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Casus avrens Habeşistanda 1 
~~~~~~~~~~-•• Olüm Haberini Bir Çırpıda 2,5 Milyon Zarar 

Karısı Uydurdu 
Lavrens Mısırda Gö
rüldü, Oradan Habe

şistana Geçiyor 
Roma, 15 (A.A.) - Ottobre 

ıazetesialn Portaaidden aldığı 

bir habere söre, albay (Miralay) 
lavunı ölmemittir ve timdi Adlı· 
•babaya gitmektedir. 

londrada Entellijenı Senlıio 
lıteğile Lavrenıin aile1I bir kua 
)UzUnden onu ölmUı 1ıibi ıöa
ltrmiıtir. Taki, Lavrenı lıtedlil 
Rlhl yeni itler arka1mdaa koıa· 
bllıln. 

Bir lnglllz petrol gemlıi Porte 
•alde uğradlğı ıırada geminin 
kaptanı, yaDlnda bir bahriyeli ye 
bir yUzgeç olduğu halde }'lyecelr 
dnıak için karaya inmiı ·re dllkkina 
lli'radığı ıırada arap dUkkln aahlbl 
b yUzgeçio La vrens oldu unu 
llSrmUı ve onu selmlamaktaa ken• 
dini ahkoyamamııtır. Lavrenı ka• 

tadan ve Sudan yolu ile geziılne 
devam etmiştir. Bugünlerde Adlı 
'babaya varacaktır. 

Şeker Buhranı Var 
' 

Daha Doğruıu ihtikar 
·. Şehirde t•keralsllk devam et

-.ıdedlr. Dua de pi yaaada bJr 
~hem teker hulmak ~tımkUo 
~lnıamaıbr. Mahalle bakkalların• 
4'an bir kıımı kendi yatla mUtt•· 
rilerioe eıki fiat üzerinden ıeker 

( Dl'lamı 18 OneO Ylıdı ) 

.................... _. ...... -...... _...._ .. ..__ ...... 
Mihailof Yine 
Muhakeme 
Edilecek 

Köle• bir t•rla kaz.11crm•••• m•hat 
· koMlt•cl tipi 
· Sof ya, 14 (Hususi) - Sa bık 

Klmon Georıief kabinesi ıama· 
nanda feıhedilerek daitblan Ma
kedonya dahili ihtilal komitesinin 
aabık reld ( lvaa Mihailof) un 
Tllrldyıye kaçmHı bakklnda iki 
dava açıltlı. Bunlardan hiri noti• 

( Devamı 12 inci ytiıdı ) 

Bulgarların EzeliDertleri! 
Tek Duramıyorlar• ille Silahlan-
malı lmiıler 

Sofya, 14 (Huıuıl) - Burada 
tılcan Nuvel RevU de Ongrl iıimll 
l•ıetede bir Bulııar diplomata 
Hulgarletan ıillhlanma1ıaa dair 
hnl bir makale yaımıtbr. Bu 
lııakalede deniliyor ki ı 

11 

- Büyük harpte maflup 
b~llen TUrkiyenin, Anadolu bar· 
t •nd muvaffakıyetl nıtlce1I ak-
1 •ttiğl Lo:ı:an muahedesile Botaz· 
Uar mantakaaı mUıtesna olmak 
,~ere silihlanma serbeatlıi bhdlt 
d lhnedl. Bu aebeple Bulgaristan, 

0ku komıusuna nlıbeten neden 
ffl.Yrlnıüsavi bir vaziyette bıra· 
ıl&ın? Yoksa Bulııariıtanln harbe 

~lrnıe mH'uliyetl Türklyeninkln· 

ı'n daha mı bUyüktUr? Bulga· 
r at ilk an, mantıktan hariç bir ıurette 

1 
tedflmiı olan Bttkreş muahede· • • tıı Ylrtma k için harbe, daha 

Rtç girdi. 

••••...••.•................................................... 

Anasının 
Kızı 
Yazan : 

Bu1'ha11 Calıit ............ 
Çarşamba GUnU 

d• 

-
Bu, Türkiyenin, ·Afyon işinde lnsa~
lığa Yaptığı Büyük· Fedakarlıktır 

lngiliz - ltalyan 

Münakaşaları 

Londra efkirl umunıiyııl Mu· 
ıollnlnln harpcu harekitmdan te• 
IAı etmektedir. Bllhaasa lnillte
reye ve milletler cemiyetine kartı 
takındıtı tuur çok fena bir tealr 
uyandarmıthr. 

Bu müna.aebetle "Deyll Telgraf,, 
ırazetesinde çıkan bir yazıda ıöyle 
denilmektedir: 

11 Gayeleri her ne oluraa ol· 
ıun, Musollninin nutukları, Bald· 
Ylo de geçen gUn 11öylediğl gibi 
Habeıistan hakkında izhar edilen 
enditelerl yatıştıracak mahiyette 
değildfrJer. ltalyanın, kendi me
nafii hakkmda kendisinin büküm 
verebileceği idd i ası da hakikate 
tevafuk etmemektedir. Lord Edon 
daha vvelce 1906 tarihli mua· 
hedeyl işaret ederek nazarıdikka· 
timlıi celbetmişti. Fakat bu mu· 
hede mevcut olmaıa bile Habe· 
ılıtan hudutlarında bOyUk alAka• 
ları olan d iier iki devlet (Fran1a 
Ye lngiltere ) Afrikanın bu kıs· 

r. 

( Onama 12 lnci yladt ) 

Çerez Kabilinden 

O Börlealnl Anlarmıt 

Enderunlu Tıfh merhum, zama
nınm ın yaman nükte ııaTuru• 
oularından biri imi9. Oımaolı 
tarihinde, bu atıı dilli adam hak
kında pek çok fıkralara r~ıtgelinlr. 
8ir gecı, Tıflı, kafayı zlyadece 
tütallemiı .olduğu halde, Üsküdar-
4iaki Karacaahmet mezarlığından 
ıeçiyorken, eski kafadarlanndan 
biri111in muarı hlzaııoa ı•linoe, 
meraklanir, n anzı 91ktıfı kadarı 
- Haaayt 1. 

Diyı bir •ara atar. 
TeıadGf, mezarlık araıındı Yeni· 
çeriler kol geıiyormui. Hemen 
naranın •tıldığı tarafa eefirtip Tıf

lıyı yakapaça ettikleri gibi, doğru• 
ca Paıakapı11na götürürler. 

Orada, heybetli, kerli ferli bir ağa 
kaılarını çataraktan Tıflıya ıorarı 

- Mezarlıkta ne yapıyordun, herif? 
- J'atiha okuyordum. 

- Ulan! Nara atmak fatiha oJı:u. 
mak olur mut 

- Ey, nı yapayım, •kam.. Orada 
yatan böylesinden nı anlar f. 
Bu cevap, ağanın okadar hoıuna 
r ider ki Tıfhnın yanına adam ka· 
tarak, nine gönderir. - 7 ıf/ı 

_ _... .. _ .... . --. ........ ............... . ._ ... :a . ...... ·----·--=- ·--

Erkekleşmiı Kızın 
Davası . 

l'ııkarule: Afgoİd•r X.•lip h•llıul• 
Aıağul•: H•m 0(90111.l•r 1nucr .. •I• 61rlr1<•• [Kenarda da muharririmiı duruyor} 

K im derdi ki ıırf insani bir maaı, blrg&n ı•lecek, aleyhimize 
clu ~ ıu ile altına imzamızı koy• dönecek ve bize maddi zarar 
d"! ğ umu:r: Cenevre Afyon andlaı· ( Dnamı 13 GneD yüadı ) 

Patrikhaneden Papaslara 
Ustura Kullanmayınız .. Hal Ve Hareke· 

tinizde Kibar Olµnuz, Denildi 
Kı:, af et kanununt n evvdld 

gUnden l:ibaren tatbik mevkiine 
sıirmeıi Uzerine Fener patriklıanesi 
Istanbulda mevcut papaa •• mel• 
repolltlerl haberdar edici bir teb
liğ göndermiştir. Patrik, bu teb .. 
llğde, kiyafetin deiltmHile ruhani 
yazif ede ye umumla olan mUna• 
sebette hiçbir dıiitikllk huıule 
aelmediğini papaslara bildirmekte 
we umumun gözü önünde kibar 

. bir kıyafetle çıkmaları bildirildik
ten ıonra eskiden oldujıı ıibl 
uıturanın aakal ve bıyık için ya• 
sak olduA"unu, aaçın da enseyi 
kapatacak bir tekilde kealllp 
katiyen uıtura kullanılmama11 il• 
ıım geldiğini izah etmektedir. 

ilbay Muavini Ne Diyor 
Kıyafet kanununun tatbikata 

dolay111ll• ruhani şahıılarm da va· 
zifeleri haricinde sivil elbise giy· 
meleri iti evvelki g ünden itibaren 
başlamııtt. 

Bazı papaıların el'an ruhani 
tlb Halbuki Sevr muahedesi mu· 

ince ıillbı alınan Türkiye, 
( Dnanu 12 lnoi yazdı ) ı 

6 ıncı Sayfamn:da Okuyunuz 
. .. ................ .. lnyafetlerile ıokakta dolaşqıakta 

olduğu ve bunların · bir klımma 
( Duam& 1'2 iaci y ü&de ) 

Sok,;lını kırptıran Papa EJtim 
v• t1•lci il 

-..ııil ........ 



2 Sayfa SON POSTA 

~--------------1~------------------------------------, (Halkın Sesi]' DA B 1 L i 
Yazın 

Nelerinden 
Şikayetçisiniz ? 

OakUdarde, Dlvltçller camii 
imamı Kemani Ne•'• = 

- Biz fukaralar için ıilllyetln 
meniml mi olur azldm? Zenıinler 
DHıl her mevaimde gamaız taaaııua, 
biatle akıine, her mnıimde apı 

der de ılrerir. Şimdi paraaı olanlar 
beton apartımanlarda tahtakuruıunua 

adını bile duymazlar. Ve bls, Arnavut 
kaldırımlarıada toza ıömGlQrken, 
onlar, otomobillerine gOmOlerek 
Trabyada deniz havaaı almaya ılder
ler. Biz aandala binmek için nafaka
msadan 5 kurut arttırmaya çabalarıs. 

Onlar ·Marmarada uçan motörlerİD 

ıOvert~ılnde buzlu ıampanya IJerler. 
Hullıa nizlm, biılm yazın da tiki· 
yetimiz, yudan detll metellkılzlik
tendlrl 

• fehlr tl~•troau ••n'atklrla• 
rından Muammer Ru,en Karacaı 

- ÖmrUmtlzde bir defa da biz 
dinlenelim, yan ı•lellm dedik. Eren
köyftnün ~llbetinde bir kötkln bir 
kl:ltecitine aıf ıadık. 

\ıitiyorum ki, ııt•• ile utraıan 
bir kurum varmıf. Bu lrurum•n niyeti 
de bittabi ııt•a illetini ortalıktan 

yolıetmekmlt- Bunun için de, it• 
ılYrl •iaelderin k31ıı:Gne kibrit ıuyu 

dakmekteD baılamak lbım •eli
yormufo 

Biz de, bu habere rhendlk; 
- Eh, dedik, it yok, ~ç 1ok, 

D.teJlk •İ•rl•inek de yok. Şöyle yan 
ıelir, dlJrtbatı oaarılmıt blr uyku 
çekeriz! 

Ne ıreaer aalzl•, •ylıı:u uyumak 
18yle du~aua alni•ineklerl öldlrmek 
l~ln uta aola el aalJıyahm derken, 
sabahlara kadar biribirimi:ıi tokatladıld 

* Uluköy, Kuru aokak 3 No. 
lu h•ne Eaat: 

- Şu in.anlar tullaf mahluklardır 
aıiaim. Kıt gelfr, ıo~uktan, yaz gelir 
ııcaktan tlklyet ederiz. Fakat ben, 
aiyriıineti, tozuna, tuıuna, buıuna 

rafmen yazı, çamurlu, ayazlı, fırtıaab 
kıta tercih ederim. Bu itibarla ıiz 
ıualiol:ti, her meniade, edinecek 
dirt 7arataa bedblnlere aorua 1 

Bir Kaçakçılık 
ihbarı 

Alakadarlar Faaliyete 
Geçtiler 

Ayni ıamanda yabaacı bir 
de•letin latanbul fahri konıolo .. 
lutunu deruhte etmlı olan bir 
i'eml acenta11 •• ticarethanenin 
dö•lz ve kazanç vergiıi kaçakçı
lığı yaptığı hakkında alakadar 
makamlara ihbarlar vaki olmuştur. 
ihbara iÖre kaçakçılık her iki 
1afhada da çok mühim yekfınlara 
baliğ olmaktadır. 

Kambiyo •• Maliye idaresi 
ayrı ayrı cephelerden tahkikata 
başlamıılardır. Kaçakçılık henthr 
reamen tHpit edilmlt detfldir. 

r 
Öz Dil 

Çahşmaları 
~9 uncu Liste 

1 - Tamir etmek • 0Dumak 
T•mlr • Oaarım 
Örnekler; l - lıtaobulda hemen bD

ttln eaki eaerlerla oaarıma ihtiyacı 
Yır •• 2 - Kınla• kalp onarılmaz. 

8 - Tamim • Genelge 
Öraek; iç Bakaalıtının ıöçmenler 

hakkındaki IOn feD81fHİnf oku• 
dunuz mu? 

a - Tlmaal - Sembol 
Örnek: AtaUlrk Tlrk kurtulUfURUR 

batla davalarının 111nb0Uldilr. 
4 - Ekseriyet • Ço~unluk 
Ekalliyet ,; Azınlık 
Ekseriya • Çotun, çolnaklt 
Örnekler r 1 - Fraaaada parllmeato 

çotunlutu FJandea'in önerguini 
reddetti. • 2 - Ulualar ıoıyete• 
alnde a:ıınlıklar mHelul her •akit 
ortaya konur, bir tirli kotarılmaz. 

il - Takrir - DHerıe 
Örnek: KOltnr Bakaahtı bDtçHl 

hakkında tiç dllerıe nrllmlıtir. 
Not; Gazetemize a-önderilecek raıı
larda bu ktlimeleria Oı•anlıcaları

nın kullaaılmamuını rica ederiL 

l.--------------------·-
Bir Yaralama 

Vak' ası .. 
Kirli iddialara Vesile 

Oluyor 
Mehmetpaıa karakolu yanında 

16 Numarada kunduracı Mehmet 
oğlu VedatJa Bayızıtta, Maka1ç1-
larda l 7 numarada oturan Muhid
din Adliyeye verllmiılerdlr. ÇOnkD 
Muhiddin Vodab yaralamıtllr. 
Mntelrnbll iddialara göre Muhid
din V edatla cinıi mllnasebette 
bulunuyormuı. Bu defa, ayni ıeyi 
Vedat yapmak lstemlı. Muhiddin 
de kızarak yaralamış. Suçlu bu· 
gUn ıorguya çekilecektir. 

Küçük Hırsızlar 
Y emiı Civarını 
Soyuyorlarmıı 

Ôtedenberi Y emlı lıkeleal 
civarındaki dnkkln kilitleri kırı
larak dükkanlar ıoyuluyormuı. 
Suçlu olarak 13 yaımda Hyyar 
1atıcı Yuauf, arkadaıı I 4 yaıında 
küfeci Hasan, 13 yatında Meh· 
met Emin tutulmuılar. Dnn mah
keme karıısına çıkarıldılar. Yaı· 
ları knçUk görUldll. T Hpit edil· 
mek ve firik •e mllmeyyiı olup 
olmadıkları anlaşılmak Uzere 
Tıbbıadliye glSnderildiler. 

La Turquie Kapandı 
Şehrimizde lkl aenedenberl 

Fransızca çıkan "La Turgule,, 
gazetesi dünden itibaren intişarı· 
na ıon vermlıtlr. 

Dahlll Haberlerlmlz Bura· 
da Bitmedi. 15 inci aayfa

mızda Devam Ediyor 

BABBBLEB 
Hukuk Fakültesinde 

88 Talebe Yazılı imtihanlardan ikmale 
Kalmıştır. Talebe Yekônu 376 dır 

Hukuk F aklllteıinde yazalı 
imtihanlar bitmiılir. V • netice
de birinci ımıftan ( 144), 1 kinci 
ıınıftan ( 120), liçOncU amıftan 
(112) olmak Uzer• ( 376) talebe 
muvaffak olmuıtur. 

Eylul imtihanına ikmale kalan
lar lao birinci aınıftan (35), ikinci 
1101ftan (27), UçUncU ıınıftan (26) 
olmak Ozere (88) talebedir. 

Sözln imtihanlara 20 Haziran· 
dan itibaren bsılanacaktır. 

imtihanlar cumartesi gllnlerl 
1aat 8 de, diğer günler lıe 9 da· 
dır. ikmale kalan ıekHn tekiz tale
benin lıdmlcrlnl aıağıya yazıyoruz: 

Birinci ıımftao: Ekmelüddlo, 
Sabiha, Tahıin, Necati, Şahin, 
Kemal, Behcet, Malike, lbrahim, 
Cemil, S~dık, Elizabet, lamaU, 
ŞeYket 1 Adnan , Zafir , 

.Aklı Çok f şliyen 
Bir Hırsız 

Dün Mahkemede Tevkif 
Edildi 

Pollı dun mnddeiumumiliğe 
Bekir adlı bir ıuçlu vermiştir. 

iddia edildiğine göre Bekir bir 
mağazadan blr top kumaı çal
mıştır. MDddeiumumiJik BekfrJ 
Sultanahmet ıulh birinci ceza hA-
klml önüne çıkardı. HAkim Reıit, 
Bekirl görilnce: 

- Yine mi? Hani bir daha 
yapmıyacaktın? 

Bekir bu ihtarı ıöyle karı Jadı: 
- Billyorıuou:ı:ki ben veremim. 

Ben hırsızlık yapmadım. Doktorlar 
bana zorla hırnz.lık yaptırdılar. Mü
sade edin de an:atayım. Hastaneye 
gittim. Hastane benden seksen 
kuruıluk filmle bir iki fİfe iliç 
latedi. Cebimde bet param yok
tu. Verem adam çalışamazdı. 
Çarııdan geçiyordum. Şeytan be· 
ni dürttü: 

Şu dükkana gir de bir top 
kumaı aıır, dedi. Ben de girdim. 
Bir top kumaı çaldım. Nasip de· 
ğllmiı, yakalandım. Ben zaten 
bunu ekmek paraıı yapacak de
ğildim ki •• 

HAklm Reılt bu itiraf kar
ıııında: 

- Oğlum HD geçen defa da 
geldin. Veremim dedin acıdım. 
Senin muhakemenl gayri me"Ykuf 
olarak yapmıya karar verdim. 
Bu defa artık aeni sehveremem. 
ÇUnkU şeytan bir daha aldahr da 
yine bir top kumaş daha aıırır
aın. Dedi ye tevkif kararıuı 
verdi. 

Kemalettin, Ce•det, Orhan, 
Recai, Klmil, Naki, Ab-
dullah, Sezal, Nebahat, Reıat, 
Raşe), Fazıl, Sadettin, KAzım, 

Ka11m, Burhan, Dikrano11, Nazmi, 
Raıih. 

