kurtuluş Umfdf 
binde bir yok. Amma in.an içlD 
umuda sapılmamanm yolu var mı? 
Öyle olunca bir babanın eli kızı· 

nan kanii• bulaşmak, bir erkek için 
kızkardeşinln katili olmak korkunç 
bir şeydir. Biz öldükten aonra 
ya tutsak olarak, ya başka türlü 
kurtulursanız elinizde bir kan, 
aklınızda bu delirtici babra ile 
yaşamamı ne kadar güç olacak! 
Biz bu korkulu rüyadan sizi kur• 
taracagız; sevgili annemİ.l gittiği 

yola gideceğiz. Ancak burada 

yalnız ıenfn bize, ikimize yürek
ten inanmanı, göveomonl, yardım 
etmeni iatlyoruz. E.-et, biz sizi 
dünyanm tllyler ürpertecek eıılz 
borcunu ödememekten kurtara
catız. Buna kartı d3dlğlm ıibl 
yalnaz aen bize lnanacak11n. Bu 
karıındakl Jld TOrk kızı sat 
olarak dUtmın eline aeçmlye· 
ceklerdir. 

Yıldıı ıözllnlln buraıında koy• 
nundan kUçilk, keıldn bir bıçak 
çıkardı: 

- işte, ağam, dedi, kurtu• 
Iuıun anahtarı ellmizdol Ülkerde 
de böyle bir hançer var. Dk 
gerek olduğu anda blribirimlzi 
ve kıodimfzi öldUrmeye andettik. 
Yalnız bizi ıimdillk kendi işimize 
bırakmanızı istiyoruz. Sen kıodi 
ananan ve kendi babanın kanın· 
dan olan bana elbet inanırsın; 
Şahin Bey gibi bir Aslanın ka· 
nından olan Ülker• elbet inanır· 
sın!.. Sana doğrusunu ıöyleyeylm 
ağabey; eier ölUm gerekae bu 
odanın içinde biri varkl senin 
elinle ölmek onun için ne mutlul 
Ve onu öldürmek babaamdan 
çok ıenfn hakkındır! 

Coıkun Türk kızı sözüoDn 
bura1ında durdu ve Ülkere baktı 
ve duraladı.. o yüreğindeki 
duyıu çağlayanına tutularak iste• 
mekaizin pek ileri gitmlıtl. 

Şimdi Aslan Bey de kız kar• 
deılnln bu ıon ıözile ne demek 
istediğini anlamıı, ta beynine 
kötU bir topuz yemiş gibi ıar• 
ıalmııtı. 

Yine o anda Ülker de kıplur· 
mızı keıllmlı, ne yaptığını bilmi
yerek ellerlle yUzüntı kapamııta. 

Arhk it Aılan Beyin dayana• 
bflecetinden çok acıkh oluyordu. 

Bfrl kıı kardeıl, biri aevglHsl 
ola11 bu iki varlığa karşı fU anda 
ne diyebilirdi? 

Bıçağım, kılıcını çekerek ken
di canandan yüz kat çok Hvdiği 
bu iki kızı orada öldllrmek ola· 
bllecek bir lı mi idi? 

Ölümlere gUlerek at 1&lan, 
adlı sanlı Macar kahramanı ye
nilmez Kont Nadajdi'yl önünden 
kaçırarak mızrağlle atının eğer 
kayııına mıhlayan Deli Aslan şim· 
dl bu iki dal 1ılbi kızın önünde 
söz eöylemeğe kıyııamıyordu. 

Akıllı, atılgan Yıldız bu psi
kolojik anından en bliyUk Yerimi 
almak i.stiyerek ağasının boynuna 
aarıldı. 

- Aj'abeyciğim, dedi; bize 
inan; biz tam vaktinde öleceğlz; bu 
dünyadan her Türk kızma yakııır 
halde temiı, yüksek gideceğid 
Yalnız Şahin E eyi, seni en acıklı 
Y• gönül azabı verir bir işten 
korumak iıtiyoruz, sen bizi şimdi 
Ulu Tanrıya ısmarlıyacaksın; b~o
d.., kardeıim Aliyi sana ve Tanrıya 

ıamar:ıyacağım. Ağabey, belki Uç 
aaate kadar biz de artık diri olmı· 
yacağız .. Bize baıka bir ıey sorma. 
Şahin Beyi gördüğlinüı zaman 
ıöyl•i onun da kııı namus Ye 
millet borcunu ödeyecektir. Kızı• 
nın öcllnU düşmandan almaktan 
başka bir it diltlinmesin, ben 
kazının da ellerini öptüğümü ıöyle 
Ağabey!. Pek iyi diyorsun, değil 
mi As1an kardeşim? Haydi "pekil,, 
de; seni bel<liyoruz .• 

Bu d iti aslan gibi yiğit, çok 
güzel kız, kızarmıı ateşli yUzUnU 
ağasmın aapaarı ve buz gibi olmuı 
yUıllne alirüyor, yalvarıyordu. 
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zirao boraa durumu: 
Boraa, hAIA bozuk düzen gidi

yor. Alıı, veriş azdır. Fransız 
ulu1&l fondoları yeniden gerile· 
miştir. Yerli değerlerden bazıları 
ise, dünkü kayıplarının bir kıs· 
mını kazanmaşlardır. Araıulusal 

fondolar tutunmaktadırlar. Bun
ların arasında ıUveyş, rio tinto 
ve royal dutch da vardır. 

Yeni Neşriyat : 
Fransızca Ve TUrkçe Re· 
slmll BUyUk Dil Klavuzu 

BDyOk kıtada l GOO aahife tetkil 
edece!, olan bu •• ~rin, ilk ci!di çıktı. 

Reşat Nuri, NurulJah Ataç, lsmail 
Hami Oaniıment ·n Dr. Ali Suha'mn 
müşterek çalıımalarile baıarılmıya 

çahtılan bu eserin benzeri tlmdlye 
kadar bizde ancak m erhum Şemset

tin Sami tarafından yapılabilmifti. 
doQ'ruıunu ıöylemek l&:ıımge!irae, Lir 
çok ekaikleri olan Şemıettin Samioin 
kamusuna nazaran bu eser daha iti
nalı, daha o!guodur. iık clld A dan 
M harfine kadardır. milteakıben M 
den Z y• kadar olan ikinci ciltte ba· 
ıılacaktır. Bu kıymetli klaYuzdaıı 
ıonra ikinci bir aeriye baolanaC!lktır. 
Aynı ad altında devam edecek olan 
bu ıerller Fransızca gayrıkıyaa fiille
rin tarif ••killerini, TOrk dili tetkik 
cemiyetinin kabu\ ettiği 6ztürkçe 
kelimelerin Fransızca kartılıklarını 

ihtiva edecektir. 

Yonlf Adam - Bu haftalık mec
muanın 76 ınoı 1ayısı İsmail Hakkının 
blr kOltür devletinin ilk eşi, Oami'nin 
11yaaa acunu, Adil Yaverin Dante, 
Vahdet Gültekinin kalabalık tiyatrosu, 
N urettinln Allah nedir batlıkh yazıla
rUe çıkmııtır. 

Haziran 14 
} ' 

----· i Al~ada~cUme eden: ~ce Hatip _] 

ŞOFÖRLÜK DERSLERi 
Nihayet Madam Sprungli razı 1 - Evet.. Sfz bana otomobil 

olmuştu. M. Şmitl çay ziyafetleri kullanmaeını öğretiyorsunuz Ye 
ve hayır cemiyetleri baloları ha- kadın bir alete elini uıattı. 
riciode de görecekti. Fakat bun-
dan, ıenç kadının onun evine f - Bunu açacağım .. detll mi?. 

· k - EYet, evet, dedi. gıtme niyetinde olduğunu ıan-
netmeyinh. Madam Sprungli çok - Birinci vites bu.. ikinci 
namuslu bir kadındı ve ne kadar vitem. 
Aıık olursa olsun ve Aşkı ne kadar Mahvolduk diye dnıllnüyordu. 
u•lu bir erkek bulunursa bulunsun, Mahvolduk ölUyoru. Y• otomobil 
kıyamet kopsa o, bir bekarın hareket etH. 
evine gidip onu orada ziyaret - Söyle11nlıe bana timdi 
edemezdi. firn nerede. 