ikinci ıınıftan: Cemile, Meh
met, Hakkı, Atıf, Fuat, Kema• 
lettin, Recep, Ômer, Saim, Fehmi, 
Refik, Muammer, Hikmet, Muhaln, 
Semahat, Sıdıka, Mukbil, Nihat, 
Necdet, Rnatem, Muatafa, Hamdi, 
Sabahattin, Zeki, SOren, Baarf, 
Bur ha nettin. 

Üçüncn sınıftan: Melek, Ümmi
han, Hatice, Mellhat, Saadet, 
Emine, Saime, Llmia, MDbecceJ, 
Nurettin, Sadık, Eniı, Niyazi, HD
aeyin, Kemal, Selim, Zekeriya, 
Seyfettin, Muıtafa, Şükrü, Yuıuf, 

Vecihi, Edip, Halit, Salibaddio,Zeki. 

Diş Çeken 
Bir Berber 

Bir Delikanlının Dişini 
Kütür Kütür Çekmlı 
Dün Müddeiumumtllie Mehmet 

oalu Ömer adb bir delikanlı 
müracaat ederek Ka11mpa1ada 
berberlik yapan Emin aleyhine 
bir dava açmıştır. IddJ&11na i'ÖH 
davanın mev:ı:uu ıudur ı 

Ômerin azı diılerlnden blrlal 
a~rıyormuı. Berber Emine ıltmlı. 
O da kerpeteni eline aldığı ıibl 
ditini kütUr kOtUr koparmıf. 
Ömer eve dönUnce mtıthlı ağrılar 
içinde kınanmıya baılamıf. Bun· 
dan da, her na1ılsa, ~ene ke
miğinin kırıldığını Ye kangren 
baıladığmı anlamıf. Bunun tes· 
bitini ve berberin cezalandırıl• 
masını latemektedir. 

Muddelumumtlik davacıyı Ta· 
bibladfllere muayene ettirmfı Yt 

tahkikata baılamııtır. 

lstanbul MUddelumumfliği 
lıtanbul cUmhuriyet mllddel

umumlliğine eski adliye mUfettfıl 
Bay Feridin tayin olunacağı 1•· 
zılmaktadır. 

Iıtanbul mtıdd4!)1umumiliğlne 
tayini ihtimali olan ukl mUateıar 
Ferit olmayıp halen adliye mU· 
fetUşl bulunan Ferit olduğu ve 
eski mllıteıar F erldJıı de temiz 
azalıklarından birisine tayin olu• 
nacağı haber verilmektedir. 

P•zar Ola H•••n B. Diyor Ki: 

Haziran 15 

Mıaar'da Yaprak TUtUn 
Mıııra hUkümoti yaprak UltUQ ' 

ıUmrUğUnll arttırmııtır. Bu artııın 
M1&1r olan tUtUn ihracatımız üze
rine toalr yapacağı unalmaktadır. 

.. * .. 
Berlln Ticaret MUmeaslllml• 

Berlin Ticaret MUmesılli Avni 
Edlrnedıki ihracat tllccarları ile 
tema1 etmek U:ı:ore dUn Edirney• 
i'İtmiıtlr. Buglln gelecek Ye artık 
latanbulda kalacak, lıtanbul ibra• 
cat tüccarları ile de temular 
yaptıktan ıonra Berline d<>n• 
cektlr. 

* * .. ••hrlmlze Gelen 8eyyahlaf 
Prenses Marya Yapmu ile dua 

ıehrimlze (150) aeyyah gelmlıtlr. 
Bunlar bugün de ıehrl gezecokleı 
ye yarın akıam gideceklerdir. 

* * * Arsıulusal Posta Kartları 
Poatahane yeni ve faydalı 

bir uıul ihdaa etmiştir: Iıteyen• 
lere 40 kuruı mukablllnde bir 
kendini tanıtma kartı Yermekt~ 
dir. Bu kart arııulu1&ldır. Kartı 
ı~ıterenler gerek TOrk poataha• 
nelerinde, it:rek Avrupa Ye dlA'•• 
kıt'alardaki yabancı postahane• 
lerde hll•lyetlerlni lıpat etmlt 
olmaktadırlar. Bu kartlar ha vale, 
kıymetli mektup, paket Ye salrt 
alıılarında bUyUk kolaylıklar 
temin etmektedir. .. .. .. 

Tuz Flatlar1 BugUnden lnlyof 
Tuz fiatları bugtlnden itibaren 

Tuzlalarda 6 kuruıtan 3 kurut• 
inmektedir. BugUnden ltibareq_ 
nerede olursa olıun tuz eskf 
Hattan 3 kuruı ekıiğlne aatıla• 
caktır. Sofra tuzları da 12 kuruf' 
tan 9 kuruşa inmektedir. 

.. .. * 
Kibrit Flatlerl lneblllr MI ? 

Finanı Bakanlığı kibrit fiat
ları Uzorlnde t•tkikat yaptırmıtı 
tetkikat yapan mUteha1111 kibrit 
fiatlarmın yeni baıtan on para 
indirilebileceğine dair rapof 
•erml9tlr. 

Fakat mllteha&Sıl yaptıla 
heıapları Şirkete blldirmemittlJW 
Şirket bu on para indiriıha 
imkinsıı olduğunu ileri ıUrmUf 
ve itirazını yapabilmek içla 
MUfettlıin iatJnat ettiği heaapları 
ıörmek istediğini bildlrmiıtir. .. .. .. 

OrtaAını Yaraladı 
DUn Tahtakalede bir cinayet 

olmuş, Selim adlı biri ortak iılet) 
tikleri bir bUf e yUı.Unden arka• 
daıı Bulgar tabasından Dimltrtyl 
dört yerinden tabanca ile yarala• 
mııtır. Katil tutulmuıtur. Yarala 
Cerrahpaıa hastanedne kaldırıl-
mıttır. ___ 

Komıu - Hasan B. 1.. Şu Avrupa• 

lılar her iıte bizden ileridirler. 
h t Dl don an n Öbllr ucuna za'l bir takalye binenler dilnyanın öbür 

1 

... iki fiç kiti bir kUçUk otomobile biniyor,] •.. Bizde hiç böyle otomobille büyük j Hasan B. - Var, komıu. Bizde ha· 

dUnyanıD öbür ucuna kadar aidivorlar. 1eya 8 yapa ar, Y 1 

• ' ııidea)er yar ma? ucuna değil, öteki dUnyaya kadar iİderler. 
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3 Sayfa 

Hergün 
/Jadiden Çıkanlar 

• 
Ü
Bakanlıkta Islahat 

Sebze Hali 
Jf-

_f 
1 sta nbulda bulunan ve çok 

)memur kullanan resmi dairelerden 
biri tmdiye kadar mulıtelif mek· 
tep mezunlarını tecrübe etmif. 
1 Liseden çıkanlarm fazla bir 
it• yaramadığı inancına varmıt
Hukuku bitirenlerin lcendilerinden 
beklenen hizmeti g6rmeye elveriıli 
olmadıklarını anlamış. Nihayet 
timdi eaki idadi mezunlarını · tec· 
rllbeye karar vermİf. 
~ Bu netice KUltlir Bakanlığının 
lbektep siyaseti hakkında verilmiı 
acı bir bükUmdür. 

Mektebin temeli hayattır. 
Mektep programlarının doğruluğu 
~e yanlışhğı, mektepten çıkan 
ıençlerin hayatla karıılqtakları 
laman intibak kabiliyetleri ile 
llçülfir. Çünkü mektep, çocukları 
hayata hazırlı} nn lir mUeaH .. 
4eğil, doğrudan doğruya hayatın 
kendiaidir. Biz mektebi hayatta 
bir parçaaı yapamamakla kalmı· 
toru.1, onu hayattan uzaklaıtır
lllaya çatışıyoruz. Programlarımız, 
lnektebJ yalnız kitap llatliaden 
:'lıayata 6ğreten bir müeaseae haline 
•etirmittir· Çeculdarın hatta ha· 
t'•tla ilgialik (allka) glSatermeı .. 
tine bile tahammül edemiyoruz. 

Şimdi yeni Kllltür Bakaaı, 
Jeoi bir program ve plb hazır• 
lamıya çalıııyor. ilk önce göı:6-
bllnde tutulacak 111eaele budur. 

lf. 

Bakanlıkta Islahat 
Knltttr bakaabğıaıa mektep 

11,aaetinln değiımesi, buıllnldl 

~
le9killtıoıa tleilfme•Ue olablllr. 

tlnldl buglinkll terbiye ıiıteml• 
lıt kuraa bu,Unkll teıkillttır. 
u tqkilAtan batında da MJIIJ 

~lim ve tubiye heyeti Yardır. 
-. heyet kaaaatiai, blllialal .. lds 
Ga aenedenberi neırettiği terbiye 
•• tahail programlarlle, taldbet• 
titl aiıtemle iÖıtermlftir. Bu aı .. 
lemin de menfi netle• verdilf 
l>uınnkll eaerlerile meydana çık· 
lllııbr. 

Şu halde ktUtllr alıtemialzla, 
lllektep, terbiye ve taball ılyaa .. 
timiıin ıalahı, ancak talim Ye ter• 
1:,tye heyetinin değiımealle m8m
ldindnr, bugUnkll aisteml kuranlar
dan yeni bir si.tem, yeal bir 
lıamle ye yeni bir ıiyaHt beki .. 
lllek hata olur. 

KlllUlr bakanlağıuın teıkUltıaı 
da baştan baıa değiıtiraaek, yeal 
Jhti yaçlara cevap verecek yeni 
bir ıekle sokmak gerektir. 

Son Posta vaktile, bir Ame• 
rlkah profesörftn bu husuata mu-

faaaal bir raporunu neıretmitti. Yeni 
kültür bakanı Saffet Arıkanın 
bu raporu buldurarak tetkik et· 
lllesinl tavsiye ederiz. 

lf 

Sebze Hali 
Baııboı ticarete ahıanlar, zabtı· 

l'apta albna girmeye tahammül 
•demiyorlar. Halkı Te mUstahıill 
Iİmdlye kadar aerbeat aurette 
•6rnUren bir kııım kabzımallar, 
)eni açılacak Sebze Hali mllna1e
betlle kayt Ye ıart altına alına• 
taklarını anlaynıca feryadı baıı· 
"•rdller. 

SON POSTA 

Resimli Mal(a~e a Aldatma lW 

,_ # '\..,. 

Evl.l.k, anc.ık birl•ıen iki tar fın Liri. irler.nı 1evme
!erl, lıiribirlerine verdikleri ıözl tutmaları ile yiil'Gr. 
lk.i taraftan biri aldatmata baıtadı ma. bu bağ çözOlmete, 
aile datılmata baılar. Birıiln karınn:m kit.tlarınız 
aruında Lulacağl lir mektup nya bir reaim kurulma11 
için aenelerce ı· traıılan evi iki tarafm da baıına )'•kar. 

Ev1euc iklen aonra aJcatmata kalkanlar kendilerini alda
br:ar. ÇOnkQ en a:ı g;zli kalabllea ıu~ budur. Ve bu 
suçun meydana çıkmaaı iki taraf için de ayni dere• 
cede kötüdür. Onun için ya evlenmeyiniz, yahut 
eYlendikten ıoora aldatmıyacağınıza slh veriniz Ye 

bu ıözllnQz(l tutunuz. 
=== ~--===================================================-===== 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Kamutay Dün Yaz l'atili Kararı Verdi 

Ziraat Bankası Müteselsil Zirai 
Alacaklarını Taksitlendirecek 

- Aakara, 14 ( A.A ) - Kamu
tay ltt1ıtln llç toplantı yapmıthr. 

Topla11tdarda kabul edilen 
kanunlar araaıntia, amortiıman 
ıandıtı teıkill, Ankarada Dil 
Tarih ve Coğrafya F akliltelerinin 
kurulması, Diyanet itleri Reia:iil 
t .. ldllt •• Yazifelerl. Poata T eJ. 
graf ve T elefoa idaresinin mnt .. 
aelıll kefalet borçları, Askeri ve 
MDJki Tekaüt Kanununun 67hkraaı 
maddesine bir fıkra eklenmesi, 
Bina Vergi al kanununun 24 Oncll 
madduinin değiıtirilmHİ, Mev 
duab Koruma kanununun se• 
ldılnci maddeainin değiştirilmeai, 
aıcak ve ıoğuk maden sularının 
iıtiımara n. kaplıcalar tesisi, 
elektrik ftlerl etnd idarHi teşkili, 
madea tetkik ve arama enstilUall 
kurulması, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkJJAt ye vazifelerine dair kanu· 
na ek kanun lAylbaları bulunmak· 
tadır. 

Bunlardan baıka Etibank teı· 
kili, Türkiye Ziraat Bankaıının 
ipotekli ve mfiteselsif zirai alacak· 
laran takıitlendlrilmeai, poıla tel· 
graf ve telefon idareıinin teıkilAt 
ve yezaifl, Tnrkiye • lngiltere 
arasında aktedilen ti cart anlatma• 
aının taadikine ait kanun llyiba· 
ları da bulunmakta idi. 

Bu llyihalaran kabulünden ıon· 
ra baıkan AbdlllbAlik Renda llze• 
rinde görliıtllecek madde bulun
madıtını bildirmit Ye bunun Hze· 
rine Kütahya 11&ylavı Recep Peker 
ile Antalya ıaylr ·ı Cemal Tunca 
tarafaodan nri.cn ıu takrir 
okun mu tur: 

Sayın Batkanlığa, 
Sayın Kamutay Oyelerlnin 

Yunanistan da 

Birçok Papas 
Ruhanilikten 

Çıkarıldı 
Atioa, 15 ( Hususi ) - Sen 

Slnod'uo emrini dinlemeyen nç 
metrepolf t ile birçok papaı Sen 
ıinod mecllai tarafından ruhanllik· 
ten çıkarılmıı ve bir manaatırda 
bet sene teYkiflerine karar 
Yeril mittir. 

100 den Fazla 
Ölü Var! 

Paris, 15 (Hm;uıl) - Alman· 
yadaki mühimmat fabrikasında 
vukubulan infilak neticesinde 

1 

ölenlerin binden fazla olduğu 
haber veriliyor. ( Bu hususta ilk 
haberler beılncl sayfadadır.) 

GUmrUklerde TekaütlUk 
Ankara, 14 - GDmrUklerde 

65 yaımı doldurmuı olan memur• 
lar 13 Temmuzda tekaüt edile
ceklerdir. -----·-·-····-······-·--·· ................... ..... 
Anatemel Kanunumuzun 14 Oncll 
maddesindeki ödevlerini y rine 
getirmeleri ve dinlenmeleri için 
6nUmUzdekl Birlnciteırinin birinci 
iÜnll toplanmak Uzere bugUu 
Kamutayın :çalıımaaına aon veril· 
mesinl önergeriz. 

Takrir reye konularak kabul 
edilmlı ve Baıkan Abdülhalik 
Renda toplantıya kısa bir ı6ylevle 
aon nrmlştlr. Kamutay 1 tqrini-
e••elde toplanacakbr. 

Trablusgarpda 
Çarpışmalar 

Parlı, 14 (Radyo} - Troblua 
garpda kabileler araıınde ıidÖci.Ü 
çarpqmalar vardır. Birçok kima .. 
ler 8Jm0t ve yaralanmııtır. 

Temyiz Ankarada 
Ankara, 14 - Temyiz mah· 

kemesi, adliyenin yaz tatilinde 
Ankataya taıınmıı bulunacakhr. 

Avukatlık Kanunu 
Ankara, 14 - Avukathk bak· 

kında yeni bir kanun projeal ha· 
zır lan acaktır. 

Hakimlerin Terfii 
Ankara, 14 (Huıusi) - Adliye 

ayırma komisyonu, terfie dejerl 
olan hlklmleri ayırmak içlo 
gelecek ay toplanacaktır. 

Adliye Müsteıarhğı 
Ankara, 14 - TOze (Adliye) 

Bakanlığı Mnsteıarbğana ceza 
dlrekt<Srft Hasan Safiynddln tayin 
edilmittir. 

Bir Çiftlikde Eroin 
Fabrikası 

Belnrk6ytlnde Atıf adlı blrlaln 
Kemal tarafından iıletilen çiftli
ğinde bir Eroin fabrlka11 mey· 
dana çıkarılmıt ve auçlular it 
llzerinde tutulmuflardır. Bu gizli 
fabrikada 10 kilo Eroin yakalan
mıf, pek çokta lptldll madde 
bulonmuıtur. Yalnız onların boınutluzluğu, 

.. bze halinin h•m mtıatebllk, 

... lll mllstahail için faydalı oldu- r 
lunu göstermeye kifidlr. ÇUakll 
liat onlarına bu batıboş istlsmar- /STER iNAN /STER 1 NANMAI 
l•rın arbk bir nihayet verecektir. 

Her medeni adım karşısında 
l'llkaeltilen sesler, burada da du· 
l'ulmuştur. 

Fakat biz geriye değil, ileriye 
ildiyoruz. 

ÖzlU Sözler 
I» .Büyük lakendertı, Generallerinden 
, ırı düşmana gece uykuda iken ansı
ın .baskın )•apılarak hepsinin kılıçtan 

f:kı;trilmesiai teklif eUlği zaman, 
ender: 
- Ben safer hınız• değilim, r•· 

"le,.i hır1tı çalışır, cevabını vermit. 

Hafta tatili milnaaebetile fabrikatörleri• aldıkları 
tedbirlerden bir iki nllmune: 

1 - "Yarım glln çalıoma bizim itinıize yaramaz, 
Cumarteel gl\nleri hiç it• gelmeyin,. diye kanundan da 
ileriye giderek Cumartesi srnnleri tam tatil verip 
böylece o gilnkD srilodelikleri ödemekten hurtulanlar •• 

Bu yolu tutturanlar baza trikotaj f abrilııalarıdır. 
2 - Çıılııılan günlerde İfçileri bir mGddet daha İf 

batında tutarak Cumarle.i günlerinden kaybettiklerini 
telafiye çahıanlar •• 

Bunlar araaıoda ameleyi bayleee haftada Hkls_ 
hatt& on •aat daha fazla çalıfbl'ıp yenl hafta tatıli 
dolayıall• "kaybettikleri yaram alo" yerine bil' alla 
kazananlar da vardır. 

3 - Yeni hafta tatili kanunu ilr.erine iıçllerin 
gllndeliklerlnden birer miktar indirip Cumarte1i glnlerl 
için verilecek yarım ıündellj'i fazlaaile alarak rene 
kendlleri kirh çıkanlar •• 

"Bu UçOaati neri lıileye bat nranlara da buıuıi 
tOtGa depoları araaanda teHdüf edilmektedir.,. 

/STER JNANMAI 

ffaziran 15 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çok Oldaju için 

Bugiln Konamadı 

Hamiyetli 
Kardeşler 

Klzılay Ve Himayei Etfale 
·1 eLerrüde 1:. ulundular 

Eabkesir, 14 - Memleketi
mizin tanmmıt tecimenlerinden 
Emir oğullan Mehmet, Ahmet ''e 
Ali kardeşler Balyadaki blitlln 
özelgelerini Kızılay ve Çocuk 
eairgeme kurumlarına teberril et· 
mişlerdir. 40 • 50 bin lira değe· 
rinde olan bu 6zolgenin Uçte ikisi 
KııılayıQ, Uçte biri do Çocuk 
Esirgeme kurumunun olacaktır. 

Emir oğullarının bu hayırse
Yerliği burada ve Balyada kendi· 
)erine kartı derin bir HYjl uyan
dırmııtır. 

Köylüye 
Ödünç Para 

Glreıun, 14 ( A.A} - Ziraat 
Bankası ıayıaı 34'0 bulan Tarım 
kredi -kooperatifleri ortaklarına 
ve ayrıca zenclrleme kefimlde 
kooperatifler dııında kalan köyltl· 
lere iki bölll ile ödllnç para vermeye 
başlamıı, birinci btilüyll vermlı, 
ikinci bölliyU Yermeye baf1amııbr. 

Kamyon 
Devrilince 
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(•-'-hl M....,..,ı: 
Biga da 
Ne Var 
Ne Yok? 

Biga Panayınnı• Dört 
Güni 

lllp(HU1111)-Blp ...... 
tpnde her ,.ı lmnlaa paaaJll', 
Hulramn Hldziatle ,m. bnJtla. 
la ,.a pdırlar, çaraldar, .. .., 
IPae lmral••JIP Blıa PJI k•a• 
nadaki 81,ak Çıaarhktald •eJ ... 
Jerlae lmruJmafhl. 

PaaaJll'cl• 20 tlea fazla küwe 
çarclata siz• çarprortla. •alan 
ıan.Jer, acalta laalk •r•J• 1al
ma bhwe lç••J•ml ı-.lder 
dl1e dtlftlnl1ordu. ferbetçl " 
d011darmaalu da JlnalJI qlaatla. 
Ne pre ld, ı•çenld •caldar taw
lallllft laawa ••ted0411. 

O.un lçla donelurmay8, eerhete 
Jlz werea yakta.Paa&JUI• blrlael 
.... hay••• pazara, .... ""' 
oldakp iyi. birkaç ,a. laaJYaa 
aluup •tal.._ SabJaa be7plu, 
laeldu, lklslu iri 1•n UJYU
larda. Çtlnkl dnllerl beylik aJpr 
•• bu a;alarla yıllardea bert 11lah 
edllmlftl. 

Bir taraftan baytar 1ahJaa ••r 
waalara ••ibk tezkereal weri
JOr, &teki 1andaa da ıarbar 
hkça ahm ıatım baa topla
myorda. En iJ1 bir çift &klU 120 
•• ea ,Uzel bir at 6, atltll inek· 
ler 30, pltlz manda inekleri 
50 M acar merkepler 20 liraya 
kadar alınıp ıablcla. 

Clnr .. hirlerdea ... ea aba 
•• 1abaJarla panayar Jul o•u• 
-a dıaec:ek bmr blabahkb. 
Dlrt p clenm edea ba pua
pda la•r unaf halillce ••maun 
elaak bir .. kil ......... J•pb. 

Daha çokp parti ..,.. ... 
Dlfataraalar " Baadarmah c-ap
plar& Pa•Jlf 1erl elektrilde 
a1d111Jabl ... Gl•akla panaJll'Cl)ar 
pchr •• çarMldardu 1apalm1 
kolWer ar•au kaclmh ..... 
bkll pzip etı..ı,or, lae• de 1ı_. 
diae IAzua olaa .. ,._ ü1orlarch. .. 

$elalr parla ıec•• laafta .apltla, 
radJ-da ..... .._ P_,... 
,..... ........ parkta , .. 
......... pbnyor, kime 
.... oturarak dlaleai1orlarcL. La
kla • 1uak ld orap hlru lana 
.... ,. ......... llalapdeld ppll-
ı.. llln ol•ak •en 
duwar diW.e paillu tasa 
abar fatluaınıa amoa1akh berhat 
kolmlile rüatm olu1orlarcL. 

Parkla ılbre Jlpu aruaclakl 
...... a,ı dtltlacllkçe ... ,,.t 
---••laaldla.datlJ. 

,_,..... Udacl ...... .... 
.......... lcl. Ha,... ... ... 
.... ,._ c1e... •ttL a.., ..,_ 
....... JI•• ......... ,... .... 
..... lpuiDde .ı. .. , ....... 
lalsWr .. ,... 1.kta 

...... a.a, ......... ,. 
ftll 1etiftlrcllllal ,ardlkçe 
luaaıa llflal lraban7ordu. 
.... kalba leYeDt atlar ,. ,. ..... , ..... -... , ..... 
..... Wadp ralaYaalaldanm ...... 
rorlanll. 

Karuap .. ,._ ..., .... et. 
ulak Wr halele idi. Çlül eto
•obiDer, otoblalu çakala beri 
kl7ll a belli1or, ba arada 
.. ,... eteri •• clzfiDI 
J•paa uraç eanifaa1a asaldı;. da 
açak olarak ıGse çarpıyordu. Pana• 
J1nD en bol me1•a11 dalbaıb kiraz 
ha Jd daha rabmet!v dOfmıeclitl 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Bütün Torbalı _Köylerinde 

Devrim Anıtları Yapıld~ 

Ta17are bna•a için toplanan kö1 aubtulan •• Çapak kö,andeld amba &Çlbp 

Torbah ( Huull ) - Torbalı, 1 e· d y . J d K k ıı -
kaçık M .. c1r .. çe.....m.ı. kural- ıga a enı an arma ara o an 
•aft ç .. ••rlmll bir k-bau. 
1Ca1aba11111 bltla aobklan afaç-
1aa..., •.ık ta •taç ......... 
çok ileri ıltlrmlf olduju lçla 
kaaaba yem1..U bj.r haldedir. 
Kuabamn ı1s.ıı .. meai, ba11• 
dırbk alanıncla Uerle .. ıl lçla çok 
calqalmaktadır. 

Kaylllerle kaaabahlar ar .... da 
daimi bir beraberlik Yardır. 
Y almz kaıabamn defli, kl7leria 
de bayındırlatbnlmaıı lçla çala
ıılmaktadır. Kı1 alanlarmda bir 
ele Demm anıda clikilmif, bunlu 
t6renle açdmııtır. AmtJu çok 
ıüzel olmuttur. 

Çapak k6Jlndaki Denim aaa• 
baıa açahfanela bGtlhl a•ar kir 
inler muhtarlan U. alaaHm, •• 
h0k6met uklaı da ham lluhaD
muıJarcLr. Bu anıt çok ,Ozeldlr. 

Karuta klJlade real jaacluaa karakolu atıUkea 

Blt8a kly muhtarlara topla
••r.. k&1llaln laawa tehlike.ınl 
itil•• •1• yazalma• lcia bir çalıı•• 
proınm bazırlaDllflardır. Hullaa 
Torbahcla caala bir cabı•• ııse 
çarpmaktadır. 

Blıa (Haıall) - Karaab ki- .. yafet .......... Ya .. ada ı.oYa 
1Dnde yeni bir jandarma kara- n Uçal k&1lerlacle de birer ,..ı 
kola 1apal1D1fbr. Yeni karakol lruakol blaua raplacakbr. lb-
bin.. Blıaelaa ıelen .. hir •usi- kalye, K .. w Ye Slaekcl klJl-l 
ka• ... da lftir•k ettiii Wr ti- de karakol JapllnlıJ• bnr ..,. 
r•I• açal•t. plea miaaftrlere ....... dlr. 

Giresonun 
Sagfigesi: 
Alucra 

Samsunda 
Köy Yollar1 için Çabıma 

Baıladı 
samlU (Huaall) - Kı, JOlla

nma 1apalmU1, her kayna ••• 
tasam yolla willyete ballanma• 

Alucra: Giruoada (Huaull) - için luzlı bir cahfma baılamıftlr. 
Alucra. aa Jlalladea 1400 metre K6y muhtarlan ftllyete ,atnl•lf 
Jlkaeldlkte 1mnı • .., 80 kl1ll •• kly rollanma bir u enel 
we 4100 kilometre •arabbaı ikmali için keaclilerln• talimat 
....... ela bir budar. Kapa w.Umlftlr. 
pek loiak o1aa Alcara yuna ea Samsunda Pazar Günleri 
11cak tbleriacle bile aeriacllr. Samaun (Huaull) - Klyctller 
Bunua için Gire1aaua aJflyui komiteal hafta tati:lnia deilfmeal 
aaydmaktadar. lzeriae Samıun paza11mn pazarteai 

Samsunda TUtOn Ekimi Tekke kly paunaıa da Sah,a.ı 
Sa11111111 ( Huaall ) - Burada kunalma• için lbımıelea 1erlere 

tltla ekimine batlaaanfbr. Y eal mlracaat etmiıtlr. 
.... •ldmlaia ıeç• ,.ı. DiabetJe Ay'dında 
J•n1an1a fala olacaja ~ 
.Utadir. Kızılay Haftuında 150 Ço-
-wcı;--p;11...--ca .. &i-k.--brr---t-ıa-&--.. - cuk Süanet Edilecek 
1..W e.r..claa kam1oalar Arclua. (Hunll) - Kmlay 
dolu• ıel•a Diraal ldruuaa t.. inanama Aydm .. atak .. ada UIO 
kettJ. L-. 

Panayma lclacl .... ele •J- roıual çocap ılbmet ettirmeye 
aı balla deYam etti. D6rdllacl karar •vmlftlr. Slaaet dltlntl 
,nan &tleden aoara it tanamqb 24 hulraada J•palacakbr. Kmla1 
artık baloralar alba flbl parh- haftua ela llaaet dlfllnlne raıt· 
1•n kaplanm ... c1ı1r1ara ıerletti- layacak, laafta lçiade ukut ..... 
riJ•• talıafi7ecller taa tarata top- felde •1r M pdea parti ... 
b1or. lluffataraaJar krePcllten- rUecektlr. 
leri kliatlara 1anyor " ciwuda lzm·ı-ı... Ka•.ak Et 
1armdaa ıoara karalacak S.,.kly rn w-
pana71nna ,ıtmek here tellth &mir (Haaall) - imarlı• ... 
tellfh çahfıyordu. laallulnia birinci Barç aokapada 

Biryandaa Babkem kamyo.. lpllloı Haaaala ortala Sallla, .... 
lar1na mal JlkletUlrkea &bir 7aa- lulnde bçak et keHrluka clr-
dan da G6nea w Baadırma J•Jh 
arabacıları, 1olcalanaa alarak 1ola mlm .. but halinde yakalallmlflar-
revan oluyorlarcL. dar. Bualann keatitl etlerin ha .. 

Iıte panayır, lft• •ıau olup tabkh oldap ılrllm .. w hepal 
bitenler. l•ha edllmlftlr. 

----·------------Yeniag Sporun 
Kongresi 

Aclapuan, CHUUll) - Ya,.. 
lan konpede Hilll lpOl'8D a• 
.. Y enla7 •por " olarak T•kc .. 
leftirilmi1t kalllp b&fkaahima 
lamall Hakin Ôzer, ı••el ....... 
terllt• Oaman u, •• 1, para ..... 
rlae IC. Hakka, ldare7e Ralatar 
Berkmaa, kaptanh;a Slleymaa 
aeçilmitlerdir • 

Erdakte Kiraz Bıyr11111 
Erdek, (Huauıl) - Kira• ba1· 

ı;amı bnylk .-ıikler içinde , .. 
pılmlf, bayram ci•ar ka1abalarclaa 
Ye teneulh trenll• Bahk .. :rdea 
birçok ldmaeler ıelmitlerclir. 

Tokatta 
Bir Tütün imalathanesi 

T eaia Edil Ji 
Tokat ( Huıull ) - lnW.arJar 

idareli Tokat lmalltlaaauiae y•i 
makineler ıetirtmiıtir. lmalltha
nede bundan Knra ıiıara •• 
••mal tltln yapılacak, Tokatta 
bu ıuretle yeni bir it 1aba• 
acalmıı olacakbr. 

Çanakkale Ve Tireboluda 
Mektep Sergileri 

Çaaakkale ( Huıual ) - bko
kullarda imtihanlar bitmi1t ydlık 
•rıiler açalmııbr. Talebelerin 
•••rlerl çok betenllmittir. 

Tirebolu ( Huauıi) - bkokul
larda lmtihanlırın bitmesi dolaya· 
ille açalaa ıerıiler pek ıllzel 

~-·--· 
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1 

lngiltere Bankası• 
nın Altınları 
Çoğalıyor 

Hadrama Dk haftam lçla 
lındild •eerolunaa lnsll
aul• 191 t•e Milli Banka• 

bllln~oaana ı&-e 
•"••11 il· ba bankanın altla 

Hllır •• ılmO, m•"cu-
du 91 mll1oa la,Uiz Jiruuhr. 
Ma,..a aoa haftuandald bu atok 
771 mDJoD oldufuna ılre bir 
hafta · ~de Bankanın albn we 
,amit mewcaclu 20 mllyoa lnıiHs 
Ura• kıymetiacle bir artma ıı .. 
termlftlr. Altmm artma11na rar 
mea tedadldeld para daha b8y8k 
bir aiabette çoialdıja için para
••• altın bqılak alabetl blllkll 
ıW• 2,5 bclar dlpalftlr. .. 

Amat.-.·c1aa , ... ı•ta•• 
Heı..ı.ıı- .slr• SoYJet Ra.

,. Ticaret MI-
'"' ,,.,.,. me..Wltl Hola• 

,,..,., "' elada• bir , ••• 
,.,..,.. .... ..,. daha aım.-

.,,.,. tar. Ba wapurua 
ada atrla'dar. 1818 da yapılmar 
tar " 9886 toa hacmiaclecllr. 
1815 Jlh •••claabul alb ayda 
lo91et Ru1a Ticaret Mlm...UU-
11 Holudaclaa Jlrml taae ticaret 
...... lahD ....... naret filo-
-- biri• a bir samanda 
So919tlere pNl Holaada deni• 
aahaftllade abl blrtulr ayan• 
clnaaldachr. 

* Molkowaclu 1uıyorlar - SoY. 
,,.., R... 1et a .. ,. petrel 

lltlluallb bu ,al 
••• ,,.,,., au11 ..... kteclir. 
,,,.,., /M• h ... So., ... ..................... ,. 

'8rmÜIH pld....,.._. R•ml 
hlr petrol ıuetellnla wudljl 
............. petrol wllatrlll 
,.... ..... .... te •JÜ ., ... 
n•••ıtır. lfltblr a,. 1931 
,.la 1111 diri a,.u pllacla tah
ala ..._ miktarda 11t1•u1ttta 
llalaama•.... Blllrı•ı GromJ 
-taıı ... dald ........ t pllDa 
kı7ula ,... ıirml aobuclar· 
la ... k bir ,.. ........ 1n, •• 
la ela ,..... ....... Dlpr .... 
takalar Groa1'r• lnJula clalaa 
.,. yazl,.ete ..... de bir ,. 
laceld ......... t ........ ,..... 
lai...ıerlae laabrak aobaa peta 
nl .............. ilet••·-"
... ~ 1..ıaçalmaktaold im,.,.. .......... , ..... 

idltln• laamledi orlar. 



15 Ha:draıı 

( SlgaHt Alt1mi ) 

lngiltereden 
ita/yaya Bir 
ihtar 

ltalyanıo Habetlıtao Gıerladekl 
ernellerinin tahakkuku, İtalyan diplo· 
•asiıinia görmeye alıımamıf olduj'u• 
ltıuı bir ırafı ile auya dtltm•k lıtlda· 
dını göıteriyor. ltalyan diplomaalıl, 
bu hata11nı, Ulualar Kurumunda, 
lfabeıistanla olan lhtl!lfın1n bir uzlat
llla komisyonuada tetkikin• muvafa• 
kat ettikten sonra itledl. 

Sardı.ınyada, Saboda alayının dolu 
Afrikasına hareketi sırasında Muıoll· 
lainin bu alaya ve ltalyan efkirıu•u· 
lbiyHine kartı söylemit oldutu bir 
ııautukla tezahür eden bu 8'•fil nutuk, 
İddia ediyordu ki, halyanıa mukad• 
deratuıa yine ltalya hAkimdlr. Bia .. n• 
•leyb ıu nya bu devletin, bu arada 
lnıHtereyi kastederek mütalea beyan 
•tın esi yersizdir. MeHfl BHyUk Berltan• 

h fnıpantorlutunun teıekkGIQ ıırasında 
dGnya efklrıumumlyesi nuarıdikkate 
•lınmıı mıdır ki İtalya, keadi mu· 
kadderatıaı tayin ederken bu efklrı· 
'&anumiye ile al&kadar olsua. 

Muıollnl'nin bu sözleri fngilterede 
'ok oiddetli bir akı6l&mel uyandırdı. 
Evveli, lnırilis hilkumeti, ltalyadan, 
l11giltere hakkındaki netriyatın dur
durulmaaını istedi. Bu makıatla 
ltalyanın Londra Elçiıi Grandi Ro· 
lbaya gitti. Sonra, kendi•in• beyaa 
•dildi ki lngiltere İmparatorlutunua 
teıekkQIQ sıralarile buiilnkQ zamaa 
•ruında fark vardir. O zaman, 
llıilletler Ye hQkumetler kendi baıla• 
\jna hareket ederlerdi. Şimdi ise, bir 
luılar Kurumu vardır. MeYcut da· 

"•nın taraflarını teıkil eden ltalya 
Ve Habet bu kuumun ilyelerldfr. 
Sonra, bOtOn dünyanın ihtiyacı bulu· 
laan bir barıt mese' ui Yardır. 

Bu barıtın dnamı ile yine blttla 
dlnya al&kadardır. Bu Hbeple ve 
bayJe bir aamHda, ftalya iıteditf 
libi mevcut muahedeleri çitneyerek 
~rhangl bir harekete kalkııamaL .. 

G6rll1Gyor ki lnıilteredH ltalya1a 
felen ihtar ciddidir H lcabıada 
~•eyt kaaalınıa asker aakledea 

1
ttlyan ıremilerine kapaaacatı fayla• 
•rı, tlmdllik bu ihtarı tiyit eden n 
;••ıııı ırörfiaen fayialardan ibarettir. 

•kat l:u kadar ileri ahlmıf olan bir 
'dınu ltılya •eri alabilir •I? Alır1a 
ile tartlar dahilinde alabilir? O da 
"''dal7anın 8b0r y0z6 mueleaidir. 

Silreyya 

lıviçre - Almanya 
Münaıebab 

Bern, 14 - Dnlct bayüklerindea 
'1otta, Almanya ile lıYİ('re arasındaki 
~Gna1eb•tlerin iyileıtiğinl, lnlçrenin 