Sevgilisine: "Sizi başka yerde Otomobil ıllr'atle ilerliyor, sa• 
göreceğim.,, demişti amma nere· ğa sola zikzaklar yaparak kenar-
de buiuşacaklardı? Tedanslarda daki yayakaldırımın üzerine doA'-
mı? Madam Sprunılinln bir suru ru gidiyordu. 
kadın arkadaıları vardı. - Söylesenize bana ılmdl ne 

Ve bu bayanlar yeni dedi yapayım? 
kodu mevzuu toplamak için Ömründe otomobil kullanma• 
bütün kahvelerde dolaşırlardı. mış olan adam ılmdl ne yapmak 

Bir müzede buluşmak çok can liizımgeleceğinl nereden bllfrdL 
sıkıcı idi. Bir taksi ile dolatmak O, gözlerini kapamııb ı 
fazla nazarıdikJcati celbedebi· - Ne yaparsanı% yapın11? 
lirdi. Ve eğer birisi de görecek Dedi. Ses Adeti bir ıoa nef11 
oluna bu beraber oluşu izah gibi ağzından çıkmııtıı 
edecek hiçbir mazeret bulun· - Canam timdi kocamı dO· 
mazdı. tllnmeyiniz, aklınızı batınııa top-

Zavalh M. Şmit ümitsizliğe !ayınız, sür'ati nasll ekıilteyfm? 
dUtmUştU. Madam Sprungl'nio Korkudan g6zlerf bllylly~D. 
onunla buluşmak dadi, tıpkı kadın direksiyonu çevlrmlıtl. 
bl\nkada karıılığı olmayan bir Kaldmmın yanandaki taraftaki 
çeke benziyordı. çiçekleri eıdiler Ye ylnı bir &1falt 

Fakat nihayet bir gilo genç yola çıktılar. 
kadın sevgilisine: - Böyle mi yapayım, ay bu 

- Ben mUnaaip bir yer bul· makine nasd durur. 
dum dedi. Şmlt cevap vermiyordu. Hep 

- Neresi?.. Hele tükllr)er gözleri kapab ~mobilin bu 
olsun allahım... sür' at:e bir duvara çarpmasma 

- Şehrin dışındaki modern intizar ediyordu. 
mahalle. Fakat çareılzlfk lçeralnde ka· 

Orada henüz ikmal edileme· dm bir ıeyler yapmakta idi. 
miş olan sigorta tirketl binaaınm Birdenbire acı acı korne öttü ve 
önünde buluıacaklardı. Şmlt onu Şmlt sıçradı ••. 
otomobille bekleyebilirdi. Kadın yanhıhkla kornaya 

Genç kadın da otamobile bi· basmıştı. 
necekti. Yarım saat, belki bir 
saat yan yana orada oturacaklar 
ve konuıacaklardı. 

Genç adam kıpkırmızı oldu. 
Maamaflh: " otomobilim yoktur ,, 
itirafında bulunmadı. 

Böyle bir dakikada mütkilat 
çıkarmak mUna1ebet almaz. 

insanın otomobilll bir eilrll 
dostu vardır ve bunlardan piri 
arabaamı kendisine verebUir. 

Ve işte böyle oldu ertesi gün 
randevu 1aatinden bir çeyrek 
evvel arkadaşı onu gllzel bir limu
zinin içinde oraya kadar ıetirdi, 
bıraktı. 

Biraz sonra. Madam Sprngllde 
gelmiı bulunuyordu. O da otomo· 
bı:tn içine atladı: 

- Ne güzel.. Ah ne aUzel 
değil mi, di> ordu. Beo de otom o· 
bil kullanmasını 6ğrenlyorum. 

Birkaç haftaya kadar ilk toför 
tecrUbeler:mi bu tenha sokakta 
yıtparım. 

Tam bu sözleri söyleyip te 
kürk yakasmı açtığı zaman bir· 
denbire sapsarı kesildi: 

- Aman, dedi, ne yapalım 

timdi? Kocam köıe batında. Beni 
buraya kadar takip etmif... Ne 
yapacağız şimdi? 

- Meı'um bir teaadUf, dedi.. 
Genç kadın bir an dütlindll 

ve birdenbire: 

- Bu iıten ancak bir tekilde 
kurtulmak ümidi Yardır, dedi, 
o da ancak oöyle olur: Kocam 
benim şoförlük dersi aldığımı 
biliyor. Siz benim otomobil deni 
hocamaınız. Haydi kalkımz yeri• 
nlzden, makineye ben geçeyim. 

- Ben size... Diye kekeledi. 

* 
Sonra na11I oldu, anlamadı, 

Madam Spruoaıll de pek farkında 
değildi. Otomobil birdenbire 
tevakkuf etti. Otomobilin bu 
heyecanlı gldit aell11lerinl 1eyreden 
kocasa da onlara yaklaımııtı. 

Otomobil durduğu zamaa 
arabama çok yakınında bulunu• 
yordu. Şmit gözlerini açar açmaz 
kaldırımda durup kendilerine 
bakan M. Spruogli'yl ııörllnce 

aklı başına geldi. 
Bu adam ihtiyar ve çirkindL 

Hakikaten ıenç karısına hiç ya· 
kıtmıyordu. 

Kocasını gören Madam Sprunıll 
btıyUk bir hayretle ı 

- Af. Sevgilim, dedi, burada 
mısm? Ne itin Yar burada? 

Öteki biraz mahcup, blraı 
cam sıkılmış: 

- Şey, dedi, bir it için bir 
arkadaşımı görmeye sıeldim. 
Fakat aen? 

- Beni görmüyor muıun, dedi, 
ıoförink derai alıyorum. HA sahih 
sizi tanıtbrmayı unuttum. Kocam. 
Otomobil kocam M. Marten. 

Ve iki erkeği daha uzun 
zaman kartı karııya bırakmamak 
için otomobllln kapısını açta ve: 

- Allaha ıımarladık M. Marten 
kocam buraya kadar gelmiı ma• 
demkl,. Onunla gidiyorum, dedi. 
Yarın sizinle ayni ıaatte bulutu• 
ruz. Sizi gelip garajdan alırım. 

* O gtlndeoberl Şmlt, Madam 
Sprungli bir daha göremedi. 

M. Şmit yalnız Madam Sprunıll 
ile değil, buton evli kadınlarla 
münasebetini keamiıtl. 
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TALNIZ IBNÇ 
BIZLAB iÇiN 1 

Diye, 1111a ubuaa dokunma- f Fakat o an de, •ldllreala IOA 

r•n bir caYap Yerelim. mahrem nutku u. muaIUme Anna-
Komparbmaaa ıeldlm. (Acllbı nan 16ılerlnl laabrladım. 

..... ret) ~ocuıaıa taYliyealae _ '-t., u...•• maht61dardan 
tamamile nayet ettim. Y alDIS ., ••• ç 
lat kı11m elbİHleriml çıkararak •ırt da•L. ı...aı• temiz ruhuna 
Jatatama uaaadıktaa ıonra, ,_. pkef •çratmak lıtlyor. 
delerl 11m11lu çektim. Diye mırıldandım. 

Tren, biç durup dinleamedea, ( arkHı •ar ) 
alrl)tl ile koıuyor •• Beni, ara
'a•ada UJUtulmak latenllen bir 
bebek albl hafif hafif ulhyorda. 

Sait Beyin, tu beri selaal1e
eetini bUdlfha lçba ona belde
mlyordum. Fakat eD ldl9lk bir 
leıten de 1Dpbeleai7orclulll. Nl
laa7et, yaY•t 1•••1 _ıaalerim 
lrapumaya; Hsler uzaldqmaya 
ltafla& Uyuyakalmlflm. 

Tren birden ıarllld.. ~ek 
...ıw birbiri•• kanfb. Koacllk• 
tlrlw, karı11k bir lıtaıyoa lamlnl 
bajınyorlarda. 

Baıtmı uaallacık perclula ara
aındaa çıkardım. AtatıJ• clofn 
11Zatb& Altımdaki 7atata baktua. 

Salt Bey 1oldu. Yatalı. hiç 
•ozalma ... Ye boab8fba. 

il Huiıaa - ViJaaa 
Tren, • bll••• ae ıebepten 

•oıa,. • bir buçuk uat kadar b .. 
rada kalacalumf. Salt B•J llu 
IRuttan latifaa etmek latecli. 
Sefaretlaaaadeki akraltalarıadaa 
lalrial .armt1• sltti. Komparta
laama li:apa••dald perdeyi kapa
dı-. la ubrlan 1u11111a bar ..... 