•tif a devletlerin itine kıır ıımaması 
~ek oldutunu ı8yle•ittir. 

Edebt 
Tefrikamız 

s 

SON POSTA 

HARİCi TELGRAFLAR 
Donanma Rekabetleri 

Fransa, lngilterenin Almanya ya Verece
ği Dereceden Memnun Görünmüyor 

Londra, 14 (A. A.) - Al•aa dele• 
rul Berlindea döndltl lçia lnrlli• • 
Alman deaiz konuımalarına tekrar 

baılan•ıthr, Diter •nletler ltlraı 
etmnlerH tlmdlden bir anlaıma 

Japılacaktır. 
Pariı, 14 (A.A.) - Fraaaıı laOkO· 

metinin, Almaayaaıa 1n,.utere1• 
naıaraa ybde SS nlıbetlade bir harp 
filosuna aahlp olması meHIHlal tH• 
kik etmeji reddehnly6cetl ıaaıhyor. 
Fakat Franaıs hflkQmetl, Alman denls 
proi'ramını iyice Öfrenmeden önce 
bir karar vermiyecektir. Gaıetel•r 

Londradakl lagiliz - Alman denlı 
konuımolarından memnu• dej'ildir. 
ÇfinkG, lnrlllz doaanma1ınıa yllzde • 
otuz beti niıbetlnde bir Alman do- ;-.-
nanmuı, birçok denizlerde vazlfHi 
olan Fran11s donanll\aaına lıtlnlük 

demektir, diyorlar. 

Şleıvlg Alman zırhlm 

Macaristan 
- Açıkça Bir 
Kral istiyor 

P•ıte, U ( A. A. ) - Baıbakaa 
G6mb6f, parltmentoda çok alkıtla
nan bir ıöılninde demiıtir kh 

"- Macar omaıında -tahtında· 
llk 8deYI ·vulful- Macar asıtlarına 

• menfaatlerine. hizmet etmek ola• 
ulusal bir kral iÖrmek iıtlyorur:.,, 

Bundan ıonra Gllmböı, Arpadlar 
ailesinden gelen bir adayı -namzedi -
ıöıöntınde tuttutunu, fakat krallıtrn 
ıerl i'etlrilmesf meHluintn ancak 
diter uluılarla yapılaeak bir antaıma 
ile kotarılabilecetlnl ulamııtar. • iı&n 
etmlttlr•. 

Arpıdlar alleainden gelen prenı, 

Habsburw ailealnln Macar kolu Gyesl 
bulunan ArtidQk Alberht d8 Habı
burgdur. 

40 Saatlik Hatta 
Cenevre, 14 - lı konferaoaı ( 40) 

ıbtllk hafta iti için bir komiıyoo 
kurulmasına karar Yermiıtir. 

Bir Alman 
Fabrikası Uçtu 

Berlia, 14 haziran (A. A.) - Rena
dorf ciYarıada, patlayıcı maddeler 
yapan bir fabrikada bir infll&k ol
muıtur. Şimdiye kadar S2 61G, 7S 
ağır Y8 300 hafif 1arala tHplt edile· 
bilmlttlr. İnflllkın sebebi henGs an• 
laıılmamıfhr. 

ltalya, Ha beşle Vuruşma

Berlin, 14 (A. A.) - ffeln1dorf'da 
saat 20 de yeni bir patlama olmuttur. 
Yeni patlamada ölenlerin aayıaı 

• reımlt bir kayaata i'Bre • 60 n 
1arahlarıa aay111 da ylıdlr. 

Ben es 
Praga Döndü 
Moıkon, 1' - Çek Hariciye Ba· 

kanı Praıa dBaaGıtGr. Buradan 
aynhrken ıazetecllere demittir kt : 

• - SoYyet Ruı1a1a 1apbtımıa 
.ezinti, uıun •• ,.... calıımamısı 
taclaadır•ııtır. 

Harp tehlik•ıf, ııyaaal •• ekonomik 
sebeplerden dolayı ıon samanlarda 
.. ., nkitkl•den fazla artmıthr. Bu 
Hbepten dolayı bu tehlikeyi ortadan 
kaldırmak içi• •• iyi çare olmak 
üıı:tre kollektlf ırOnn sisteminin açık 
bir taraftarıyım. Kollektif rU.-en içim 
7apılan vl yapılacak aantlarda 
Çekoılovakya ile SoYyat Ruıyanın 
a11tluı ( menfaatleri ) Y• •ıyaaaları 
blrlbirlerine UJi'undur. Tamamlle 
kanlim ki SoYyet Rusya ~erçek bir 
barıt taraftarıdır Ye ırerçek bir barıt 
11pH11 gUtmektadlr." 

Y•.r••: 
Mahmut Yesari 

N.o 
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yı Göze Aldı 
Muıolini, 

Şekil 
Bu işe 

Vermek 
Parlı, 14 (A. A.) - Muıollnl, 

Eklelıiyor i'aHtHlnin Roma muha· 
birine ıunları ıöylemittir: 

"- Habeıiıtan iti mantıki sonunca 
varacaktır. ltalya, kendi kukiliQ'ine 
(mukadderatına) kendi •iemendir. 
(b&klmdlr. 

Sınırlarımıza kartı yapıla• hllt• 
lem - tehdit • bat'ani"cında detil, 
fak at blylmt dnreaindedlr. Bu
nun icindir ki, ltalyaa • Habeı 
ill'ilerl ıorumunu en açık ve •n 
radikal bir t•kilde orta1a atıyoruz.,, 

B. Muıollal, fUDları ulamııtır: 

"f ran1a •e ltalya luınetll iki 
uluıtur. Roma aadlaımalan, bu iki 
uluıun harp aonu llsrllwlal yeni bir 
t•kle soktuktan baıka, Glkelerlmlıı: 
aruında daha aıkı bir cahıma blrlltl· 
•ln temellerini atmıthr. Her aamaD 
akim1ar • nikbin • olmah n olmak 
iıtemelidir. 

lt•lyanlar Habef ten Ayr1hyorlar 
Adi1ababa 14 ( A.A) - Hebetis· 

tandaki ltalyaalar memleketi terk 
etmektedirler. Hab•t hökumeti htr· 
hanıi Lir htdfaenln 8nilne ftçme k 

l 

Behemehal 
Lazım, Diyor 
için Habeı 
ecnebilcria 
mittir. 

topraklı rında 
korunmalarını 

-tc 

Bir 

otura• 
emret-

Roma, 14 ( A.A) - Reami gaıete, 
doğu Afrika1 ında, yl\k1ek koml1er• 
lif in kontroltı altında ÖHI bir haY• 
kumandanhtı kurulma11 hakkındaki 

kanunu yazmaktadır. 

* Torino,14 ( A.A) - Ord• kuman• 
danı taraf odan 18zden ıecirilea 
yeni dat topçu kuvyetlerl, dotu Afrl
kaaına dojru yola çıkmııtır. 

~ 
Roma, 14 ( A.A ) - Luora Fa1-

clıta gaıeteal, Habeı hükumeti 
Muua'yı ltalyan Somalısına blrletti· 
ren bir demiryolu yapmayı kabul 
etti ti takdirde ltalyanın her tlrlG 
ıllel llareketlerl rerl bırakmaya hazır 
bu"undutu ıeklinde ltalyan hlküme· 
tinin Fransız ve lnıriliz hükumetlerine 
yeni bir kotarma " hal ,, yo~u 8ner· 
ielediği hakkında Londra'da yapılan 
haberleri yalaalandırmaktadır. 

Çam Tırtılları 

ihtiyar kadın, elini sallıyordu: 

- Demir Ağa, lçmit içmiı, 

körklltllk ıeldl... Hacer Hanım 
da konyak lçmiıti, o da kDtUk 
aibi idi... Demir Ağa, içeri ıirer 
&irmeı, onu aradı, aonra bıçağım 
çekti... Aralarında bir ıeyler 

konuıtular elbette... Ben aıe'fln• 
de idim, duymadım .•• 

söyle bana ... G•ldiiim vakit, boy• 
numa ahldınl ıonra gerlJedi ...... 
Kim aandandı? .. Candarma &abi· 
tini mi? .. Benim batımı da yemeli 
kurdun... Elim, ikidir, senin yU• 
ıünden kana bulaşıyor... Sen, n .. 
reden yoluma çıktın? Gidi lttan· 
bulun kıvrağı ... Bunca yıllık Çep
kenli ıırma keselerin adını da çU· 
rUğe çıkaracak11n... Yok, ciğeri· 
mi diıimle koparır, yerim, amma, 
aırma keaelerin adını kötüleye· 
mem ... 

benıır eğa, durup dururken Ha· 
t•re kıymazdı ya? EYde, birini 
:• bulmuıtu? Cevat Bey miydi? 

1tka kim olabilirdi? 
Muharrem Bey, taılıtın loı 

~~dınlağmda, bunları, beyninde 
ır şimşek çakar ıibi dütUn• 

lbUıtU. 
Sokak Oıtllndeld odaya doğru 

"••izce ynrado. Odadan bir mı· 
~tı geliyordu. Muharrem Bey, 

lağım kapıya dayadı. 
't Bu Mmltı, peltek peltekti ve 

•cerin Haini hatırlatıyordu: 
lla - Peki, ne var? Sen, bana, 
' karışıyorsun? 

-. Buna, sağır, boğuk bir ho· .:ttu cevap \'ermişti; Muharrem 
~ Y, bu homurtudan bir fe)' an· 
~6tnaınııtı. Y alnn: Muharrem 
"}', 11ev;nmişti; Hacer daha ya· 
~trdu. Fakat odadaki kimdi? 

Peltek mırılb, devam edi) ordu. 

Muharrem Bey, bunun bir sızma 
başlaniJcı aarhoı aayıklımaaa 
olduğunu keıfetmiıtl. 

Birdenbire içeri ıirmeğe kor
kuyordu. O sarada taılıkta, bir 
terlik aeıl duydu, aokağa fırlayan 
kadın, eve dönmUttll. ihtiyar 
kadının, yarasa ilbl karanhkta 
ıözlerini görüyordu, faıddadı: 

- Ne Yar Ağa? Neye odaya 
ıirmedln? 

Muharrem Bey, ıllr'atle d6n• 
mUıtO: 

- lçerde kim var? 
ihtiyar kadın, taıhğın alaca 

karanlığında Muharrem Beye 
dikkatle bakıyordu; onu tanımııtı: 

- Muharrem Bey, içerde 
Demir Ağa var. 

Başka? 
- Bir de Hacer Hanım? 
- Hacer Hanıma kıyıyorlar, 

diyordun ya? 

Demir Aia önce bir aaldardı •.. 
Şak&11 olmadığını blllrim ... Kom· 
ıuları çajuaam, olmaz. Karako
la rf diyordum, CeYat Beyin adam· 
laraoı çafıracaktam, dizlerim ke· 
aildl; ıana r11tladam, o ıırada .•. 

lkiıi deJ •oluklarını kHmitler, 
Hılerlnl çıkarmadan konuıuyor· 
lardı. 

Muharrem Bey ihtiyar kadına 
bakb: 

- Ne yapahm, timdi? Odaya 
alreUm mi? 

- Ne oluyor? Kapıdan bir 
dinli yelim. 

Ayşe kadmla Muharrem Bey, 
kulaklarım kapıya Yermlılerdi. 
Demir Ağanın ağır, tok Hal, öra 
llzerlne lnıa bir çekiç aibl lıiti• 
il yordu: 

- Olen gabbe... Doir•ıunu 

Bir kadın çığlı11 duyulmuıtuı 
- Of... Çekme aaçımı... Acı• 

tıyorsun ... 
- Az hile yapıyoraml 
Hacerin, sayıklamaya andıran 

peltek manlhıı hırçanlaımııh : 
- Eeeh 1 ıtt, lıtemiyorum •.• 

Git .. 
Demir atanın atır ıHI ıUr· 

ledi : 
- Gidi gahbe, kotduğun kim? 

Bir yol bak yUzUme... Bir yol bak 
yüzüme... Kimi kojuyon, iÖr .. 

Muharrem bey, ıaıkma dön· 
mllıtü: Olanlara bir türlü alclı er• 
miyordu. Demir ağadan, ayrılalı 

daha çok olmamııb. Demir ağa, 

Sıyfa S 

1 Gönül işleri J 
Genç Yaşta 
Evlenmenin 
Zararları 

" Genç yaıta evlendim. Şimdi 
yanlaı yaptıtımı anlıyorum. Çocuau• 
muı da Yar. Fakat aramızdakl uçurum 
gOnden güne bGyOyor. Baaıları ço• 
cuklaran batıra için tahammnl etmek
litiml slSylOyorlar. Bazılan da ayrıl· 
mamı ta niye ediyorlar. Arada 
çocuklar olmaaa timdiye kadar çok
tan ayrılmıt olacaktık. ÇilakO taham
mtıl edlllr ıibl detil ... 

Numan 

Çocuklarınızı sefalette bıra· 
kacak naaihatlara kulak aamaym, 
fakat medem kf aradaki geçim· 
sizlik içinden çıkılmaz bir hal 
a1mııtır. O halde bir müddet 
için ayrılan. Birkaç ay ayrı ya· 
ıayın. Bu ikiniz için de bir tec· 
rUbe olur. Bu, ayrılık ıı:amananda 
çocukları annel~rloln yanında 
bırakan. Bu ufak tecrObe umarım 
ki ikinizi de yola ietirmlye klifl 
gelir. 

Erken eylenmek çok defa 
bu neticeyi verir. iki taraf ta 
birlblrlne çabuk bıkar. Şimdi 
muvakkat bir aynlıkla bunun 
önUnU almıı olursunuz.. 

~ 

'' Son zamanda iki erkek tarafın· 
dan ailemden iıte11dim. Bunlardan 
biri sakin, nuiı, mütenıi bir adam. 
Öteki ateoli, atılgan bir i'enç. Han-
1riılni tercih edecetiml ıaıırdım. sı. 
D• derıiniz? 

Şllkran 

Hangiai tabiatlnlze daha uy· 
gun gellrae. Çok zeki, çok 
hareketli bir insan yavaf, 
aesaiı ve hareketaiz. klmaeler• 
den hoşlanmaz. Siı çok canlı 
iseniz kocanaıan durgunluğu aiıl 

sinirlendirmeye yeter. Durgun ha· 
yattan hoılanan bir kızsanız öteki· 
nln uçarılığı sizi tiksindirir. Ko
canızı aeçerken ahllkınızm bu 
tarafına dikkat edin. 

• 
" Titiz blr karım Yar. Elinde 

toz bezi mütemadiyen uğa solu 
temizler. Ufak bir toı onu sinir· 
lendirmly• klfidir. Kitabını ıu· 
raya bırakma, ıapkaaı buraya 
dayama, iazeteyl yerinden baıka 
bir yere koyma. Onua bu hali 
evdeki bayata cehennem haline 
getirdi. Onu tedaYI için ne ya• 
payım? 

Hlınll 

Böyle ıeyler tedaYI edilmez.. 
aldırma1.11aıı geçer. O bildiğini 
yapar, alz bir ı•y olmamıı gibi 
hareket ederainlL 

TEYZE 
=== 

böyle göz:UnU kan bllrDyecek ka· 
dar içkiyi nerede lçmlfti? 

Yol tlstUnde meyhane yoktu. 
Demir ağa, bir bakkaldan tiıe De 
ahp ıuıuz, mezesiz, ıokakta lçmİf 
ve birden çarpmıı, baıına vurmuı 
olacaktı. Muharrem bey, onun 
otelden çıkıımı, gf diıini biç be· 
ğenmemiıtl. 

Demir atanın sarhoılutu, uyu• 
şup ıııacak bir aarhoıluia ben· 
zemiyordu. Seaindeld hiddetli 
titreyiş, onun gittikçe ezacaianı, 
coşacağını gösteriyordu. 

Hacerle konuşmaları, biç te 
cilveleıme değildi. Hacerln de 
aarhot olmaaı iti bozuyordu. O, 
tenine, dikine cevap verdikçe 
Demir ağa, bUabUtün azacak ve 
6nUne geçilmiyecek bir tehlike 
baı kaldıracaktı. 

Muharrem bey, odaya girerse, 
Demir ağayı yatııtırahlllr miydi? 
Demir ağa, neden bukadar içer· 
lemiıti? Hacerin, eteğinde namaz 
kılınacak Allahlık bir kadın olma· 
dığını, o da, biliyordu. 

Birden, tiz bir kadın çıghğı 

koptu: 
-Eeehl Ay!. Çekil baıımdan •• 

(Arkası var~ 
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-
En Ağır 

Uykulu 

-Belucistandaki Ketta Facia

Kuı 

. 
' 
. 

Loadra haywaaat bahsuiacl., 
K•ıltınltı "Papoua,, denli•• 

kutlardan daha 
••"" latıs- atır uykulu bir 

talıfı kut olduiu da 
anlaıılmıfbr. Bu kupn adı "Kur
bataaizı., dır. u Kurbataap ,, 
aıçanlar •e yılsa clnainden aUrll
nen hay•aalarla taayylıf eden bir 
ıece kutudur. 

GOndllzleri o kadar bir UJ• 
kuya dalu ki onu ayandır•ak, 
tutuntluiu yerden almak ve baıka 
bir yere gltOrmok kabildir. 

Keşif ı•zmeleri yapmıı bazı 
ıezainlerln ı&yledllderlne bakı· 
lına; ayai dalda u1aklayan kur 
lana aralarından biri kurıuala 
nrulclup halele, 6bllrlerl u1an
mamaktadırlar. 

Bu k .. ua ap • kadar bl
yDktlr ki, !,,OU tetkik etlea bir 
meraklı: "Aiıı, kafaıının hlyllk· 
lllj'tl kadar., demekten kendini 
alamamıtbr. .. 

t:'ranıada "T&ylerl., de, eakl 
C - bir ldllaenin gölgesine ıı· 

Rekla1111l• iıamıı bir berber 

llllı dllkklnı Yardır. 
••n DGWaın came-

lwnnda ıu Ula ı&ıe çarpar: Alb 
ayhk 1aç tu•aleti w• aaç boyaa
m111. 

Dllkklmma le•huı•da. inala 
albnda ıu abr okunmaktadır: 
•• T •.tis tarllaJ 1630 ., 

Bay berber, dllkklnının 11kl
fftinl, itibarını g6ıtermek1e kal
IDIJOf', ayni zamanda berberlik 
taribiai deilftiriyor. Meler " alb 
a1l1k uç tu•aletl ,. , bundan ı, 
&111' eY•el YarDUfl 

1r 

B• -• Londrada ltlr ...... r 
•• clil9'zler olimpiyada" 

.. ~-.,,-11-,-.,-,,-,,-, ... açılacak •e bu•• 
•Ül•r 011.,. yir.mJ yedi millet 

lftirak edecektir. 
plgo'ı Bu ollmplyadda, 

yet)'Dzlbıde Hl'ır Ye dillizlerla 
arauluıal yıldız:an araamda fut· 
bol, tem. maçlan, yOs•• Ye 
biılklet yarqlan Jipalacaktır. 

Bir Doktorun 
Cumarteai GUnlUk 

NoUannd•n M 
idrar Kap.rmtılr. 

"Selaülb•ol,, 
Bucln .uw ,..,.. IHı .... k 
maaJeae etti& G ... leri iclıamu 
kA91Dyor Ye faal• alDirli oleujwa· 