&. aallala. beni pek ..., .... 
tiren Ud lalclile old& Salt Beyi 
1atalda _......,_. bil' laayl 
.. ,.. ettlktea ..,. r_ata .... 
... indi& Glyladlm. Tu•alete 
ahleceldim. 

K.lder ............ ... 
'-lll lalacl• .... kırata Mr 
..... 1_•rl pldlcli. Etll•ek 1ol 
...._ Fakat tam llba•N ,.ıir 
... ..., Fru11zca olarala 

- Madmazel, ubah hlr••t-
lerbal kabul ederlerml?. 

Decll... telifla: 
Meni m&yl. •• 
O.Jlp ı•çecektlm. Fakat -. 

ika.. de•am etti: 
- Zaaaeclerlm ld, ita pc• 

IOk mutulptlnil. Ya ., .. 
.. cluu; Ye yalaat •k ilk 
"Jaaclma. Uykaıuı.k, çek haa 
.. ,c11r. 

Blrdealtlre pplaclım. Beal.ıe 
........ ola ... adamı• ,.._ -ynt Ye dikkatle bakim. Ve 
IODra, dik bir ..... ı 

- Glaterdiilnis bu allb. ba
.. pis ıarlp ,.ıcB; 1111,1.. u,... 
......... ,.a.ut •k mk a1aadap 
... • .. ,...ıaaaz? •• 

O.C... h Fnn•• .... .... 
,. ..... t • .,.... ........ : 

- ......... u ....... ltltieik 
... parb•anda11m. Çok f•a bir 
taltlatlm Yana, ke .. alan.ıa 
~pi olmaktır. s.•-• oalar, 
llllii slltl ciui lltlfla mDmtu 1111' 
...,_ine meuup olurlana. •• 
11.... Balu1111, ıuaa da anecleyl• 
... ba fena tabiati•• makabU 
IOk 1J1 de bir huyum Yardır. 
leyahatleru bol para urfet••JL. 
Aleıhuuı, refakat edecefba ka
daaıarı neı' e Ye memnaal1etlere 
lark etmeyi pek •••rlm. 

Et•r itim acele olmuaych, ı• 
Fraaau efendiye iyi bir den •e
••cektim. Fakat ba adama tep .. 
den brn•i• kadar ıllzdllm: 

- Şu halde m6ıyl, yamanda 
lalr d&züne kadan taıımamz icap 
•derdi. Bunlaran ltlr luımlle bizzat 
lllaeıtuı olarak tatlı arzuauıu y .. 
tine getirirken, dijer kıamını da 
llıio ıibl zevk ehli olanlara pq
lseı çeker; ve onlan da memnun 
•derdiniz. 

Dedikten aonra, ınr'atle tu•a-
1.te dojru yirldilm. 

Bu Ölüm 
Malıkumları 
Asılacaklar Mı? 

( Ba9tarafı 1 inci ylı.dt ) 
d&cBil iç kiti de 618m ceza1111a 
mahk6m edilmitlercll •• ipe çekll
••leri lhımıe.liyordu. ŞimcB ne 
olacak? Bu ilam mabk6mlan 
laakluadald karar tekrar tetkik 
edilecek mi? 

Okadar ki temyiz malakeme
aladen aonra kamutayda da taıdik 
edilmiftir. 

itte biz llu Taziyeti, hukukçu
lartlaa ıorduk Ye onların mlltalea
lannı topladık. Kanunu medeni, 
TOrk ceza kanunu •• ceza muha• 
kemeleri uaull kanunuau hazırh· 
7aa laeyet ua1111daa awkat Bahir 
di1or lrl: 

.. - H&diıeyl laentiz ıazetede 
ekamadım. Anlattıjına ılre it. 
mulaakemenln laduial iatllaam 
eder. C.ıa muhakemeleri uoll 
kanuaua• ( 327) iacl macldealnia 
Mtiad bendine tir• 7eal bir 
Yak'a telAkld edilmek ıuretile bu 
llat'lletm• lallml• ikrar eclu Ye 
enellaclea pyrl cllpr iç mah
k6mua lehine olmak &zere muh .. 
kemellaia ladelinl lltllaam eder. 
laclel mubakemenia f&l'llan ka· 
bale pyeıte olup olmadıtımn 
tetldld keyfiyeti, kaaanaa lalklm
lerl clalre•d• cere1an edec•tı 
tabUdir. EzcUmle tellflal mlmldln 
olamayan bir h&kml muhteYi olan 
bu bldi11de icranın tehirine karar 
Yerll•ek laatuıunda mahke••nl• 
ulllalyetl tecelli etmelidir. Şuna 
da uı.. edelim ki muhakemeain 
iadeli '911, bu talebin kaaual 
Hbeplerile Rllut dellllerial ele 
lllti•a ebaui lktiaa eder. 

Mahk6m, •uhalıemeala latle-
11 talebini ancak bir awkat la· 
rafaaclaa ı...ıan-. bir laticla 
U. 1alaat ba laa..ata Mr .... , 
Yar.aba batuJmak auretile ..... 
-- ldtibi•• ,.,. ... bir ... , .. 
Ue cl•meJan ed• ... daa IOIU'a 
.... lallml •••• .. .. k••• .. 
talebla bltale ,.,aa olap olma
cbta .. enel ••lrtl• karar • .,. 
••k •ecburl1etlaclecllr • ., 

AYUkat Acili ile plan 11,. 
ll1or: 

H&kmla lktt..bı kat'iyet 
etmlı bnlaadufuaa •• •• dar· 
cllnDn idama mabldm balanm .. 
olmalarıaa auaraa •ahkeme 
a•l llclGrlcl clarbeJI Yaran faili 
me1dana çıkarama•ıfbr ki cl6rdl· 
nDn ele idamına h&kmetmiıtlr. Bu .. 
larclaa birinia ıoaraclan YUkabulan 
lkran kendi aleyhine bir ıobbet 
•• arkad•ılan lehine bir lt•a•t 
delili teıkil edemez Çllnlıl o ela 
(iclam) ceza11•• mahk6mdur. Eter 
idam cezaıına mahk6m olma1D1f 
o!ıaytlı bu lkran ladel muhak .. 
me yolu için lıaauaun araclatı ... 
beplerden biri olurdu. Bence bq
ka delil Ye emare 1ok ile mi 
bu ikrar, iade! muhakeme lçla 
Hbep olamaz.,, 

SON POSTA 

Yeni 
Umumi 
Müfettişlikler 

&.,tarafa 1 laci Jlade ) 

danberi 7aphjı tetkikler IODa 
ermlıtlr. 

Alaaan ••tice,. ,an Yllileria 
tek tek olan çabıma proıramla
nm aiıtemleıtirmek •• vlllyetle
rimiz.ia 6koaomik, 14»1yal ihtiyaç
larını muayyea formnllerle plir 
tirmek için ildnd Ye alam YUi
fetini 16recek bir teıldlltı ltizum 
ıörOJmDıtnr. 

Bu teıklllt AJulnde bllha ... 
merkezle muhabere uıull 1ade
lqtirllecek ve ifleria ••ticeleri 
daha ıUratle alınacaktır. 

iç Bakanhjan ba hu1&1 için 
hazırladı;. projeye ıln memle
ket 6 mıntakaya bal&amektedir. 
Her mıntaka.blr "MDfettifl Umu
milik., mıntakaıı olacakbr. Trakya 
ikinci Umumi M&fettiıHk mınta
ka11ile (irinci Umumi MDfettiflik 
mıntakaaındald Yillyellerimia 
hariç. geride kalan Yiliyetierimla 
dart umumt miifettitJiie batla ka
lacaklardır. Bu amum lmllfettifUk 
merkezlerinin Erzurum ••ya Trab
zon, Ankara, lzmir, latanbal 
o!ma11 muhtemeldir. 

Proje kanuniyet ke1bedene 
müfettifi umumlleria Yazife ve 
1&llhl7etlerlni tayin edea kanun
da da tadillt 7apılacalı •• umu
mi mlf ettiflere daha ı•nit ıall
hJ7etler verilecektir. Mllfettlfl 
umumllilderia tefkilltında da 
detltlJdik yapılacaktır. Bu mlfet
tifliklere batlı olmak ye onun 
idari .. hadald ullhlyetinl tap
malı lzere KIItlr, Bayındırlık, 
Flnana, Ttlze (Adliye) , 6koaoml, 
Taram (Ziraat) .... firleri bulu ... 
caktar. Aynca m&fettlti umumilik 
mıataka11ndald Bayınclırhlı itlerini 
kontrol etmek lzere bir de fen 
heyeti buluadurulma11 dlfOalil
mektedir. Umumi mllfettitlikler 
lmrulduktaa aonra Ylllyetlerde 
açılacak mektepler, 7apılacak 
7ollar, toıyal tedbirler ba tqkl
libn murakabeli albnda bulu
aacak •• vllilllderia muhabere 
mercii mOfettlfi amamller ola
caklardır. 

lat.11bul 4 a11ca lcnı ....... .,.. 
ıuıund•nı Ta•••••• 1845 bia 
••lda Jla kırk it lira kı1•et 
lceallea O•kldarda. Alta•lude 
malaallHlade .. ı .. aıs topba-..eli
otlu caddulnde eakl 55 yeal 83 No. 
ahfap balaf9U •• ~•iade kap " 
S7 taae btlu •uhtellf ••1•• •t•Parı 
....... ••· e1a1te.ı... •tak arttır
.. ,. ııkerıl ... olap prta .. ..ı 1N 
eas sllDlemecladea ltlltarea di•••· 
.... , .......... 11-7-985 ........ . 
raatlı1aa puarte•l .... ..t ı• ... 
H 1• kadar 4alr••iade Atdacakbr. 
Arthr••J• tir••• lfla "-7,5 te•laat 
akpal alıaır. 

Blrik•it yer,ı. Wecll1• n•halul 
yakıf lcue.. •ltt•rlr• aittir. Artbr
•ada s•rrı •eabla takdir etlllea 
kı11a•tla '6ı 75 l W•ak prt olup 
ak.ı Wcle •• ... artbraaıa taülal
dl rerı.cle kal•ak iare artbr .. 
oalteı si• da .. uablarak I0-7· 
f35 tl•l••••l•I rattlıraa aıb 
pal ., •• ,., ,.. apl aaatta ••bla· 
caktır. V • •• •• artt9ruia laerı .. 
de IHrakılaoakbr. 

2004 No. lera •• illa. Keaua•••• 
126 •••d•d ••elltbaee ipotek Alalbl 
alacaklalarla cllter allkaclarlarıa H 
irtifak laakkı Ahipleriaia sayrl mHkul 
laeriadeld .. ldanaa, lauu.Ue fab •e 
••••fa dalr buluau lddlalanaı .ı .. 
pet eYrakll• blrlikt• •• 20 ... l9lade 
daire•lu ltll•lr•elerl IAm•dar. Ak•I 
laald• laaldan, tapu al.WerU. Ahit 
elmadıkt• aabt lted.U.ID paJlaı•a• 
ıaadıa laarlt kalarlu. 

DaU .e... bUsl t4la .. k lm
rulerba 341155 doqa No. ili'• d..,. 
.......... darı ............. , 

Sayfa 13 

Bir Yolcunun G6rU9lerl: 

Dışarıda Türk Lirası Ge
linlik Kızlar Gibi Kıymetli 
Bir Gün Yolunuz Trakya Hududumuz .. 

dan Geçerse Bunu Siz De Anlarsınız 

Glael Ecllrae.ı. •• lreea .ı..., Slaaaın al•• ..... .n 
Zonpldak muhabirimll üaet 
Naim, k11a attren bir AYJUpa Mya
had yapti. ArbdatıllilS lnı 101011• 
luktan .. Son Poata,, okuyucalanm 
da, doJıun •• hlall ıörlflerhai ,.. 
tarlar halinde aırala1arak faydalan
dırmak ltıemiıtir. Afkadq11111SiD ilk 
yolculuk mektubunu baıttıa koJU
yoruz. Öteki mektuplarda gbtl gel
dikçe bunu ko-.alayaoaktır. 
Sof7a, (Huual) - Tllrk hu

dudunu plakla geçtik; Pityoa'da 
Yunan hududa•• tirdik. "Akro
pol., , .. PaUaı Atma,, klltlr •• 
ıan'at bakımıadan Yuaaaiatamn 
karekterlnl çizebilir. Fakat, afaki 
bir ae1alaate çılım11 o......_ 
Barbaro1H 11Metaba,. kellmelerl 
Yuaanlltaaıa deha kaYYetll bir• 
aembola olabillyor. Ben ne 1alan 
16yliyeylm, trenimizin Yuan laa
duduaa ılrdlfinl, metlaar Y•aa 
konyaldarınm firmalulllı Ntaru 
ajıılardaa 6fnndim. 

Kompartım•alana pencereleri 
ıtlrüllyor .• 

Paıarbk: 

- Ena papelU 
- Çok.. la ...... 
Pazarhk yetmlt bet bl'Ufla 

karar kıldı. Sahcı ıi .. yl uzattı; 
alıcı cebine daYrandı. Kıaa bir 
tereddüt deneli. • 

- Drahmi yok! ne 1apacap? 
Konyakp, matılan ı.auuota 

Od •ili• kapb •• 7erdH bir Hlba 
çaktıktan Mal'aı 

- Puam. dedi. Tarlı bank
notu k1:1ke çu•al Uem ol1L. 
Hudutlarımazdan qan topraklar

da da birçok miaallnl pdlm; 
Terk parua laer aencle olana 
olau lltaa bir allka •• 
ratbetle karfalaaıyor. Karaataçta 
kon .. tatu• bir Y•BMll; .. Y .... 
alataacla bir Tlrk banbotlle dla
J•JI de•Jrlninial ., llzlle b
Yunaaiıtanclald suzhatv ulat
•alda kalmam, ayni zamanda pa
ramm• d ... ndald cleieri haklma
cla halkın telekldlİD• çok caah 
bir miul daha Yermif oldu. 

* Edirne1• 7akla•1oraz. GIDe-
tln Dk aleYleril• luzarak afuldarclu 
,akylzln• azanu ıDlln ıibl aarin 
•iaarelerl •• muhteıem kubbe.Ue 
Selimi1e camilnia llloeti ılz ka
mafbnyor. Tren çıfhklar kopa-
rarak Ecllrneye koıtukca b&y&k 
Tark mimarı koca Slaanın k .... 
rinden Ye mala11ndan Tlrk 
ıan'at dehuının lrlıllmez bir kud
reti fibl ,eklere bq Yeren 
koca mabet blytıyor, Yuzuhla ... 
yor •• •• lnnna lyle 1ell1or ld; 
lz•iadea Jllbeldltl topraklara 
kem ılzl• bakanlara kUfl ba 
talı••rla. ...m, camit, fakat 

blttıa he7betBe T&rk ,acını 
ha7laran maneYI ltlr ifadeal var. 
Tllrk kapaaitealae boyun kHtiren 
aall bir Yakar, Jl)uek bir muhab
bet.. itte Edirae abidealnln ka· 
rekteriatlk Yam. 

* Edirneyi ıeride bıraktık, M .. 
rlç &zerindeki pmendifer k6prl-
ıftnlln 7ar11ını ıeçince yeniden 
Yunan hududuna ulaım ı olduk. 
S.k •k. Yunan hadut karakoU.. 
mua hlnc:lu seçiyoruz. Ne ka• 
dar uak muafede o·urıa olaun, 
hudut karakollanndaki Yunan 
uk..W. ... tabip treni ıellm
lachklan f&'lllJor. 

Y aYqlacbk " darduk. Demir
yol•dan bafla7arak iki tarafla 
tepelere dojru uzanan demir ka-
uklardaa. lpnt levhalarından 
Bul•ar bucludm yaklafbiımm 
.. .....,... Yaaan hadUcfaaan 
IOD darak aokta11ndaJ1L Gqtia 
bağır açık birçok Yunan aakerl 
yolun kenanna diailmlf, ylbl 
lmıı• slnetlerle yanmlft ıert 
kır r&z,arlarlle Hrtleımif pnç 
bir Yanan zabiti hat 
boy•c• bq 6alade dalıaa iler
liyor. ~Chm atqmdaa, a7ajandald, 
Yaktile ufalt caddelerde ı•zmek 
için yaJ>IJmıt Zarif, f4kat timdi 
yamah potlnlerladen anlaıahyor ki 
bu bir .. hir çocajudur " klm
blllr p uda nipabıamn haYuım 
koldacbiJ Atlaa aokaklarım ba-
1alea clolqmakta4ar. 