dan uneıl 1lkl7ıt edi1oıdu. 
Bu çoouk otk.idın ı•rc:lifi kıza. 
mık Ye ııtıaadaa Mnra kanııı 
blmıı, ıiDiri de bwndlan ileri ı•· 
Ji7oıda. 
Llnnm kaÇlnlUI ......... tie Jia• 
-~ ............ 
:e.lk..mti ·-·· ( ..... ph,.... oloflqu) yapdmuı ~I 
ve geMleri iki 4efa fOC8f1a Wrara 
blcbrmalarma tue meyyaJaı " 
bilbHıa .. k ... babnp ıtDa ı . ı 
tane limo• yedirmelıriııl, PDlf " 
1a ban10ıu yaptırmalarııu tenblb 
e\tim. 

M •• ...ı.. kealp .. klayı•ıa, ,..._ 
bir albl•• 7apı1hnp koJlekai;ro• ~ .... 
auı. llluata -•-..da llu a•tı. Mr 
.................. Jetlf•ltlllr. 

sının Son Plinçosu 
50,000 Ölü Ve Yaralı, Veba Ve Kıtlık •• 
Halk, Hali lztırap 
Ve Dehşet içinde 

Birkaç fln enel aa •e 1raa
h tafailltını •erdliimlz Beluciatan 
seb:eleal hakkında gelen yeni yeal 
haberler, hldiaenin her tllrll HD 

Ye tahminleri de geride bırak~ıjt
m ıaıteriyor. Yerin prıılmaıile 
hemen hemen altı llatlne ıelea 
bu maotaka, buıUnldl Iraaıa tl
mall ıarkiıiade, Hindlıtaa mmr
larının JI• kilometre kadar , .. 
nındadır. 

Depr•••eden mlteeulr olan 
aabanıa geaifliii iki JG• kilometre 
murabbaı kadardır. Bu mıatakaaaa 
ortalarına dit•• Ketta ıehrbade, 
maruf tablrile tat lıttınde tq 
kalmamııtır. ÔJU •• yuahlarıa 
ıaym, yerli Ye A•rupah ol•ak 
here keain (kat't) bir ıurette te1-
plt edilmittir. 

Bu rakkam (50,000) dlr. il•· 
dl, bu tabiat faciaıınıa enkaıa a.. 
tüade bir taraftaa baykuılar IS
terken, öbllr taraftan da halk ara· 
ıında veba haıtahiı baı 16ater
mif, kıtlık baılamıı, •ğ kabp ta 
çadırlara çekilenler, öte7e beriye 
ııtınabilenler, ellerine ge,en her 
.. yi kemirerek hayatlarını kurtar
maya uğı·aı&yorlar. 

Erkekleşmiı 
Kı%ın 
Davası 

ÜçlncD ceza mahkemul lnDa
de mttthlt bir kalabahk. ltiıe•, 
kakqan biriblri ilerine yıkılan 
Wr allrO fnaan J. 

Bazılan da hlrlblrlerlae ıorue 
yor: 

- Kaz aerede ? 
- Oilaa nerede ? 
- Kim.ha .... ıc ..... ı ... 1 
Mesele ••l6m: Yine Re...,._ 

Melelaat davaıı. Remziye korl· 
dorda hlr erkek arkaclqile 
koauıuyor. Daı .. mltebew'•; 
••U. Melebat plllllt, fakat 
g&rlnlrlerde yok. Bir 1er. .ıtı· 
lendftl slylealyOI'. Etrafı ~ 
lanmla araıbrırkta llmbp t•jrda 
da. D6ndlm, bakbm. Kırlı 
J•tlarında kadar bit kadm: 

- Gazeteci Bay, kimi an• 
yonuauz 7lae? 

- Erkek kayahtla•• ıuea 
kıza. 

- Ne yapacaluıwıs ? 
- Koaapcatım. 
- KaÇU1C1 konuıma hu camm. 

Yetmedi mi artık! Blr .. y delil; 
dopu, yaDhf herpyl JUIJOrlWIUL 

Ve halk da her llfınna inanıyor. 
- Siz Melekıabn yakın akra• 

balaruadaa olacabı ... NDmm? 
- Akralta defll, Fakat akr .. 

badan dalaa 1akın. Aile doduyu. 
Melelaatm doiUfuadaa bu,._ 
kadar ha7atını bWrlm. 

- Iamlalıl ı6Jle••• mlalnk? 
- ~ IJle .. , mi olart Ay .. 

• .,. Fatma di1lwerla. Fakat ıera
catuuz birtey YUM ulabnm. 

- 8a maelenln iç Jlzhl 
ulamak llterdlm. 

- ....... iç ytbll ... 
tile .ayı.,.Wllri•. Feliat P••t .. 

61• ,,. r•ralder S0,000 İllr 

Her taref affl•I ol111 ...... r 

Halk hAIA feci vazlrettedlr 

---=----------------=--=--~----.-::===-=---------------1e yaıamauuuz. Çlnk& yazılmuı 
doiru dejild~r. Netice itibarile 
Melebat aldablm!ft ijfal edilmiı 
bir kızdır. Dfif{inln 19 )'&flnda 
bir kızcajlz. Ne tarafa çekaem 
fider. Halbuki &teki 67le dejil! 
Y aıı Oerlemit. eYlenmlf, fakat 
ılmdi ayrı Jq&J•n. iki çocuklu 
bir kadaa... 

l1mlal gblo,.a ha kadıa 
bu daYaJ8 ait bau daha 
birçok izahat •erdi. F alrat beni 
obpcularua muur pıtıaı.. O 
izahatı yazamıyacatım. 

e..a Wr .. açım. 

- Melebatm llayahna dair 
bildilderbdz yok mudur? 

- Y aalm111•• tarafım bırak
madımz ki, maamafib gazetelerde 
çak•• haberlerin çofu U11ıızdır. 

Melekzat çok Jibek bir ail..tn, 
çok iyi bOyltolmDf bir ka.MLr. 
Y a.Imz ifte oecleue elli"• kar
deflerİIM beuemedL Erkek ıiW 
ıezmek aevdauna dDflD. Bltla 
kabahat. bu! Her llk macera du
)lulur derler. Iıte OllWI da bu 
ilk lıi böyle dile dDtlO. Teuli
beülik. Fakat dedij:m ailN bu 
işte Melekzat tamamen kaba· 
hatıızdır. 

Bu eeoada gfzll olarak cere· 
JaD eden muhakeme bltmlı •• 
davactlar çıkmıflarcL. Bayı.n Rem
ziye ıe• kahkahalar atarak ...,. 
divenleri dörder, clisrder ladl, 
uzaklaıtı. Benimle kor.11fU baJ•n 
ise .. Melekzat baydi 1 ., dİ) erek 
bağırdı. Bana da: 

- ADahısmarJacLk, diyerek 
arkalarında, yilrftdOltr. 

Haziraa 15 

I Haoa TMlik••I =t 
_,__i -

Karşısında 
Yardımlar 
Artıyor 

Ankara, 15 ( Huauıl ) - 811 
lftla yurdun muhtelif yerlerinde 
haYa mitlnıleri yapılacaklar. Mi• 
tln•lerde haYa tehlikealnl anla• 
tu l&yleYler verilecektir. 

Konya, Trabzon, Bahkelir, 
Uplr, Kara, I? olu •• ıair illerde 
l7e 7uılmak için halk arasındt 
adeta bir yarıı baı 16.termittir• 

Teklrdağd• 
Teldrdat, 15 (Huauıt) - Bu

rada as zamanda ha Ya telılik ~sini 
bUea iyelerin 1ay111 artmı J!.tr. 
Toplanan para S bin lirayı bul• 
maıtur. 

Bursa de 
Bana, 14 (A.A.) - Torla 

apldarıDJ yardam, har.retle d• 
nm ediyor. Bu,aa 2145 liralık 
Jlkea 1680 lira lak ta verit ka,. 
.tedilaalttir. 

lstanbulde 
ffaya tehlikeaiai bllea iye ole 

mak lpn latanbul baya kurumuna 
dla reaullraaa Refi C.lll 2~ 
lalt Rıza, Aık Nami 12 t•• 
Abf 21, Malik KeYkep, B&kllclf 
lhan, Lltif, Nulm Eıldaazi, B .. 
JU Sara Eakinazf ylrmipr Ura 
taahlılt etmişlerdir. 

Ayrıca 75 kiti de aeaeYi 31 t 
lira taahlatlt ederek yardamcı Oy• 
olmatlardır • 

Marmara mıntak111 ayarlar 
mlhttiıliif memurlanndan 11 
11111 de aenevl 63 llra taahhlt 
ederek 1ardımcı iye olmuılardır. 

Tlrk Çlmennto ve Su Şirketi 
tarafından 1000, Anadolu Çimen• 
tolut Şirketi tarafandan da J 250 
lira werllmlttlr. ,.-. ___ _ 
Çin - Japon istilası 

p ..... 14 ( A.A. ) - 17o0 
ldflllk yeni japon lmYYetler~ 
Kuıeyçin'de bulunan Japon gar
po.muı katılmak tlzere bugtla 
Şinpdantora'ya Ye Tangku'ya 
.. lmlflerdir. 

Buradaki Japon ukerlerinla 
UJıaı timdi 2400' e çıkmıı bulun
maktacLr. 

AakeralzlqtlrUmlf b&lgeye al
rea 13 trenden tekiziKuzey Çin'• 
K!tmek lb:ore Şaahaykinan'da 
'almqlarchr. .. 

Tok10, 14 ( A.A. ) - Nanlda 
hlk6meti orduau ile General 
Yuhaueıun• ku•Yetleri HopeJ 
IW bu aym 25 inde botaltmıı 
balanacaldardır. 

* Pekin, 14 ( A.A.) - Röyter 
ajaMI ayları ( •uhabid) Çio'• 
Japon lateklerlnl bildiren ataş•• 
mUiter B. T akehaıi lıe ıör ilf' 
mllftlr. 

Atafemlllter, Japon kuY'1etlr 
dala Kapeykul dan geçtilderial 
" timdi bu pna 30 mil kuzr 
Jiade ( cenubuacla) baluaan Ml
yma'a 1aklattıldarJD1 aöylemift4• 

Nöbetçi 
Eczaneler 
lh poe nölHttçl oczaa•t.r fU .. 

la*: 

lıtanbul tarafı: Şebıadeb ... r 
da ( Hamdi ), Abua)'da ( ZiY" 
Nari ). Edimekapula ( Arif>. Şehre" 
miaiDde ( A. Hamdi ', Samatyad• 
( Rıdnn ), Klçükpasarda ( Küçuk
pazar ), Eyüpt• (Hikmet), I...Ale . ıd• 
( Sıtkı ), Fenerde ( Emilyadi ), Sır• 
keoide ( Etref N991t ) , Yemifle 
( Beauoo ,, BakırköJGııd• ( :Mer
kez ). Beyoğlu tarafı: Tabiın Bol
tanbaşında ( 1'imat ), Tepebafınb 
( Keoyoli ), Tarlabafmda (Tulabat1'9 
Oalatada ( Kapıiçi ), Şiflide ( Şi,1 ), 
Kuımpatada ( Merkez), HaeköJ d• 
( Halk ). Kadık8y tarafı: Moda~ 
( Faik lakender ), Pazaryohıod• 
( Namılı: lemet), Büyiikadad-
(Halk,. 



15 Haziran SON POSTA 7 
------======----=--=-==-====-===a:mıı:--=--====-========================~ ~=-=================:z::::::============--=:ı=:o::===========-===-==--..,,,_=-=========::,. 

1 
...... 
J " .. ~ 
'· .•: . 
·~·~ · .... 

~!,{-. ~ .. . 
• .,;: .. '".; >-

~-· 

.......................................... 8 .................................................................................................................. ., 

Makyajınızı Şapkanıza Uydurunuz B~~ .. 11~0~. Kadını, Yemek Masasını 
Nasıl 

Çünkü Fena Ve Uygunsuz Boyanmış Bir Yüz Güzel 

Şapkalar okadar detiılk •• 
kkıdar çııltll ki eğer daima alır 

•n olduğunuz makyajı terkıtmeı 
te nıakyajınızı ıapkanıza uydur
lttaz.sanız bntttn itinan11.a ratm•n 
R\lz.et görUnmezıiniz. Makyajın 
''Pkaya uyması lhımdır. 
k Meseli: Yukarda aatda önl 
•lkık, ıapkayı alalım. Böyle bir 

tapka giydiğiniz zaman yaaakla· 
~nızın allığını mUmkUn mertebe 
lltnunuza yakm ve uzunlamaa:na 
~riinnz ve tabii iyice yayınız. 
tıdağınıım boyası fcvk&l!de 

t~rlak olmalı. Gözlerin· zdeld iae 
•likis gayet hafif. 

d Hemen hemen terıine glhl 

11~tan çiçekli şapka ne~inden g .. 
t>'t kenarh bir şapka giyeraen": 
, taınan mt'Hle doğiıir. Burat: ı 
Q' nıUbim rolil ağızla göz oynar. 
t ~un için gözlerin mümkün mer• 
~ e büyDk görünmııi lizım. 
d ~lbeleri gözllnfizün ku~ rujuna 
i C)ltu iyice yaymaz. Kirpik!eri 
)ttrden dışarıya dojru yani 
il •nlara doğru fırçalayınıL A lığı
l ltı rnUmklln mertebe yukarı göz· 
tte k 

11 Ya ın fakat burnunuzdan 
,~ak sürllnUı, dudaklarınızı 

•snakıllı boyayınıL 

~ ÜçnncU şapka soldadır. Bll!Un 
~•Şınız.ı he~n hemen me}danC.:a 
•takan bir şapka. 

'- Böyle şapkalar için bir ke rre 
'•\gayet muntazam olma ı. Eğer 
~,~.<trın ıza iyi bakamıyorscnu gü· 
'- ~k namına rica ediyorum bö) le 
--:iiı" giyme) iniz allığu ız fazla 

memeli. F .akat dudak boyanız 

blllldı sayıt ı&ze çarpan clnıtea l 
olmalı. Kaılar uzun olmalı, ince 
detti fakat lace biçim veril mit 
bu!uamalıdır. 

DardUncllal\: Kulaklı, yan yllzl 
açık bırakan ıapka, bu ın çolr 
genç kızlara 1ıiden bir biçimdir. 
ve bir genç kız hafif bir podra, 

Bir Şapkayı 

Da Çirkin 

leştirir 

ını.ı bir dudak 
ıapkanın albnda 
ıörllnDr. 

boyaallı bu 
aay•t 1ılb:ıl 

Fakat bfraı yaılıca bir iradın 
bunu giymek laterıı bUtUn mlni• 
sfle itJnah glSrUnmeyı uğraımah• 
dır. Makyajı da naı:arıdikkatinl 
çımlyecek kadar hafif olmalıdır. 

[KADIN GÖZÜ iLE 
Bir Kadın Gözü, 

Esrarını 
Son zamanlarda romanhırı 

çıkan garp kadınları hep ıu 
noktada birleıiyorlar : 

Kendinizin hakikalte ne o~du· 
ğunuzu hiçbir zamam erkekler& 
belJl etmeyiniz;. Cazibenin bUtUn 
ıura iıt• buradadır. 

Bu romanlardan birinde di· 
yor ki: 

0 
- Ona hiçbir zaman aeni 

iyice bildiii kanaatini vermeme• 
liıiniz. O her vakit acnin içinde 
onun ıöremed:ği ve anlayamadığı 
bir ıey olduğunu ciüıünme~idir. 
Çünkü erkekler için en kıymetli 
ıey elde etmek için en çok ku\• 
vet sarfettikleri ıeyc!ir.,. 

Diğer bir roma nC:an: 
" - Şeker ıibl bir kızdı. Biri· 

dk kusuru b~raz genç olması~ dı. 

Çnnkii g•mç sadık o!duğunu gös· 
terir. Onda her fey .spa3 dınhktır. 
Karanlıklar ve aydınlıklar yoktur. 

Kadının 

Görür 
Bütün 

Hır fey meydandadır.,, 
Bir t;çU ,cı.ide: 
.. - Erkeği tahminden tah

mine silrükleten ona kat'i olarak 
hiçbir şeyi çlvilemeyon kadın zeki 
bir kadındır . •• -----

Sağlık 
Onların Vücuda Faydası 

Ve Yorgunluk 
Onların &allıkta Ornadılı Rol 

Eier bacaklarınız akşamları 
yamyor, alevleniyorsa eczaneden 
amamelia alınız. Bunu kuru yap· 
raklarla karLt kırk beş dakika 
kadar kaynatınız, süzilnliı. Ayak· 
larınızı. bacaklarınıza bu ıuyla 
yıka} mıL Bazalar& sabah yıkarlar, 
bazılara ak~am yıkamayı tercih 
ederler ertesi gün bacaklarının 
gayet rahat ettiğ ini ıörUrler. 

* EAer &lnlrlerlnlz Zalf Ve Dlma-
ğınız Yo~gunsa 

Yaz bsşlangıcında herkes 
biraz yor~nluk duyar, alnirler 

orta çlzgiıl ma 
ıanm ortaıına 

ıelmek llı:ere 
örtülecek. Butnn 
takımlar biri bir· 
lerlodın aynı 

uzakhkta olacak. 
Peçeteler btlyllk 
Ulklırine ıöre 
d6rdı Yeyabut da 
daha fada ka· 
ta katlanarak 
her takımın yani 
her tabaj'ın ıol 
tarafına ve iki 
8ç Hatim ara ile konacak. Çatal 
bıçak maaanıa kenarından iki 
buçuk llç aantim kadar lçerde 
olacak. Çatallar ıolda 'Ye bıçak· 
lar, kaı•klar ıağda bulunacak ve 
kullaaıı ııraama göre dlıilıcek. 
Yani en evYıl kullanılacak, bı· 
çak, kaıılr veya çatal tabaktan 
ın uzak bulunacak ve en ıonra 
kullanılacaklar da ta bağın tam 
yanında olacak. Salata tabağı 
çatalın önünde ıolda, bardak lae 
bıçatın lSnllnı aağa konulacak. 

Sofraya tam oturulaca~ı ııra· 
da bardaklar 3 • 4 doldurulacak. 
Tepıleme doldurmayınız, çok 
7arım da doldurmayınız. 

Eter yemek maaaya konul· 
mayıp ta ıeı:dirHerek dafıtılıyor• 
ıa oturanın ıolundaa verilecek. 

Tertip 
Eder? 
Ve Naaıl 

Hizmet Eder? 

Y alnıı ıu veya diğer içkiler aağ• 
dan verilir, vı kaldırılacak ıeyler 
de yine aağdan kaldırılır. 

Tatlı gelmeden evvel tuzluk
lar, ekmek kırınhlera vesairenin 
hepsi sofradan kaldırılacak. 

El yıkama tulan da tam 
kullaoılacağı ıeyle beraber getl• 
rllecok, Ye bunlar Uz.erlerinde 
kllçUk birer 6rt0 bulunan tabak· 
ların içine konulmuı olacak. Her 
miuflr bu örttl ile bel'.aber ta11 
kaldırır. ÔrtUyü masaya, maaayı 
da onun üatone koyar vı tabP~"Jılt 

da soğukluk her ne ise ondan ulır. 

Yeni Mayolar 
lstediğini~Ôrgü ıı~·~y;pabilirsiniz 

Örgüde hergun okadar yenilikler 
görüyoruz ki gitgide galiba eıkl 
tezgah devrine danec•ilz ve 
herşey evde hazırlanacak. BugUn 
bOtOn dilnJ ayı saran ekonomik 
ııkmh bunu icap ettiriyor. 