Y•an • Balpr hudaclunm 
telifi noktamda karphlda iki 
tepede iki hact.t karakolu.. 81-
.Wnde _. • beyu, lteldade 
1etll • larmua fllamalar birbiri .. 
•• br ,.,., tibl ..... , •• 
JCutalalda iki ...... birbirine 
balapa Y•aa" •ııar laaclut 
karakollanm ıeçlyorm. Fakat 
bana iyi• ıelclild; bu bakıtma
lana, bir oyu bozanlık ........ 
birblriae danlaa lld ko... ÇO• 

çak eda11 Yar. 
Sl.Wnırada ıeldik. Burada 

itibara artık Balıar topraklarıa
claa ıeçiJoruL - Ahmet Naim 

latm•lt•I Tap11 •Dd9rl .. Da• 
denı 8e1otluada Tat••I• maballe
•laia Çarb iti •okatında emkl !41eal 
56 numaralı ana 6 ... vat 295 tarihli 
blcceti ıer'i1e ile Sotiri lzeriade ik• 
merkumun Hfatlle bu kerre •• , ..... 
latikal lçia ldaremb• mOracHt etmlt
H de bu blccetin tapuda kaydı olma• 
dıtındu Haetlia tHarrufat• kı1ue• 

muameleu yapı1acafıadan bu yer bakk .. 
da taHrruf iddiannda bulunanlar YUN 
ilin tarihinden ltibarH on beı ... 
sarfında yuaikl taA rHfiyelerde bir
lilıte mlddeti bit• •• sinin-• tahkikat 
için maballia '• bu'unacak TaP'I 
memuruna veyahut 1910/935 muamele 
No. • ile Beyet·u Tapu B· ımemurlu
twa• alracaatları Ula o:unar. (362) 

• 



_ _!_4 Sayfa Haziran 14 SON POSTA ... 
lzmir Mektubu : 

Tütün Ve Ozüm. Cinsleri 
Islah Ediliyor 

1 
Kuraklığa Karşı T ed

bir Alınıyor ! 
( Baıtarafı 1 laci yllade ) 

ler olmuıtur. Buralarda yer yer 
olan ufak ıular, ancak kllçllk 
1abalan ıulamıya kAfl gelmekte
dir. Buralan ya kendilerine en 
viran bllyllk nehirler ye anaıular· 
dan ıulamayı temin etmeli, ya· 
but mllmktln olduiu kadar köy 
tekisUftlnU aabil mıntakalara ve 
ıuyu bol yerlere çekilmelidir • ., 

beri glSrlllmeyen bu bereket klSy
ltıyU çok aevlndirmektedir. 

Geçen yıl kuraklık, dolu v• 
bunlara benzer afetler ylbUnden 
pek iyi mahsul alamayan kôylD 
bu yıl geçen yıho acısmı ç.akarmıt 
olmaktadır. 

:Bumova Ziraat ınıtltüıilııde bir nü
muae tarla11 •• eutitil binau 

tılın ba itin iyi taraflarını 
g~rmeye çalıııyorum. Her yıl mil· 
yonlarca ldlo ıarap ihraç eden 
Yunanistan bu fıte bizi neden 
geride bırakaın? 

Şarap imal edecek Yasıtela· 
rımız mı yok, mntchaasıalerımız 
au nokıan .• Biz de şaraplık Uzlım 
yetitmf yor mu? Bu aoruların to• 
puna birden bayır demek imkanı 
Yar.. MeHIA Bornonnıo mcıbur 

mlaket Uzllmleri, F oçada yetiten 
bir kıaam lhümler ıarapçdıj'a 
elverlflidir. Şaraphk l\zllm lıtih· 
.. ıatını arttırmak ta mUşkftl değil. 
Bitin bu imkla bolluğu içinde 
ıarapçıhk bb:de ilerlleyemedi. 

Şerapçılak luamıoda hakikaten 
8•mll itler s&B;üyor. Oanmle
rİD uaareaioden tira ve ıarap 

yaparak muhafaza etmek t•killerl 
tetkik ediliyor. ihraca elveriıll 
iyi tip tarap temin etme yol• 
ları bulunmuftur. Bu it her 
ıeyden önce deYl•t llgiıi 
ldlyor. Bunu ıabıılar yapamaz. 
ÇünkD genlf Hrmayeye ihtiyaç 

az maarafla daha çok istH ''lAt 
yapacaktır. Az masrafie çok 
mahiul almak için tecrUbe,erlmi· 
zin aonucunu bekliyecewz. T ecrO· 
belH zaman işidir. A·.ııerikan 
aıma halitalaranı tfaktöıle, yerli 
mahsulleri çapa usulile işliyoruz. 
Hangisi az mB1rafü ohıraa onu 
terc'h ederek yapacağız ... 

* Enat:tnden teıekkürle ayrılar· 
ken bu değerli flim adamma 
teminat verdim : 

- Dinledikler'ml kat'iyyen 
beyanat ve teknik izahat olarak 
yazmıyacaK"ım, dedim. Ancak in· 
tibalarmı, dolaıtığım bu mllease• 
ıenin hayranı olarak ta kaydede· 
mez değilim ya 1.. 

Ad. Bil. 

lstanbul ikinci icra memur
ıuıunda11: Haeia •:tına alınmıı 
o:up paraya çe-.rihnHine karat yeri· 
len bir adet ka1a, bir kutonyer ve 
bir bllyDk çini ıoba 18/6/935 tarihine 
rat1ayan nlı rDnO saat 11 den itiba· 
ren KaraklSyde bOyftk TGnel hanı 
lSnDnde •çık arttırma ile sahlacatın
dan talip olaaların mabal' indo laazır 

buluaacalc memuruna müracaatları 

llln olunur. (12862) 

Ka mutaym bu yaz taUlinde 
ziraat bakanı, ziraat umum mU· 
dnrn ve mlitehaUJslarla, yüksek 
ziraat enıtltüıü profesörlerinin 
orta Aoadoluda bir tetkik seya• 
hatine çıkacaldarı söylenmektedir. 

Silolarla klfl ınikdarda bu~ 
day olduiundan köyllinQn buğ· 

dayıız Ye ekmekıiz kalmayacağı 

Ye mahsulU iyi olan yerlerden 
derhal buğday alımına baılanarak 
kuraklık çeken mmtakalara yar
dım yapılacağı aöyleniyor. Ziraat 
bankaaı elindeki buğdayları piya• 
aada nAıım yazlfealni göreceğin
den ekmek fJatları fazla yDkseJ. 
mlyecektir. Ziraat bakanlığına 
kuraklık ve yağmur vaziyeti bak· 
kında muntazam haber gelmek· 
tedir. 

YeQmur Bekleniyor 
Adapazan, ( Hususi ) - Bir 

aydanberf yağmur yağmamakta 

otmaeı endite uyandarmııtır. Çok 
tükür bu yıl mahsul iyidir ve burası 
yağmurıuzluktan tlmdilik mUte• 
eesir olmuf değildir. Fakat bir 
yağmur bu iyiliği bir kat daha 
artbracaktır. 

Tlreboluda 
Tirebo!u, ( Husuıt ) - UEua 

zamandanberl yatmur yağmamak· 
tadır. K6ylüler bereketli yatmure 
lara intizar etmktedirler. 

Sınd1rgıd• 

Sıodırga, (Huauıl) - Y afmure 
suz:uk devam ediyor. Bunun ıim• 
dilik y alnııı: tlltllnler üzerine teairl 
görülüyor. Fakat buoa ratmen 
tlltUnluin çok neflı olacaaı an
laph yor. 

Trakyade Bereket Var 
Çorlu, ( Huauei ) - Bu yal 

Trakyada mabıul bereketlidir. 
Çorlu ve bavalislnde botun ovalar 
altın sarısı baıaklarla kıymetli bir 
hazine ~alini almııtır. Yıllardan· 

lstanbulde bulder piye-•• 
lıtanbu!da buğday plyasaıındı 

değlımlı bir vaziyet yoktur. ona 
yağmur yağmayan mıntakalardaa 
latanbula gelen telgraflarda yağ"" 
mur tımidinin fazlalaıtığı blldi· 
rilmektedir. Anadoluda piyasaya 
yeni mal çıktığı için borıaya ge
çen yıl malından ıtok gelmlye 
baılamııtır. Fakat bu, flatlan 
değiştirecek mahiyette değildir. 
BugOo, yarın yeni mal gelmealoe 
intizar edilmektedir. Ziraat bar 
kasının elinde kUlliyetll miktardı 
ıtok Yardır. Eğer piyasada ynk• 
1elme devam edere• banka yeni
den ıatııa bqlıyacak •• flatJarı 
düşürecektir. ·-.. --···--·········· ... ···----···---· ........... .-

eı .. 
ABONE FIATLAAI 

a.1.,. .,,, .. ••'' ""',,.. .. 
alnlercl• 111u'ullrel ....... 
"Cevap içi.o cne=l13 10 hnqhlk ' 

pul il6 lüımdır. 

Posta · kutusuı ?U t.euhl 
'l'elgraf tSoopolta 
Teıetonı202oa 

I~ 
istanbul Ziraat Mektebi Satmalma KomisYonundan : 
Erukın cloal 

Ekmek 

Mıktan 
Kilo 

19500 

Tahmin 
Bedeli 
Kuruş 

Narh 

Teminat 
Ura K. 

Tarihi 

25 Haziran 935 

25 Hadran 935 

28 Haziran 935 

28 Haıirao 935 

28 Haziran 935 

25 Haziran 935 

Eksiltmenin 
giloll Saati Şekli 

Sah 14 Açık 

---Salı 14,30 Açık 

Cuma 15 Açık 

Cuma 15,30 Açak 

Cuma 16 

Sah 16,30 

Mektebin Mayıs 936 aoouoa kadar yukarıda miktar ve clnalerl yazılı yiyecek ve aair ihtiyaçları 
ıartnamelerlne göre ekıiltmeye konmuıtur. Bu ekailtmeoin ne suretle, hangi aun ve aaatlerde yapılacağa 
yanlarında göıterllmiştir. 

Ekıiltme lıtanbul Kültlr MUdllrlllitl blnasaoda Liseler muhasebeciliğinde Toplanan komiıyonumuı-

da yapılacaktlJ'. 
Ekılltmeye tfr•celderio 2490 sayılı arttırma, ekılltme ve ihı.le kanununun 2, 3, 4 Uncll nıaddelr 

rinde yazalı ıartları haiz olmalan ve mezk6r maddelerde gösterilen belgeler ve Ticaret odaa.nın 935 
yılı Belıeeile yukanda yasılı atn ve aaatlerde ekıiltmeye gelmeleri. Ticarethane namına gelecekler 
Noterlikten tudlk edll•lt Yekllebıaaıelerlnl lbraalarıoda eblltmey• ıirebılirler. 

Açak eblltmelere p•c•kleria temlaatlarınl Yaktlnden enel mubaaebe veznealne yabrmaları. 
eblltme prtumelerial almak " Kira•k lzere liHler MubaıebecWtia• ıelmelerJ llh olunur. ••311&. 
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Vehip ( Pa~a ) Habeşistanda 
- -----

General Esat Kardeşinin 
Maceralarını Anlatıyor: 

V•4l,. P•ı• (,• •oltl•) aaıka'll Jaarbl•tl• ealr 41ıtakt•• u11ra .. ar•tt•, 
ortadalcl lıard•ıl Eaot Paıa 

f Baıtar&fı 11 baoı yilz.dı) 
lırından Ye en ıon birinci orda 
kumandanı mUtekalt General 
Eıat (Eaat Paıı) bu Vehlp (Pa· 
ıa) nın bOyUk kardeılymlı. Bunu 
&~renlnce de, derhal bir muharrı .. 
rimizl General Eaat ile garnım•
)'• gönderdiğimizi tahmin edeni· 
niz, kanaatindeyiz. 

Aıağıda, muharririmizin yap
tığı bu alaka uyandıncı mllakah 
okuyacaksınız, l'e okuyacağınız 
ıatırlar araaıoda, alda &elen bir 
folr suallerin meraklı cevap]arını 
bulacakıınıı: 

Eaet P•t• Anlatıyor: 
Hafif 1aı. rtı:ııirında dalaala· 

aa dalaalana ulık çalan kuru 
Laıak tarJasının orta11ndaki yol· 
dan geç.en araba, du•arları yıkık 
•hıap bir erin, boyasız tahta kap• 
&nünde durdu. Arabacı: 

- Iıte, dedi, buram olacak .• 
Acıbademde baıka Eaat ~aıa 
yok! 

Bunun cevabını, o anda ten· 
dtıfen kapıyı aralayan ve bu ılbQ 
duyan kftçftk bir besl&me Yttdi: 

- E•et.. Burası.. Telefon 
•den gazeteci •iz misiniz yoku ? 

Az •onra ben, camlı bir taı· 
hktakl aeniı masanın bapnda 
bekleyen eabak kumaodanla 
karıı karııya idik ı 

-Tabii, dedim, rabatsıı edl· 
ıtmia sebebini tahmin buyur
-.unuıdur. 

- Hayır, bllAklı, pek 
edfyordum? 

- Habeş ordularına 
duı olan kardefinizin 
hakkında malümat rica 
tim? 

meralı 

kuman· 
hayatı 

edecek-

Mütekait Gneral gözlerini; 
kftçUk havuzun yoıundan yeıer• 
nılf ıulanaa dikti, •e uıunca bir 
dftftbıced•o SOIU'• cevap Yerd:a 

- Kardeıimln kumandan olu• 
ıuau ben de ıiıi:ı aibl aaıete
lerde okudum. Kendisinden epey 
zamandır mektup alamamıştım. 
Bu itibarlı bu yeni yazifeyl nasıl, 
•• ldmdea aldıiı• bllemiyorum. 
Fakat •ize, ooua bayab hakkm•a 
lltecllthıh lav malii•ab Yerebl· 
lirim. O,ıe zaaaedlyorum kt • .,... 
cep. malü .. b ılı ininde tutar· 
lamz, kardeflmia Hebeıiıtanda 
•uife ah11aın muhtelif .ebeplerlnl 
tahmin etmekte hiç z.orluk çek· 
nıezsinlz 

Vehlp Pa9a H•b•tl•t•n• 
Niçin gltmlt? 

Muhatabımdan, bu sebepleri 
tahmin etmeme yardımı dokuna
uk noktalan anlatmasını rica 
•ttim. Hatıralarım topjamak için 
)or1U11 ıibninl epey ıorladıtı 

uı:ua ıOren ıBk6tundan anlqılan 
eıkl kumandan llkırdı7a epey 
ge~İf bir tarihin hahralanndan 
bqlıdı: 

- En•er paf8, Iran lb:erinden 
Bağdada bOyUk bir hareket yap
mak niyetindeydi. O sırada, ben· 
den on yaı ku,nk olan karde
ılm, Batumda Uçüncü ordu ku
mandanıydı. Enver pafa, ona Bağ· 
dada gidecek btlyllk ordunun 
kumandanlığıoı teklif etti. 

Kardeıim: 
- Ben, Dzerimde ordu ku· 

mandanı Uniformaıile Dookiıotluk 
edemem! dedi. V • Enver Paıanın 
bu hareketini akıllıca aaymadıfı 
için teklif olunan •aı:ifeyl reddede
rek lstanbula döndü. 

Onun umumi karar2Ah emrinde 
bulunduğu o arlatdaydı ld mllta• 
reke imxalandı. 

Mütarekede ~erit ~ap kabi
nesi ittihatçılara, ve lngillzler 
lıtanbulda bulunan ordu erkanına 
dit biliyorlardı. Menaatırda Jön 
TOr\derle çalıtan kardetlm, koyu 
bir ittihatçıydı. Bu itibarla Ferit 
Pata kablneılnin ıözllne batı· 
yordu. 

Vehlp Pata Bekıraoa 
BölDODnde 

Karsı, Erdehanı, l'e Batumu 
Ruılardan döğUıerek alan bir ku· 
mandan olması itibarile de lnji· 
llzlero hoı görünmilyordu. 