Yon blüzlarda okadar incelik 
gösteren bayanlarımızın bu baait 
mayoyu yapmakta hiç zahmet 
çekmiyeceklerini zannediyoruz. 

Bu sene mayoların ön açıklığı 
geçen senekilerden farklı olarak 
sini olacakhr. Onun için ıiıe 
alvrl vakala bir model takdim 
ediyo;uL Ön parça ayrı arka 
parça ayrı örlllecektir. Öndeki 
muayyen ıekil bir tera bir yüz 
6rlilerek yapılmışbr. Keza arka-

biraz zaif olur. Uyku pek mun· 
tazam olmaz. Eğer s iz de kendi
nizde böyle birşey dl.ıyuyorsanı ı, 
eczaneden biraz Kediotu alıp 

dan kemer gibi duran bir de 
bir ters bir yUz örUlmUıtUr. Ağ 

için yine ayrıca bir parça örlll· 
milttür. Aakılara isterseniz ayrı öre

bilir, iıteraeniı ön parçadan çı· 
kartabilkıiniz. Bunlann da örgüıQ 
bir tera bir ylzdür. Fakat siz 
iıtediğlniz herhangi bir ÖrillyQ 
tercih edebilirsiniz. 

Yakanın bütun boyunca açıl
mamak için ayrıca bir bant örll· 
lüp dikilmiştir. Siz bu bandı da 
lıtediğiniz herhangi bir örgUden 
ı5rebilirainİL 

Havalar bu sene biraz serin 
gittiği için eğer şimdi baı!arsamz 

deniz me\1siml ba,layıncaya ka· 
dar mayonuz da bitmiş olur. 

ka} natınız ve süzünüz. Akşam 
yemeğinden sonra küçük bir çay 
fincanı için:z. l:.ütün l u rahat sız 
ed:ci sinirin geçtiaini gönceksiniı.. 
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''Bir Kadının, Yıldız Olsa Bile 
Saadetini Tamamlamak için 
Mutlaka Anne Olması Lizım,, 

Bir kad1n için hayabn •• 
ıenıia, en kat'i kaauau bir me .. 
lek 1ahibi olmaktır. Kadanlana 
ıöhret kazanmaları için 7apmaları 
lazım olan fedakirlıklardan 1111 
aık ba'baedilir, hattı kadınm hen
llğinl yapan Hvinçten bile YU 
ıeçmelerinin icap ettitl ı&yleair. 
Bu, budalaca bir iddiadır Ye ldr 
eıld zaman hiklyHidlr. Buıftn bir 
kadıaın baıından aıacak derec .. 
de meıgul olma11 kadar ıe•kll 
l>lr,.y yoktur. 

Meıell bea, kendi lleaahıma 

çalıımaaaydım öllirdllm. Mealetl
mln ıertliklerJnden aala fikiyet 
etmedim. Sabahleyin 1aat 6 ela 
yataktan çıkmak beni aıla Dımedf, 
kendi kendime: 

- Jıt• batan dlferlerine hen• 
zeyen b:r ana daha! CUmlt1ial 
aı)a ıöylemedim. 

Sinema )'apmayan, l>aıka 
meslek:ere rirmif, birçok •emle
ket kadınlarını tetkik ettim •• 
gördüm ki bepıi de ıenç, zinde, 
ku•vetli, gtııel kalmaktadırlar. 

Buna mukabil çalıımayan kadın· 
ları bekleyeni tltmaahlr, çlrki .. 
liktir. 

Şüphe yok, çocuk meHleal 
Yardır. Ve hen kat'iyyetle inanıyo
rum ki bir kadının hayabm 
tamamlayabilmeıi için mutlaka 
bir veya birkaç çocuj'U o]maıı 
llzımdır. Ve ıinemacılık anne 
olmaya asla mani deilldir. 

Bir kadının e•lni ltlare etmeyi 
bilmeaine ıelince, bu bllfiJ• 
a nema yaldızları da herha•ıi l»lr 
kadın derecealnde mallktlrler. 
HuıuıiJe mHlekleri kendileri için 
canlı bir mektep yerini tutmak
tadır. Diğer taraftan eptye• yıllar 
ince öirendim ki, ıinema yıldız· 
ları da kendi lılerini ıörmelidir
Jer. Akıl halde paraları çabucak 
•rlylverlr. Eıki umanlar çeklerimi 

Sinemada Güzel 

Tablolar l 

Nadla Sibiriakald ''Rapt,, filmlncle, 
baait bil' k6ylü kııı lıu1afetiade 

1 

Joan ~ •• 
ford kea· 
diıine ook 
yakııan bir 
poıda .. 

lııp lı&tlplerimı doldvtturdum, 
bunun netlcealnl bankada param 
kalmayınca anladım. O •akitten· 
beri kendi itimi kendim gllrlr, 
batan çeklerimi bizzat yazarım. 

F ranıot ıeçenlerde bana bir 
hikaye anlattı, aatın aldıtı eıbam
dan milyonlar kazanan NeYyorklu 
meıbur bir it adamındaa babı .. 
diyordu, blrlal bu ıata aormaı: 

- Peki, bu ıatm aldıtnıa. 
tah•illtlara •• •akit ıataraınız? 

Model 

Sanılacak 

Bir Aile/ 
• 1Uluılararaaı delilik,, filminde 

biri doktor, 6teki haıta bakıcı 
rolft yapan Jorj Burna Ue Graıl 
Ailen, 7ekdlterine ıon derece 
batlı bir karı kocadır. 

E•lenmedea ene) radyoda 
cala111orlardı, karı• karııya idiler. 
Evlendikten ıoara ılaemaya ı•ç• 
tller, yine karıı karıı1adırlar •• 
l>u karıılıkh 1ata1ııtan çok mem
aun olmak ıartlle .• 

Bununla beraber lltlfeyl ıeYea 
Gra1l Ailen ı•çen)erde ıaıet .. 
cllereı 

- Iıt• 1 rıldanberldlr ki 
Graal Allen'la lrocaaı ııfatile ya
ııyorum, bununla beraber •• bil· 
k6metten, ne de kıııl aallpten 
henllz hiçbir reıml tebrik alma• 
tlım, bilmem ki bir dlıl kaplının 
yanında yaııyan adım ıözlerine 
çarpmadı, ne oldu. hayret edi· 
yorum! 

Demlftir. 

- HJçl»lr ıamaal diye •••ap 
•ermlı ! 

lıt• mu•aff akiyetia 11rn bu 
cDmlededlr. Kendi heaabıma ben 
tah•lllt aaba aldıj1m ıaman bir 
kenara kor •• unuturum. Zira 
mHletlme allaayet •erdltlm ıa· 
man b9f pıraııı kalmak lıt•tlnde 
detlllm. Bir clmle ile kendimi 
tarif edeylmı 

- Her ı•ydea ••••I ltlr it 
kadınıyım! 

Margonun 
Gerçek 
Adı Nedir? 

Film hayabna yeni ıh'•• , .. 
•imli danı6z Marıo'yo Crlme 
Sanı Pa11ion' daa ıoara, .. Sen 
Rumba,, filminde de bir rol ala· 
cajı zaman kendlal lpn bira• 
daha uzunca, biraz daha aheakli 
bir mUıtaar ad bulm111 ıerek 
oldutunu 16ylemi1ler, o, mat .. 
reddit dDıtınmaı, ıonra: 

- Peki, demlı, mademki 9ok 
kııa buluyor1unuz, Margo adından 
Yaııeçeylm. Amma bu takdirde 
aflılere aaıl adımın tam olarak 
1aıılmaaını lıterim! 

- PekAll, ce•abını almııl 
Fakat Marıo'nun aııl adı ... 

cUr bilir mlılnlz? 

Donna Maria Marıarita Gua
dap Baatado Ca1tlllal 

Tabii ıtUdyo mOdllrft bu uzun 
adı ititince •aııeçmiı Ye: 

- Bana 6yle ıeliyor kJ, Mar
ıo daha iyidir, demifl 

"Okyaaoı Ga1111-
terlerl ,. a d ı n ı 
taııyan bir film 
yapıldı. Mevzuu 
bir poliı hikly .. 
ıldir. Nik •• 
Tobi iımi•d• iki, 
çok eıki arLa· 
daı •ardır. İklıl 
de d a J ı ı ç Jı k 
yapmıktadarlar • 
Fakat bunlardan 

9 

-

b lr la c la 1, Nlk No Mor• Ladieı iliminde Toae ile J oao Kravford 
pollı hizmetine ılr•r. lklaclai iae I bir poliı filmi clıba yaptılar, adı 
bir kazada bl.r lr o J un• kaybe- " maıkeler aıajıya ,, dır. T oni 
dince, tek kolu ile it bulamaz. adında genç bir atlet Hrvetini 
Ka•adan ••••I HYdljl ı••ç kıza çarçur ettikte• 1011ra bir ıazeteye 
nlfaaını ıerl Yererek ortadaa kibar mabfeller mubarriri olarak 
ka1bolur. Aradan zaman ıeçer. l'lrer Ye daha ilk ıOa lerde, mUdOrU 
Ve blrıtbı Nik ıokakta bir hay· tarafındanKameroniıminde bir adalli 
dut ceHdl bulur •• bu baydutu hakkında malumat almaya meınur 
ııld arkadaııma lldOrdOjGnll an- edillr. Bu nazik bir ittir, çUnkll 
lu, Yazife •• arkadaılık hlalerl Kameron, eakl ıporcunun parasız 
ar111ada mltereddlttir, fakat kahnca bıraktıjı eıki aiıanlııı 
llenla bir haydut olmuı dolayı• ile evlenmek llzeredir. Toni bu 
ılle arkadaıhk h ... i galip ı•lfr, tahkikabn neticulnde Kameron'ua 
1alnıı Tobl bu ilk ci11ayetle iktifa bir çete reiıl olduğunu anlar, 
etmes, bir kaçakçının hizmeti•• tutturur ve eakl nlıanlııını tekrar 
per, o zaman da ild arkadaı .1. aeçirir. 
araıında mllcadele baılar. Neti· 
c .. i iyi yoldan ayrılan fçia 61ümd0r. 

• Son samanlarda Amerikalılar 

Gazeteler, 111etecl rolünde 
Norman F onter'in çok muvaffak 
olduğunn söylüyorlar. 

Hayatını Tiyatro ile 5ine· 
ma Arasında Paylaşan 

Bir San'atkir ' 
Grace Moore birkaç flnden

berl Franaadadır. iki haftalık 
tatil ıamanım .. Kan ,, da ıeçlr .. 
cık, aoara Londraaıa meıhur 

Co•ent • Garden tl1atroıunda 
.. Bohe• bayab ,, operaıında 
Prlma Donna rolDnO yapmak 
iare lnıllterey• ı•çecık, bu 
mlddet ıoora da Fraaaada ••Eıki 
aıker " cemiyeti beıabıaa •eril .. 
cek bir temıllde fabri7ea rol 
almak llzere tekrar F ranıaya 

dönecektir. Grace Moore bllhaasa 
IHİDİD aOıelllğl, oyununun inceliği 

ile taoınmıı, sinemaya geçmeden 
ıv•el yeni ve eaki dOnyanm ea 
bOyllk operalar~nda alkıt topla• 
mııtır. Sinemada çevirdiği en ıon 
filim IH ( Beni her vakit ıe• ) 
adını taıımaktadır. ÔnUmllzdeki 
mevalmde ıöıterllecektir. 

Grace Moor• bir lıpanyol 
akt6rtl Ue evlldldlr, kocasının ada 
( Parera ) dır. 
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Ulu1al futbol takımında ekHrlyetle J•r alan ıeaçltr 

Futbol Federasyonu Niçin Duruyor? 

!Fenerin 
27 inci 
Yılı 

Fe•erbahçe •por kulObl, ya· 
rıa brulu .. nun Jiraıl yedinci yıl
dönllmlnll büyUk texabnratla kut
lulayacakbr. 

Bu mlbauebetle yarın Kadı· 

klydekl ıaalaumda yirmi yedinci 
yılının ıereflne maddi, manevi 
blta.a Yarbj'ım meydana koya· 
cakbr. Meruim Wr ıeçit reual 
ile bqlıyac:aktır. 

Balkan Şaır.apiyonasına 
Girmemek Doğru Mudur? 

Rubu aarhk bayatını• J&blle
ıllll yirmi kUıür aenellk futbol 
hayabna IOn veren Zekinbı m .. 
rulmle lnraktıtı futbol maçile 
t•'it edea F enerbahçe yann da 
kalftpleriaha bu .. ,.fll ,O•Dnde 
IHiçre•in ea baıta tiden bir ta
kımı olan methur Servet kulO bile 
kutılaımak •uretile buıtıal can· 
landıracaldardır. 

Eğer Y enilmekton 1 
Korkuyorsak 
Buna Şaşarız 
Yarın sofyada Balkanlar ara· 

aındakl futbol turnuvasına ba,. 
lanacaktır. 

Yugoslavlar, Romenler, Yunan• 
lılar ve nihayet Bulgarların ittirak 
ettiği bu müaabakalarda, Tllrk 
takımı maalesef yine bllinmiyen 
bir sebepten dolayı yer almıya• 
cakllr. Oç ldtilik azaaile ne yap
tığı belli olmıyan futbol feduu
youumuz bu mliaabakalan takip
ten bile uzak bulunmaktadır. 

Bütiln faaliytıtl hemen hiçbir 
kıymet ifade et111iye11 Tlrkiye 
birinciliklerinden Heri ıitmeyea 
federasyon, bir Hnelik faaliyetinin 
Türkiye blrinclllklerlndea ibaret 
olduğunu zannettiği içindir lef bn
tün arzulara ra§'men ea ufak bir 
kıpırdamaya IUzum bile ılSrm .. 
mektedir. 

Balkanlarda muntazaman ıtı
reş müsabakaları yapıyoruz. Gtı• 
reş hareketlerjni proııramlarına 
bile henlb alan Balkanlılar bizim 
davetimize memnuniyetle kotmak-

eıaıa hnkma yoktur. D•ha dftne 
kadar, Almanları, Fransızlan 
matlup eden Bulgarlar, iki Oç 
gUa •••el Bohemjaaı taktmı ~bl 
Anupanı• en zayıf bir kulftbDne 
mağlOp oldular. Unutmamak IA· 
zımdar ki nihayet yapılan bir mu· 
barebe dejil, iki taraha bir 
buçuk aaat ıllren bir apor tema· 
ııdır. Mnıterek bir tekilde çahıan 
kulUplerimizln aldıkları dereceler 
Tark futbolunun zannedildiği 
kadar dnınk olmadığını kolaylıkla 
iıpat ediyor. 

Ehil ellerde çalııtırılacak takım, 
yine temiz dnı Uncelerle teıkil 
edflditi lfln yapacağı her maçta 
memleketimizin renklerini ı•refle 
her yerde, hele Balkanlarda mut• 

Senet lmlUbtl lulçrede uıua 
Haeler .. mplyonluk almıf, ıarbt 

lıYiçrede birçok kupa maçları ' 
kaunmıı, laviç.re mlllt takımına 
oyunculu Yermlt. f6bretll blr ta• 
kımdar. Bu ıabalı ı•hrimizde bu
lunmaları beklenen IHlçrelller 
ötedenberi çabuk futbol oyna• 
malda aıanafturlar. 

Soa a1larda iyi hueketll ıe
çen futbol Ahaıı, Servetin ziya• 
retlle, daha dyade caalıbk kaaan
mıı olacaktır. - "-

laka muYaffaldyetle tem.U edebi
lecek kıymetini her zaman ga.
terebilecıkUr. 

hmlrde mnaimla llk ıarpl yantlarına ait bir aörilaDt 

lzmirde Deniz 

• 
Haziran 15 

:--.-- .... ._ ..................... ...... 
Memlekette Spor 

Zonguldakta Futbol Git
tikçe Kuvvetleniyor 

---·- ·--..-..:::· ·-
Boks Şampiyonu 

YeniJdi 
Mab Bir De Tahttan 

Düştü 

Malı:ı Bir, Kamerayı yeadlği maruf 
maota 

Nıvyork, 14 (A. A.) - Acun 
.. mpiyonlupna aday olan jlmmy 
Braddock, 15 ravundda sayı he· 
sabile acun tamplyonu Max 
!aer'l dısvmüştnr. Çok gUıel 
yapılan bu maçta yeni ı•mplyon, 
Baerln pık tanınmın olan HK 
vuruıundan yalmadan blltlln bilgi· 
alnl ye bütün eoerjlılnl kullan• 
mııtar. 

Yargıçlar toplulukla, Baerin 
yenildiğini onaylamışlardll'. Karar, 
seyircilerin alkııları arasında biı i• 
tllmiştir. • Ilin edilmiştir. • 

Uşakta Da Lik 

Maçları Devam 

1 
Ediyor 

Zonguldak, (Hususi) - Met
hur futbolcu Refik Oımanan ça· 

Jııtırdıiı Zonguldak mıntakası 

futbol maçları bUyilk bir allka 

Ue bqlamıtbr. Her hafta de Yam 

eden bu maçlarda oyuncularda 

dikkate pyan bir terakki f6H 
çarpmaktadır. 

Zonpldak•porla • Ko:ıluıpor 

ara11nda yapılan maçı sıfıra kar11 

Oç 1ayı He Zonıuldakıpor takımı 
kazanmııtır. 

Am••r•d• 
Amasya, (Huıuai) - Çorum 

ile Ama1yalılar arHında yapılan 

ve Çorumluların oyunu terkederek 

maçı yarıda bıraktıklarına dair 

verilen haberlerin yanlıı blldlrll· 
dlği anlaşılmışbr. 

Ekzerslt mahiyetinde yapılan 
ba oyunda Çorumluların aahayı 
terkıtmelerl Uz.erine hakem 
Ama1yalıları galip illn etmiştir. 

Utekta 

Uıak, ( Hususi ) ikinci 
deue maçı Ergenekon 1ıenç

ler araımda yapıldı. iki takı· 
mın çok dUzgftn baılayan oyunu 

hayli zevkli oluyordu. Gençler ilk 
devrenin son dakikalarında ilk 
ıaayılarmı yaphlar. Ergenekonlular 
da ikincl denenin 23tinc0 daki· 

ka1inda bir &ayı ile mukabele 
eltiler. Gençler Birliği bu devrede 

liç gol daha yaparak oyunu dört 
bir ile kazandılar. 

tadırJar. lttirak ettikleri gllr•t 
1ampiyon&1ında hem de ne kadar 

acı mağlubiyetler• upadıklarını 
bile bile ••• 

Balkanlarda beı Hnedir, yapa
lan atletizm mOsabakalanna ~di
yoruz. Balkan oyunlarında elde 
ettiğimiz dereceler de bizi tatmia· 
den bir hayli uzaktır. 

Sporları 
~~~~~~~~~~-