Bu itibarla, lngilizlerin teıvikl, 
Ye Ferit Paıa kabinesinin can Ye 
gönUlden rızasile, tevkif olunarak 
Bekireğa bölüğüne tıkılanlar ara• 
ıma karıştırıldı. 

Fakat tam o ıırada harbiye 
naurlığına getirilen Fevzi Pafa (*) 
ııın, Vehibe karşı tueccühü Yardı. 

Onun delaletile kardeşim ıer
but bırakıldı. Fakat çok geçmeden 
baı:ıyan sıkı takibattan, Vehibin 
yeniden deliğe ıokulacağı anlap
byordu.! 

HattA bir ı•ce yarıuadaa 
ıonra auızın evini baup filtelerl 
bile didikleyerek aradılar. Fakat 
ele ı•çlremedilor. O ıtece yaka11 
ele vermeyiıini de, levkallde 
diyebileceilm b1' tuadüfe 
borçludur.' 

Zira Veblp; ıu weya bu .. 
fhlladea ne kadar ıecibe. , .. 
ceyi mutlaka ••incle ıeçireo bir 
adamdı. 

Akla Gelmez Bir Te-dllf 
HattA çok HTdiji allealal, 

ateı hathmn ( 200 ) metre 
geriaiudekl kararıihlara ~derken 
blle yanından ayırmamlfb. 

Fakat evinin baaıldıtı gece, 
kendiıinl aabaha kadar kınancb
ran ani bir •ide aancı• Jhln-
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Y enihal Binasında Kiraya Verilecek 
Dükkinlar: 

Y enlhalfn Ost ika tındaki odalar denize 
nazır olup huıuıl ticarethanelere ver
lecektir. TUcear komiıyoncularla ali
kaıı yoktur. 
Y enihalln JİDe Od katında iki oda 
denhe nazır olup huıuıi ticarethanele
re YerUecektlr. Ttıccar komlıyoncular• 
la alAkaaı yoktur. 
Yenlhalin mOxayede mahalline naı. r 
tQccar kom:ıyoncuJara kiralanacak 
ardlyealz yazıhaneler. 
Y en1haJin mUıayede mahalline nazır 
tllccar komiıyonculara kiralanacak 
ardiyeılz ya:r;ıhander. 
Y enihalin aağ taraf dıl'ında ardiyeıiz 

yazıhaneler. 
Y enlhallo Karakapıımda bir lokanta. 
Y enibalin Karakapııında kıraathane. 

Cinai kar 8eherfnta 

M"'dd ti aubammea 
u e -aelllı: 

Numaraıı ihale GUnO 
tarihi 

Saad 

kiran 
•det lira 

65, 66, 67, 68, Koçnlı 
69, 70, 71, 72, odalar. 
73, 74 

lldıer 240 
1ene. 

21/6/935 Cuma 14 

75, 76, 

15, 16, 

ı. 14 
17. 30 

31 - 45 
46- 60 
61 
62 

iki oda. ikişer 

sene 

lkl 
büyük 
yı: z ıhane. 

lkiıer 
ıene. 

28 bap ik işer 

)'&ubane. sene. 

30 bap lkiıer 

yaz.hane. sene. 
Lokanta. iki ıene. 
K.raal· iki •en•. 
hane 

360 21/6/935 Cuma K 

420 20/6/935 Perıembe 14 

300 20/6/935 Perıcmbe 14 

240 21/6/935 Cuma 14 

480 20/6/935 Perıembe 14 
480 20/6/935 Perıembe 14 

Y enlhıUn deniıe naur tarafında kah· 63 
Yehane. 

kabveha· iki ıene. 1440 20/6/935 Perşembe 14 
ne. 

Yeaihalin denhe na:ıır tarafmda mu- 64 
hallebicl dükkinı. 

Muhalle- iki ıene. 480 20/6/935 Perıembe 14 
bici duk-
kim. 

Belediye kanununun 15 inci maddeıinln 58 ine\ fıkra11 mucibince muhafaıaaı ve ıablmaaı sıhhi prt
lara tabi gıda madde.ler;nin alım ve aahmı merkezi halde temerküz ettirilecektir. Kanunun bu maddotine 
göre Kerestecilerde yaptırılmakta olan merkez halinin uııaatı bitmiı ve lıtanbul dahilinde ıimdilik 
yumurta ile her nevi yaş mey va Ye sebzenin toptan ahı yeritinin Yeniha1de ) apbrılmaıı kararlaıbnJ.. 
mııbr. Buna binaen burada bulunan yazıhane, oda ve diikkanlar yukanda yazılı olduğu ilxer• 2490 No. lu 
artbrma, eksiltme ye ihale kanunu mucibince arttırmağa çıkerılmııtır. Kira şartnamelerinde yaıılı buıuıl 
ye umumi bUkOmlerl anlamak Uzer• btekli'erin ihale tarihine kadar ıimdiden Hal ye LeYaıım Mndar
lnklerln.e uğramaları Ye ldralanacak· yerlerin icu mOddet:eri lkiıer Hn• olarak tayin edilmlı olduğundan 
iki aenellk kira bedelinin % 1,5 niıbetinde teminat paraıının it Bankaıına yabrılırak alınacak mak
buzlarla ihale gOnlerinde Daimi Enctımene ml\racaat eylemeleri ilin olunur. (8.) ''3085,, 

den lıtanbulda kalmıya mecbur 
olmuf. 

Midesine 6mrlnd• ilk defa 
giren bu aaoCI .. yeaindedlr kl, 
hllrrlyetlni, batta ihtimal hayatını 
kurtarmıt oldu. 

Ve tabii, ertetl gln arandığını 
haber aldıkta• •onra dı, Üakn
dara geçerek, bir akraba evinde 
sıiılendl. O 11rada da, kendisi için 
gittikçe tebllkeleıen lıtaobuldan 
kaçmanın çarelerini araıtırdı. 

ltaırar• Nlçl11 Kaçmı'? 
Neticede Avrupaya aJj'ınmayı 

kararlaıtırdı. Bir ltalyan pua· 
portu edinerek ltalyaya ıeçtL 

V ebip; hayatının en acı ve 
akla gelmez maceraluıadan birial 
ltalyaya gldlıinden iç d&rt ay 
sonra ieçirmiıtir. 

Her luılimeslol, meı'ullyetten 
çekinen korkak b1' memurdan 
fazla dliflioerek aarfedea esbak 
kumandan, konuımaaına meydan 
bırakmadan ha•layan Karabaıı 
ıusturup döndllkteo ıonra ıöıe 

devam etti: 
- Vehlbin ltalyada bulunduğu 

.ıralar, ittihatçıların en f azJa 
faaliyette buluoduklan zamana 
raılieUyordu. 

Onlar, o aralılc, Ruı paaapor
tlle ltalyaya ıelen bir ada1D1n 
peşini kollnyorlarmı• Bu adam 
bir TUrkmDı •• lttllıatçıların 
ele geçirmek lltedlklerl çok mli· 
him baza enakı hamilmif. 

Tr_.. Bir Clna~et 1 
lttibatçılarm bu ada•ı ele 

ıeslrmek içi• ılndercldderi 
adamlar, oan buluadup tahmin 
ettikleri bir trne blnmltler Ye 
o ıece oaa benettllderl bir 
aclamıa kompabmaıuaı bHmıılar. 
Kaaa bir arqtırmadao ıonra, 
1aka11na aanldıJdan adamın, 
Napolill bir ltalyan taciri olduğu
au aalamıılar. Fakat keıadllerlnl 
ele Ytrmeslndea çekindikleri itin 
ODU da öldlirma,lar. 

Çok ıeç.M.... ciaaret ••r 

dana çıkmıf, ve uzun aratbrma
lardan sonra, ceset te, katiller de 
ele geçlrilmiıler. Galiba onlardan 
blriıinln if tiraaı herine, Vebibl 
de teYldf etmiıler. Ve bu ban
ketin elebaııhiile itham ederek, 
ıorguya bile çekmeye ltııum a6r
meden dt:Üğ• bkmıılar! 

V ehlp, bapiıhanede tam 25 
ay yatb, Ye eğer hOkümeUn 
mtld•haleal neticesinde muhakeme 
edilmeHydf, ltalyan zindanlannda 
çUrüyUp gideceği muhakkaktı ... 
Fakat muhakeme netlcealnde 
ıuçıuduğu tahakkuk etti, •e aer
beat bırakıldı ... 