11 k Şarpi Müsabakaları 
Çok Canlı Oldu 

}randa Büyük 
Spor Şenlikleri 

Turan ile ıençler Birliği ara· 
sında da yine ikinci devre ilk 
maçı yapılmııtır. Hakemin daha 
bidayetinde oyunu idare edemi· 

Balkan mDaabakalaranda gali
biyet ve majlôbiyetten ziyade 
bu bllyllk hareket barjciode kal
mımağı dlfllnen ıftreı •• atletizm 
fetlerasyonlan yan111da futbol 
federasyonunun durpnluiu hay· 
ret uyandıran bir it dejilcHr. 

Tllrk Milli takımı belki zayıf· 
tar. Kim bilir belki de kuvvetlidir. 
Balkan mDaabakalarına tiden 
bltlln milletler hepsi birden bi
rinci olmadıklarına 1r6re, ber 
takım kendi kıymet •• kudreti 
dahilinde aıraya dizilmektedir. 
lngi.tereden antren6r ıetirdlk. Üç 
ay Oç yilz liradan dokuz yllz lira 
maa~ verdik. 

Bu para ne için Yerildi? Ho-
cadan edilen istifade nedir ? .. 
Neticesini getiremiyeceğimiz bir 
it için göaterilen bu ga~ ip gayret 
nereclen do~muştur? Futbol fede· 
raayonu, Balkan lurnuvasandakl 
neticeler~ be ,abını verebilmekten 
korkuyorsa ortlda mev ... u~ o:ma-

lzmlr (Husuıt) - lzmirde ku
rulan .. Deniz kul&bünün ,. açılma 

ıentik!erl mllnasebetile yılın ı:k 

prpi yanılan ) apaldı. Eu mftıa· 

bakalara iç f&J'pl İfllrak etti. 934 
yıL Türkiye blrinciıi Refik, Tahir 

•• H03eyia kaplanan idare ettiği 

.. rpi de yarııa ~rmiJti. 

SS dakikada Refiiio idare 

etttğl Şarpi birinci ge'.dl. lkinciliil 
67 dakikada Tahir aldı. 

Şarpi yanıları hayla seyirci 
toplamııtı. Şu deniz mevsiminde 
lzmirlıler, lımirli aporculardan 
daha canla ve bereket;ı mlisab .. 
kalar bekli) or!ar. 

latanbulda Da Şarpi Yerı9ları 
Y11pıleca" 

Bu sene la' an bul da deniz 
mevsiminde kürek yar.şlarından 
ziyade ~arpi yarıılanna ıahit 
olacağız. Geçen sene lzn.irde 
başl ı ) an bu m.isabakalar bu seııe 

Edremitte bOytık bir rağbet gör
mektedir. 

latanbulda yapılacak bu mft
••b•kalar• Edremicfo iki kuvvetli 
prpicisi olan Asaf ile Hilmi mü
sabakalar• iıtirak için t•hr;mize 
ieleceklerdir. 

IOD POlta 
iLAN FIATLARI 

1- Gıu•le,.111 .... ı•••ıll• 
llr ıillaıu111 iti .ofln 61P 
( ••nlltrt) Mgıtır.. 

2- So.g/a•••• p. 6/r ,..,,_ 
min 11411 /l•h ,.nlordın 

.ayla sayfa 
1 2 

400 250 
Krş. Krş. 

eay[a 
3 

200 
K~. 

eayfa 
-'· 5 
100 
Kr~ 

l>iğer 
)·erler 

60 
Krş. 

Soa 1 
sayfa 

~ ' 
J-·Bır nıntfmde oaıad 

·(8) lcellme oartlrr. 
4 - lnH .,. k.lıa 11azıfar 

lutoc.lclan ,.,.. pw 
eantimle ölçilb. 

Tahran, (Huıusi) - lraoda 
ıpor hareketleri gUnden güne 
geniılcmektedir. Geçen cuma 
günll 1 ahranda bUyUkt spor 
tenliklerl yaptldı. Şenliklere genç 
kızlar da ijtirak elmillerdir. Bö
yllk geçit resmi yapılmıf, bilhaua 
genç &porcu kızlar halk tarafın· 
dan ıiddetle alkışlanmıılardır. 

Yapılan mftsa bakalarda birinci 
gelenler• ıenliklerde bulunan 
Baıbaka1 Forugi Han tarafından 
m6kifatlar dajıtılmııhr. 

yeceği anlaşıldı. Oyunun Hrt bir 
ıekilde cereyanı eınasmda ver· 
dlği blr ıerbut vuruştan Gençler 
ilk sayıyı kazandılar. Pek az ıonra 

hakem bir aerbeat vuruı daha 
verdi İM de aayı yapılamadı. Bi,. 

çok sıürOlUUerle devam eden maç 
dart bir Gençlerin 1alibi7etile 

bitti İM de futbol heyeti poç
lerin Diz•maaz oyuacu OJll&lmalan 

Qzerlae ba maça tekrar ettirecell 
ıısylenmektedlr. 

Zonıuldak ıpor takımı ııençleri l>lr aradı 
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Kim Çaltlı? Bu Bahçeyi Y apabilirMisiniz ? 
., fikri akta• lltl ••• 

dl• .. • laerkul tellf lçlacle bal
... O ti• evclea kıy•etH, aa
tlka bir vazo ~abamfb. Fakat 
kl•ID çalclaja, Daaal çabnd,jını, 
bir tirli bulamıyorlardı. Bay 
flllriı Yaıoyu pek Hverdl. Çalan
dıpu duyunca pek lzlldD. 11Pekl 
buıta ••• ki••• ı•lmedl mi?,. 
DIJ• ıordu. Hlz•etP de .,ocakçı 
ıeltll, baeaya tembledi, blylk 
-b ta•lr lçla de aatça ıelelcll. 
• delb'mucl •• ıetlrdl. Bea 
Jllbrlanaı temilllyord.-. Ka
pana lplal ,ekti-. Ocakçı alrdl 
tealıleylp ıtttJ. Bir u 10ara •• 
ıetirdller, ~hl• ipi ıelrtl.. O da 
•alap ılttL Saatea ele hup 
aaatl tamir edecetlal ıaıtereyim 
dl7e appda oturup Mal bekledi. 
Patka hiç ,ıren çaku olmaclL,. 
a.., Şllutl de pfb. 

Allah Allala 611• ... bu •a
llO •••Y• sittl· Diye 16y leal1or
... Botla bualan dhaleyea ki-
tik Turpt 

•'l)Ul'Ull ıu •aıoaun durdutu 
odara aldlp bir baka11m,. dedL 
llr n 10ara dhdl. 

0 Baba. Wç •enir etme, , .. 
..,. ..... pi• ... .. 

v...,. ............. . 
calaaqb. ....... ...w ..... . 

Fakat.. Klçlk T•rpt buu 
a111I aalalD&fb?. ltıt• muaba Wl
~:..a burada... Gelecek laaftap 
.. dar tize lda. DltGala. 8.
lamauuıı Soa Poltaam pleeek 
Wtald çocak ıayfa11aı okuyua, 
••• anba bulacak .. 11. 

Bitin reaml lac• bir kartona 
••yahut muka••ua11 llz•rla• ya• 
plfbna. Kuruyunca .her rumla 
a1ra ayrl etrafım oyun. Aa11enia
dea çatlak bir çay Sncua tabaj1 
lateyia. Eter fiacan tabaia bula· 
mezunu oaa benzer ısyle derince 
laerhusl bir kap olabilir. Buna 
lçlae kum doldurun bir parça 
fi•, çakdtap fala d6teyln. Sonra 
h• n1mln altındaki boı Jerlerl 

bu 'kamun iti•• ı&merek nmm
leri tuttaru. V • lateditlalı ıibl 
tabatua lcln• rul .. tlrla. Eter 
blsl• modeldeki blçi•i beiul
yorıanız ıiz de Byle yerleftlrin. 
Hele nal•lwl Wr de HJ_....m 
o kadar sDıel olur ki batla 
ıısren arkaclqlanaız da bir tane 
yapmak lateyecekler amma. Bir 

tane daha Son Poata balmalr ilzam. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
Kamp Arkadaılan Nerede? 

Tatil olmllfla. Hlçblrlaia de hk Wr 1erde çadır kurmqlar. 
11118 1okla..ıua Jelda. Hep Sabalataa alrpma katbır tirli 
IAhebn cocaldardl. AaJ.-az ya.. ejJMceJer, eJIUllarla ejiıalyor-
0... için erke11d• kaapa pim- lardl. Bir ... atl•dea ıonra 
~da. 0-lı kaanatla atat· lllaaa d.- keaanaa iadl. Fakat 

Blzl111 Yu1nurC11kl•r 

Ötekilula çemberi ••r da oaua Jok -1. 

Bahçenin Y•PI· 
,,, fekll 

l_ Hlklye 1 

Yarışı Kim Kazanacak? 
iki arkadaı trende koDUfUJOr

lardı. Mektep bltmlf, yoklamalar 
olmuı ••• d&nlyorlarcL. 

Aklıma yine pç• .... ki ta
lıaf t•Y ıeldL 

- Neydi o? 
- A.. Sea bllmlycw •••DD? 

S&ylemedi• mi ben MDa?. l>Ur 
a,ı .... anlata,. .. Geça HDe 

AJhanla beraber biz Ukmektebl 
bitirdik ya.. BIJlk babam da 
yum bize pldi.. Bir al&· Yok, 
... .. ., .. tatil .... c11a1 .. 
mem.. Bana haapilfn daha ka
biliyetli oldupaa ,alt•recelulnlz. 
B•:ı• içinde • belen phm lld 
eeY laU1orum. Vlalcltlald ~-ı. 
isin ,ez.ek. Aklm111 llçmek ip. 
cotrafra. • Odml ele ......... 
kaaaaınaaz ou .. ,111 Wr becll-
1•m , ... ,, dedi. 

v...- iri ...... CoirafJ• 
aldal dayar da,..a içime fena
hklar baab. L •tmedltım .. , 
o idi. Ben 7hmeyl kuanacajım 
Ayhan da coirafJaya dl1ordam 
içimden. Niha1et Wr ... blylk 
babam ,.bir iki, lf,, der clema, 
biz denize atladık. Ka111dald du
baya dokunup ylae ıerilin ı•rl 
dlnecektik. Bea dubaya cloka
dum. Daha A1haa ı•lmemlttL 
Fakat dher dlô•u, AJltam 
dG11mllf liderken ıkmlyeyim aii? 
Meaeleyl pkbm. Blylk babam 
miyoptu, uuja sanmezdl, A,.._ 
ela bundan latifede hemen dhl
••ralttl. Tabii nftll o pktı. Bl
Jlk babam on• oktacb ••clL Ben 
•letacak olda• .. 1olr. deci, 
laakallÇbk w........ ....... ... 
çtlmrmada-. 

1,er1 ...... ..,. laabam 

ildadl kalaYealtm Um8DI pJlace 
tekrar çadına ,...... cllacltL 

.. Şatalacak ..,, ldçblrl .tada 
,.... ..,. .,..... Iciae bir 
korka pclL .. Acüa bltlll _. 
bdıtlan aitti - bu lar 
ort•ada yapyalam • baralddar?,, 
Diye dllfla•ba •• Killi .. diye 
birillla alld•P.• .... , ... 

o ........ ..,. aalada. 
Anamı• batlıtla. Fakat acaba 
IDwa mı dau 1J1 ebe aia mi? 
Bir tecrlbe ... bablam. O laep
alal birer birer uklaadajl ,_. 
clea çıkardı. Sk de •"'•clddaıa ,.._i ifaret edip bize 7ollaym. 
H..,.riaisi IMm• alncl•elim. 

Aybua kocaman bir cotrafya 
kitabı natta, blrlnd JUlll ... 
deeld - ••un-. al ft'nJI 
MD ob. lmtihaa falaa edecek 
clejllim zat-., dedi. AJlaan kitabı 
alch.. Sirk~ ... kolDD1111 albnda 
pıdlrdlkten IOnra t•kldir ede
m. blylk baba. çok ı1ze1 ldtap
...,, c11, ... olmmaclaa kitaba bi
rik baba .. ..-clL 81,ak babam 
kitaba bu ..,_ b- aatb. 
Kitaba. aldm. e.u.:- çaldı-. 
Ok ... ıa bqlaclm. Olnadulrça 
lçlae fe•al•klar 1ell7orda. Arbk 
1011 •JfaJI ç•Yinceitm u••• 
patlayacapm uaaettl& Fakat 
•on ıaJfa1a J&pllbnlmaı ne 
...... befealnln: Bir sarf •• 
He••• sarfı açma. lçlndea • 
çakta bil bakabm. Dlnyacla akh• 
ıel•u. Bir mektupla beraber 
para.. Mektupta .. yuılaydaı 

.. Her .. ,ı lfi olan pcuiuma 
hlr bisiklet parua." 

Aylaaa kitaba laiç açmaclatı 
için zarfı baJamacL. Hedi7eJI bea 
kaıaaclam. •• 

la JU da blylk babllm blyle 
bir yant apa pek HYlnec:eiim. _ 

Bil Oyunu Siz De 
Oynay111ız 

Güzel Kedi 
He• aıbkla, ..._ ~kla 

opanablllr. 0,ucalardu Wrl 
ebe olur. Arkaunı d&ner ... Glul 
kedi, ,nzal kedi,. diye batanı. 
~ biri .. i cleil.
tlıwek iç kere .. ...,. .... ,.. " 
eler. Ei• ebe mlyay ., .... 
ldla eldat-u ...ı.r.. J•lerial 
cleilltlrlrl• . .ıı, •• cliJ• çocalı 
ebe ol•. Et- ldm oldatu• 
......... 1ine .. ..... kedi, 
ılzel kedi ,.diye çajınr. Ba aefer 
bir bap•• 11 miJ•• ,. diye c•••p 
verir. Aala•azu yine ebe olar. 
Anlara ba Mfer 0 miya• ,, diyea 
ebe w. 

Baıka 
Meınleketlerde 

Baıka memleketlerde yak 
aız erkekler lçla defli kızlu 
için de kamplar ı.cıhr. Ç8nldl 
oralarda kamplar yalnız aıkerlJll 
&trenmek için açalmu. Oralardald 
kamplan, mabatlan iller erkek 
İlter kız olwn b&ttln çı»eukları açıla 
havada iyi •akit ı•çlr•ek. onlara 
•tl•dlrmek. Bitin kq JOrulao 
kafalannı orada dinlendirmek 
içindir. 

Sonra oralarda ıelalrler çok 
kalababktır, bllyonanL Yazm 
laa•auzbk dalaa fula olur. Herkea 
yazhta gidemez. lft• lyle aileleıt 
1aaa çocuklanm bitin ıparb
manlarda lrapatm .. als lclla •• ,. 
lara ,end.vler. 

Reaimde bl1le Wr kampta 
heyecanb bir top OJUDa OJUJQ 
imlan ıklJormau. ı 

Geçenki 
Bilmecemiz de 
Kazananlar 

31 mayw tarihli •ilmeeemlacle W. 
ı :•tap ı rinoi lkrami7eaals olaa nta• bir mektep tut._ 

lataaltMI 20 inci •ektep ilk 
okul Aıa ten 83 Umwan O•• 
kasanmıftar. Talihli ok117ucumuda 
lıtanbulda bulunan eliler kuuanlana 
puarteıi peqemlte ıtnleri hıdiyel .. 
rhal idarehanemizdea almalara llaıme 
dar. Tqra okuyuoulanamın Jaecllyel .. 
ri pOlta ile ıönderllir. 

İnegöl ottamektep 1 ••n 149 Ali, 
1 Alltlllll 1 Şehzacleltap imaret oacl
Mai 18 Kemal, Buna KwMi1e çifte 
~ar Arap camii ,....ada No. 115 te 
Tunu, CiW fean eaddeai No. ltı 
de Gömll, K•JMIİ awkat Kemal FA-. 
ait kısa Sabahat Erolt. lıloda odd..a 
Cem aokat No. 10 da E•11I, llaıat 
anubalca Belim Glabt ftlıtuile 
Btnf GiiDkut, t.t.Uul 18 mıı mektep 
A.-2 den 65 Ş.•k•t. 

Fatih OelenbHt ortamıktep ))..2 d• 

1 Loaıoa 1 SN Arif, t.&ahl '' aa
ou mektep 80 Vedat, ı.tulnd oüm•· 
ri)'et ortamektap 171 Bllalye. 

Nltanlat V all konak oaddell YaYU 
, .... , ..... 1 apar. 1 o- o.. 

....... ....., Dtalsliblala-
maalar ~i ...... lllllf ı• 
Kadri otlu Nail Cotba. DiftD7ola 
Piyerlotl oaddNi Sinaa.p üireleri 
1 HuriHr, Konya ıauteler bayi 
Terzi sade hakkı yanın .. Hilmi, J.ıu
bul 49 UllCU mektep 111 Ha;rnttlea 

letubul Perapalu ea.._. çatma 

1 u= 1 mell&ebi tolrak 18 Ham4i 
T = Y etit. İltanbul 44 lacti 

mektep 89 ~ecati. Ltanbul •as liae
ıl11dea 1602 Ytiklel. 

(Sonu yar•) 
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f efrlka No: U 

Hatta 1•rll bir kAjıt lzerla• ra
aılmıı Ye mDrekkebl bUe dalaa 
tamamlle kurumamıf., dedL 

-
11 Bu, birkaç sin enel 

Herr Mllller'• paderilea pli 
talimaba ıon ıayfaıının bir _. 
retidlr.,, 

- Bir Rica -
.. Hen Miller mi? Blda n 

lılmde hiçbir re81DI memuruma 
yoktur. Hem bu klpt ••Jla ... 
relidir? Şlklyetlniıl muhakkak 
g6ıterecek deliil ibraz edebW.. 
ıeaiı, mlnaalp bir hrutta auan
ltibara abnacaj'ılla flpbe rok, .... 
Fakat ıa dakikada vazifem. •• ,, 

-
11Dellil ibra• edeblllr .. k mi 

dedlifniı ? Ba ı&ıleri ı•ç•n hafta 
aynen ben m• llylemlıtim •• 
bana o saman •• ce•ap verdlll
nlzl pekill habrlar11nıL BU abla 
kadar kuvvetli olmadıj11ma blll
yoruı ve aulb iıtiyoruL Fakat 
b6yle her dakika birdeablre bir 
harbin patlama• beklenilea, kor
kulu bir ...ıh dejil, umlml bir 
autb istiyoruz.,, 

BatY•kil bqin eda... bıraka
rak ıamlml ve rlcakir bir ı..ıe 
IÖzDne devam etti: 

- .. Ekıellnıf... K•netinlzla 
ille bahpttiil adaleti, dlrüatllil 
ılıterlalL.. V aziyetla de amir 
buluaduiu ıtbl biriblrlmide ...... 
.ı Ye açık ıarlfell• Bla.a 
hakkımızda beıleclijinlz hlulyaba 
umimi oldupaa biıçe kamt 
Gelir plmez, makul bitin talep
lerinizi derhal ll'afa amacleJi1.. 