Vehlp Paşa lletellkslz 
General Eaat, ondan sonra, 

Vebip Papnın A lmanyaya ıeçti
ğlnl, ve orada çocuklannı mektebe 
yerleştirdiğini söyledia 

- Sonra, dedi, Köstenceye 
dönerek bir çeltik fabrikasında 
hlaacdar oldu. Fakat tam ~ ıırada 
a5ğıUode çıkan bir çıbanın to
davjıi için Viyanaya gitmeye 
mecbur kaldı ve h111e:er:oi ıata• 
rak oradan da ayrıldı. Viyanada 
doktor!arın sıcak bir memleket 
tavıiye etmeleri Ourine Atloaya 
dfindll Ye nihayet - galiba daha 
11cak olduğu için - M:11ra geçmeyi 
tercih etti. Ben, onu'l ıon meJc .. 
tubuau hkeııderiyedea. Ye bir yal 
kadar eYvel aldım. 

GnldOm: 
- Şimdi de, acaba laa••• 

daha ııcak oldup için mi Hebe
ıS.hna geçti? 

Eaat Paıa: 
- Hayır, dedi. ... 
Ve izah etti: 
- Kardeıim, ıon yazdıtı 

mektupta, maddt mhayakadan 
ılklyet ediyordu. Buradaki (50) 
dönllmlllk araaaını epey evvel 
aatmııta. Yan ya' da terk ettiği 
emlike mukabil aldığı bonoları 
41a kırdınp barcamıftı. Ve o ka
du paraıız kalmııb ki, ben bir 
aeae önce bile, açlıktan ölmeyi· 
ılae ıaııyorduml 

General Eaat, kıaa bir tere~ 
dlltten ıonra ili•• etti : 

- Vehibin, kendlalne çektlP 
cllkleri baluıı ceıa ylbllndeo 
ltalyınlara ne budutauz bir llilD 
bealeditinl de beaaba kataraanı1t 
Habeı:ıtana ridiflııln ne kadu 
tabii olduğunu takdir ederalnlı I 
Zira parasızlık ve kin bir araya 
ıelirse, insanın, Habeı orduıuaa 
kunıandan değil, mekkare katnı 
olmıya bile gön!tl kopr 1 

Hayatındaki Katenhk 
Noktalar 

SöxOnU tamamla11n muhata• 
bımdan, Vehip Paıanm memleke~ 
dönmeyiıindekl meçhul Hbebl 
anlamak iıtedim: 

Biliyoraunuı ki, dıdi, o, bit 
pauaport alabilmek için ltal7aa 
tabiiyetine girmfıti. Sonra, hUkOmtl 
mütareke ııralannde kaçanları@ 
mUracaatlaruu emretmişti. 

Bu itibarla o, tabiiyettcn lıkat 
olunmuş bir firari sayıldı ... 

- Yani mUracaat etmedi? 
Muhatabım bir mllddet etrM 

fına bakındı, sonra: 

- Canım, dedi, oralar1n1 ya" 
maya ne Ubum var ıankl? 

Aldığınız malCmat yetmeı mir 
Muhatabımı beyhude yerı 

ıorlamamak iıtetll• ayrıbrk .. 
anlayordum ki; Vebip Pa ...... 
hayatındaki karanlık noktalard .. 
biriai de burada baılıyordu. 

(*) Şi•cli erklnı laubiyei •mu .... 

J• reiıl marepl feyıi. 

S•ll• T•u/llr 

lat. yedinci icra Dairesinde• 
Bir borçtan dolayı Uıunçarı da Haf 
vancı ıokak Yıkıkminare altında S 
No. lı dükkloda haciz alt.na aha8f 
ıerlt duterui, tepai dHtereai yt 
freze makinuile aalrenln ı ç.k ar~ 
ma auretile paraya çevrilmesine kart 
nrilmittir ve aatıf ta 20/6/935 tarihi 
olan p•rtembe rftntl aaat rn - 14 • 
kadar mahallinde aatılacağ odan talip 
olaalaran memuruaa müracaat edi~ 
mui ilin olunur. ( 363 ) 
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Mimar, MiJ/ıeıuli• oe R••••mlar 
F «6riluıcıla .,. ••ledlgecit.r SIZLERl!ı 

'RAP 1 O eczalı ki\tıtlarını tavsiye ederiz. 
Real• malze••ll aatu ltltla mafualarda 
bulunur. • A P 1 D markallDa dikkat ıdball. 

Toptt1n satıı yerleri ı 
latanbul : Mehmulpllf8 Hewuzlu Haa Ne. 29 
Ankara : &mer Nall Gen9tark 

--------~ Nlaaaıleı aıooaaea ,a ... rillı. Lte,mı. r 

&biW ı B. Köktl 

SON POSTA 

Zablta memurlanna 
malaaua 200 M. 
muafeyl ılıterir. 

DAIMON 
Cep fenerleri pl
mlftlr. Hv yerde 
ı ll26 No. tallbacla 
araJUUL 

S..tıı ,.rl•rl : 

A•k•ra • Sofu Zade Meluaet Emia 
l•ntlr • Bileyin Hllnl 
........ • Hakkak oflu Silifkeli Raluni 
•111••• • Tur1•a Etref 

Hulru 14 

Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına karşı muhafaza ediniz. 

Ylzde ,az lldlrlr 
Taklitlerinden sakınınız 

FAYDA 
Tahtakuruıu, ılnek, ıivrlıinek, gClve, arı. kannoa lrtlmoek "l>ltla 
bafaran kökünden ke1er, yuvalarına n •ıyalarıa ilaeriae ve odıa
lana havuıaa n tahtaların, duvarlann kenarlanna, aralana IH>lotl. 
PAY DA aerpiniı n tah\akurıa yuvaların1 P A Y DA ile tahrip 
ediniz. Btltttn yu bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat ede
oebiniz. Bilha11a apabmanlarda mutfaklarda yımılderhıiıl, ersak• 
lanmıı telm eden hamam böceklerini, apteaaaılerde, hammlaıda 
bulunan kilolk böoıklırl, tırtıllara, kOm11 hayYaunnda köpeklvde 
ltul111ıaa pireleri hay .. nlarda bulanan keneleri, bitleri, nebatat q 

aiaolar ü11riad11d hriıllan behemılaal I' A Y DA ile imha ediniL 
Kutusu 80, iliiyllk 60 kuruırur. Bir kilohak kutu 80 brqtuı. 
FAZLA PARA. VERMEYİNİZ. T .. iıl daha u otdq. lıaWe ecmıM 
malı diye fasla para koparmak iıtıyınlırden ıalıcııamıı. I' AY DA 
imaline nanran daha kavntli ve daha ucuzdur. Huaa marbmıa 
dikkat. Haıan dıpoıu ı .lNKA.RA, lSTANBUL, BEYOOLU 

HEYBELİADA 
Deniz Banroıan '' lazlaoıa 

latanb•I •• Adalana •• ıll••I, ea aıu banro 
•• •tl•nce yeridir. 

Gayrimtlbadlller Cemiyetlndenı 
27/6/1935 Perıembe pD aaat 14 de mutat alb aylak konıre 

latanbul Halke•lnde toplanacatından cemiyete mukanet uanın ter 
rifleri rica olunur. RUZNAME: Meıai raporu. 

Muhayyer Hasan Şevki 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 
Cll.U. letafet •• ı-çliilal müafua eder. H• J•da anyum. 

VAPURCULUK 
TORIC ANONiM ŞIRKITI 
IST ANBUL ACENTAUCI 
U..u Hu, Telefoaımt9•• 

TRABZON YOLU 
GONEYSU Vapuru 18 Ha

ziran PAZAR aaat 20 de 
Rizeye kadar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR Yapura 16 

Hulraa PAZAR ıaat ıo da 
Merala• kadar. 

Doktor 

HOFIHORONi 
......... faliO lmM••pn• ıam• 

T.w.. 84taı 

•Gençlik Tllaımı. 
SEKSÜLIN 

Eger lktldaraızllktan ....,. .... 
taenız. ., blrook Haçlar 
ahpta hiç birinden te,U 
glrmedlnin• eiıe eon bir 
TECRÜBi! taVliyl ld111Q1ı . 

KUTU9U 200 Krt 

BEŞiR KEllAL • UHIUT r.EVAT 
EOZANl!el SIRKEOI 