- •Çok t....af ederim. Fa
kat aidatım emir katidir. Vulf .. 
ancak yedi ti• enel 1apalm .... 
lttediilmll .. ,ıertn derlaal rapd
m•aı talep etmekten ibarettir • ., 

- .. Ben de çok teeulf ed• 
rim. Fakat bblm keadilerladea 
latç te mDtteld olmadıpma ve al
lin de alerhlerlade hiç bir tlelU 
ılatermeditüdı Ye aacak Wml .. 
rlal Yerclijiab bir taka• kl•..ı. 
ri .ffelkalem memlekette• tar .... 
demeJIL,. 

- "0 dhetl mlnak... ebile
i• muma deiillm. Hlklaaetliliia 
talepltiiDI nclettijinlz Jaktlrtle 
derhat Pratl terketentk mecltudı 
1•tlncle kalacafun.,, 

BatYekil, Berlin lalkumetinia 
bukadar ktlçlk ltlr meaeleyi, 
ıoau meçhul olaa bir laarlte Y .. 
aile yapacak kadar izam elleceji
ae lalli la-.. yorllu. S.a ltlr 
ıayrette bulunmak iıtecli: 

- "Ebel•n• 0 dedl, ,, pek iri 
laatarlayoraunuı: Memleketlaia p 
çea harbin de •••'a!I elarak lt
laam edUcli Ye ltu lekeJI ancak 
bllytlk mlfkDlatla Ye ltir cok ... 
aelerdea aonra ıllmeye muyaffak 
olabllclialz. Almanya tekrar Av
rGpa •llmnu ltozarıa, bu llefa 
biti• beprlyetia lanetine maru• 
k1lacaktar. Baaa dltlnmlyor •• 
IUDUI?,. 

- •• Almanya, keatll harekl
tır.ı ancak kendiıl muhakeme 
edebilir. Fakat emla olunuz ki 
memleketim Avrupa ıulbuau daha 
mllatakir olarak tea:a edecek bir 
aurette hareket etmlye karar 
wcrmiftlr. ., 

Alman mlme11ili bu ılzlerl 
\16yledlktea 10Dra weda ederek 

ulondaa çakb Ye dopu Alman 1 
ıefaretbanHiae ,ıttı. 0a dakika 
aoara Berlfne Yaad olu bir telıiz 
telıraf, Alman lltlmatomunun, 
benlı rumea teblii edilmedea 
evYel reddecllldltial bildiriyordu. 
Bundan bet dakika aoara müme .. 
·ılll haaual tayyareıiae binerek 
Pratdaa hareket etti. Bir Hat 
aonra da blttla Almaa aefaretha
a..ı ••marlan .. brl terke'9'1 
balunuyorlarda. 

Bira• aonra Macar Mfaretha• 
aealae bir telıraf plcll. Soa 
cı.ı..ı tiri• rualmqtı: 

.. . . . . u. flatlan ,aJı..ı .. 
cektlr. ,, 

Bu, vaziyeti ve tehlikeyi bildi· 
ren Y• enelce kararlqbnlaa bir 
parola ldL Bir -t urfuıda Ma
car Mfaretlıanealnde de klmHler 
kalmadL Reamea Yecla •eraalmfae 
bUe lllum slrmiyen Macar Hflri 
ve mal1atl otomobillere athyarak 
BaYJera hududuna iltica etmek 
lzer• Pratdaa uzaklqtılar. 

Set• Omltler 
Çekoalovakya aa11rlan arum

tla bile bltla ba korkulana allh 
ve eauı olmadıtma, ferdua ıabah 
ahvalin tamamile ılkiia bulaca
iın• inananlar Yardı. 

Harbiye Nazırı bUe., yazifeai
aia ,. ııradaki ehemmiyetine 
raim•n, bu fikirde bulunmakta 
idi ve: 

-
11 Her halde onlar barp 

etmek niyetinde olamazlar. Heallı 
bir farkalanm bUe Mferber ede
mediler. Ha\tl bizden daha 
bazırlıkaızdırlar. Yana yelkenleri 
1Uya indirecek ve bambaıka tek
liflerde bulunacaklardır. Her hal
de bu auretle hareket edip onlara 
kat'ı blr cevap verdiiimize plfman 
olmıyacajaz uaaederlm 1 .. di
yordu. 

Yanı ba11nclald telefonla AY. 
rupaaıa dlrt klpabae muaYenet • 
YeJa mlldabale rlcalan yajdır
maya muktedir bir Yadyette bu
laaaa bqYekll bile tereddlt eclio 
yor, aradaki aaltefebhlmla d ... 
taae bir ıurett• laalledileceiial 
llmlt ediyordu. 

Yalnız Ha Ya Nazın icap eden 
emir!eri vaktile vermlf, korktuju 
teblikeye karp ellndea ı•lclijl 
kadar hallflaa•fb. 

SON POSTA 

15. 8. 1935 

Aıanıöriia kapaaı tama· 
mea a91lclı ve Laurenoe 

18rilııdl 

-42-
Perdita'mn muhafızı korktuiu 

Yad,etle karıalaımııtı. Genç kız 
ne korka ae de iıyan eaerl ga .. 
termlyordu. Blllkiı onun arka•n· 
dan aıanıan blnecekmlt gibi 
blraı arkada duruyordu. Zaten 
kapa da yawaı ya•aı açılmaya 
bqlamııb. 

Geaç lam aidatı bu ndyet 
kaqa.8da, ••w ••§1L.!aJ1p 
zorla boıluja atmak mecburiye· 
tinde kalacajım anladı. Çllakl 
ıeaç kız arkada kalclıia takdirde 
kapa açıhr açdmaı. aunı&rtln 
plmeclliial glrOp kaçt1eak Ye 
ona odada bir mllddet te k0Ya
lama1a mecbur olacakta. Netice 
yine ayni olacakb. Yani geaç 
kıa ortadan kaldıracakta. 

( arkHI YU) ---··--·-··-··-··········-----·--··· ....... .. 
lıa Polta 

latanbul BORSASI 
14·8· 1939 

ÇEKLER 
1. T. L. itin 1. T. L. ioin 

Ne• • rerll o,7931 Yı,... 4,10M 
Parl1. 11.U ll•clrlt .,_.. 
Mtll•• 1,6211 a.rlla 1,9171 
arlkMl 4,69 V•rfOYa f,2144 
Atla• 111,48~1 P .. t• t,4SM 
CeaeYte 2,U21 IGkrtt 7102892 
lefr• '2,6t5 1 Belırat 34,"2 
AIUled•• 1,1126 Lead·a Kr. 621,SO 
.. 11,91) llOU9'1JI " 1100,Si) 

ESHAM ve TAHViLAT 

Lira Lira 
it a .. 1r.tN•••l t,60 Bo•••'I lf,2S 

• ıffl•llel 1,50 lt3C le lkr•11 19,-
• ...... •> IO,- 11111 ıum Dılalll tt,ıs 

o ... ıh ...... 23,50 Dl)'H• Mu. oo.-
lolhlk • t.- , .. _., ıerllp l "'970 
11· Mil tlqılro 11,SO • • U flft70 
... •• ll,50 ... , 2,llO 
A••llel:ı .... Jl,50 Tr•••1r IO,-

• • il P. •,1e lbhll• 10,-
uade'•. ıoo• t2,!!0 09klclaı .. 10'.ıt,-
tark D. Y. Ol,- Tw!Loa cıo,oı 
ı.t. Tra•••r tt, lh1111Kr.1'e.llU lı7,-

0ek1Ur .. l,OI • • • '"'' lltSt 
terbe ıt. I • • • ııu M?tH ita••- 17,- &lelLktls -,-
,..... •t.ıo 1 

MISKOKAT (9) 

Kuruı 1 
""' ..... lt3 (ff .... 
.. L 0 1115 (ltoptt 

t750 
51 
ceo ~ 0 145 (Valalt) 

a. • 111."' a... lıleflblrlllı altla 

.... .ay. H.4IO (Cl•laul,.t) •72' 
aula••l (Oe. .. 1 23o (llaa:t) araak '"" 
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Huina 15 

lngiliz - ltalyan 
kaşaları 

Müna-

( Battarafı 1 inci yGzd• ) 
manda ıulbun tehlikeye girmesini 
IAkaydane karıdayamazlar. 

Habeıiatandaki ecnebi manf aat
lerl ve ecnebi hukuku Moıolininin 
ehemmiyet Yermedlğinl d1ledlil 
efklnumumlyeden doima delildir. 

Bunlar allkadarlana kolay 
kolay Dı.erlerlnden atamıyacaklan 
ruml taahhltlerdir. Hakeme mD· 
racaata razı olmakla Habefiıtanla 
ltal1a ara•adakl muahedenfn 
mer'lyetlal kabul etmiı olan 
Muıollni, Streaa ltillfının 
lnslltere, F ranıa ve ltalya hUkfı· 
metlerinin Avrupa haricindeki 
meıeleler için de tejı bir cephe 
teıldl ettiklerini ifade etmeal 
lbamıeldlğlnl ileriye ıürmek 
IUl'etlle daha enelkl bir muahe
deyi ortadan kaldıramaz. 

Blllm, bir lngiltete lmpara
torlajunun dllnya efkinumumi· 
yeal hiç heaaba katılmadan. ku
ruldutu hakkındaki iddiadan 
~cenmemize hiç ltlıum yoktur. 
Çllnktı b&yle bir mllnakapya 
ıirif mek, bilhaııa ltldnl De ha· 
reket edilmek llzımıelen ıu aırada 
faydadan ziyade zarar dotura· 
bilir. Geç.mit zamanlarda her hanıl 
memleketin mOatemleke edinmek 
için milracaat ettiii uıuller her 
ne olursa olsun bugDn harbi bir 
ıi1aaet ileti olarak kullanma· 
mak için aktedilen muahedeler 
ve ihtilafların muılihane bir au
rette halli için vOcude ıetirilea 
itillflar vaziyette bllyDk vacezrl 
dejişiklikler yapmııtır, 

ltalya, Milletler Cemiyetinin 

tekliflerini kabul ettikten aonra 
efkArıumumiye ile istihza etmei• 
ve yapmıt olduğu Yaitleri tanı• 

mamağa kalkıfllA çok bllyllk bir 
bata itlemiı olur.,, 

Hltler BıJık Altından 
GUIUrormut 

Loadrada çıkan .. Star,. p 
zeteıinde de uMuaolial kısmlf,, 
aerlevha11 albada çıkaa tirle 
bir yazı Yardır: 

"Siya!l'I mahafilde, BaldYla'ID 
Eden 'i terfi ettirmek ve ona 
kabinede bir mevki Yermek ba
ıuı :.mdaki karannı Muıolinlnla 

tahı:na yapılmıı bir tahkir t .. 
llikki ettiği söylenmektedir. 

Stresa ve Jenevdeki arkaclar 
)arına arkaıım çeviren Muaollnl, 
ı:mdi perde arka•ndan Hltlere 
telitlı telAıh ipretler Japmakta 
ve bilbaua Avusturya meHl.._. 
de bir ltalyan - Almanya mlat
maaı ve daha bazı meıallde de tkl 
devletin tqrlkimeaal etmellnl 
tek:if etmektedir. 

Tabii Hltler, Duçe tarafmdaa 
yapılan bu teklifleri reddedeme
dlğinden Ceneral Glrinı tara• 
fından Balkanlarda ltalya ale11al-
ne açılan propagandaya derhal 
nihayet Yermiftlr. 

Fakat bize kabrıa, hiç flpbe 
yok ki Hltler Muaolinlnla ba t .. 
reddlldft ye taalllll kaqauacla 
bıyık altından kaı ku ıtılmektedlr. 

Mihailof Yine Muhake
me Edilecek 

[ Denma 1 inci yflıde ) 
cılendt. Şimdi, allkadarlan ha· 
baplabanede, cezalanm çekiyor
lar. 

Mihat:ofun ikinci firar dava• 
•na iıe 2 Aptoıta Burıazda 
bakılacaklar. Bu daYa mllnanb .. 
tile MakedonJ• komlteal taraf. 
tarlara ve Mlhai!ofm dutlara olaa 
GOfO Atanaaof, V., Stumbef Ye 
Vanıel Golef'ın himayei •atan ka
nuaunun 9 ncu maddeli mucibince 

Patrikhanede11 
Papaslara 

( Ratlarah 1 lnol J11ıde, 

muYakkat mllaaadel•r Yerllmlt ol
duju hakkında ıayl olan bir haber 
tlıerine Vali Muarini Bar Rlk
aeddiae müracaat ettik. ea, 
Rllkneddlo bize ba meaele etra• 
fında dedi ki: 

- niçl:.lr ruhani phalyete 
buaual mllaaade Yerilmlı delildir. 
Zabata, sokakta ruhant kıyafetli• 
bir adam 16rllrae yakalar Ye hak
landa takibat yapar •• Yalnu, ao
kaklardaki cenaze meralimleriade 
c-ı•JI takiben ıitmekt• olaa 
papu ••y• hoca rulaanl kıyafet 
tqırabllir. 

cezala:1dınlmalan llt..Umtlde6. 
Bu davada da dalaa bir çok 

ldm .. lerln llitlil olclup için ... 
aabır11zbkla celHlerln açılm .... 
bekliyor. Bunlardan bqka apl 
komiteye meuup olup muhtelif 
ıuçlardan dolaya idama malaktm 
olan (50) kiılntn lda• beki_.. 
yor. Fakat bunlana ela blnblr ela• 
Ya ile allkaları oldup için ce-
zalaruu çekecekleri tarihi taJla 
etmek mllmklln deiilclir. 

Bulgarların 
Ezeli Dertleri I 

( Baıtarafi t lnef 711.fe ) 

Loıaa muabedeaile alllbla ... 
hakkım tekrar kuaaclL Bu ban
ket, Bulgariltam pek tabii olarak 
alikadar eder. O halde Tlrld1 .... 
eıkl mlttefild olaa •ııutatua 

ayni ılllblanma haldaam ••ritm_... 
ne ytlzden ensel oldupn• Wr tir 
il anb1ım11onn. 

Hele Tllrldye 17 AjutHta 
Ulu.ıar kurumu K__,... .
toplanbaında botazlan talddla 
etmek fikrini ileri ılrmend• 
ıonra, Bulıariatana karp a1•r. 
vaziyet ıapi tabii uydmu ma • 

Dipr taraftan YaaalataD da 
Bulıarlıtaaa ptmaktaa ıerl .._. 
muyor. 

lnhiı•rlar U. Müdürlüğündenı 
idaremiz ihtiyacı için f8rlnamul mucibine• 3000 ldlo Kanla 

koluı puarhk auretlle aatıa •hnacatandan Yermek llte1ealeria 
an/931 tarihine raatlayan Çarpmba ıllnll aaat 14 de "7,5 .. 
ven•• paralarile Kabataıta Levazım Ye mllbayaat Şubealncle Ah• 
koaİIJ onuna mDracaatlan. .. Sl61.. 
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AL A E E 
( Mtltareke devrinin tarihi) 

•• Her hakkı mahfuzdur. 41-----· Yazan: Zl11• Şakir .------------.15/6/35 

Silah V c Mühimmat Depoları Boşalıyor 
Meçhul Semtlere Taşınıyordu .. 

- Haıiı Ye Hfll bir hi11i men 
f aat ve intikam ile idarel hnknmet 
etmlyeceğlniıl Umit ederim. ŞUp
heıb: bunu, icraatınızla mlllete 
ihsas ve ispat dorainlz. Esa1on 
böyle hisıiyattan mUneızeh ol· 
duğunuza da eminim. 

Bu ıözler; padiıahın, ne iki 
}'UılU bir ıiyaset takip ettiiini, 
be allak bir ruh ve seciyeye ma· 
likiyetinl göstermekte idi.. O, bu 
ıözlcrJ sadece vUkeliya karıı 
ıöylemelde kalmamıı; bunları 

ıaray erklnından blrJ YHıtaıile 

( latiklAl ) ıazete1inin ( 9 Mart 
1335) tarihli nUsha1ında da der
cettirmlıti. 

Vabdeddlnin buadan makHdı, 
Tenik Paıa kablnHlaln lıtlfaıı 
etrafmda cereyan eden dediko
duları tekzip tmek; Ferit Paıa 
kabinesinin ıiriıeceii icraatta da 
hiçbir tesir ve nüfuzu olmadıtım 
a6atormekten lbar uı. 

* 

1 

!erini doğrultamayacak bit darbe 
indirmek. 

3 - ltilAf devletlerile onların 
himayesinde bu'.u·1anlara karşı 
her ne fedakArhk lazımıa yapa
rak padişahın mevki ve aaltana· 
hnı muhafaza edebilmek. 

Damat Ferit paıa, bu pro• 
gramını padiıaha arzetmiıti ve 
onun tarafından d• bu Uç mad· 
deye bir dördlincUsU llAve edil· 
mitti. O da, ıundan fbarett : 

4 - lngiltere hUkümetine ye 
lnglliılere karıı, azami teslimiyet 
Ye mutayaat aösterilmek. 

Bu programı tanzim Ye kabul 
edenler, tatblkında maruz kala· 
cakları mUılcUlih beıap etmiyor• 
lar; mücadeleye airiıecekleri kuv• 
vetin kemiyet Ye keyfiyetini ldrall 
edemiyorlardı. 

* (Oımanlı Mecllıl Mebuaanı)m, - . ·-···- ___ __., . ·- ·--------
Ölüm 

Maruf tekerci ofullarından Bay 
Saimln damadı Şehremaaetl beton-

Halbuki Ferit Paıı, ıırf lntl• arme mateha11111 n mGhendla mek-
kam maks dile iktidar meYkline tebi mualllmi Sadettin Tumayın bl· 
gelmlttl. Bir taraftan, gerek ıah· raderl aıhhat itleri memuru Yuıuf 
•en kendi&inin ve gerek eeneler- Ziya TumaJ henGı aeaç bir Jaıta 
denberl ittihatçılara kalbinde lkeıa hayata ıra:ılerlnl kapamııtır. 
kin bealeyen efendiılnln lntlka· Cenneti dGn Haydarpata eataaly• 

hutant1lnden kaldırılarak Karacaah· 
nııeı alacak; dij'er taraftan da, met t•hitlitlne defnediJmiıtir. Kar· 
( ltlllf Devletleri ) ve (Muhtelif detl Sadettin Tumaya n bCltlln efradı 
Unıurlar) ile uyuıarak • hu ne aileye uzun :rata•alar dilerla. 

p haam oluraa olsun • (Oıma11h r----------
SaJt natı) nı yaıatacaktL 

Dnıat Ferit Paıa, baıhca bu 
l~ı nokta U:ıerlnde toplanan Eminönü Askerlik 'ubeslnden; 

Askerlik Daveti 

ve ( Oımanh hUkUmdarı )m Ya• 
tanperverane bir imtihandan ge-
çiren ( Muıtaf a Kemal Paıa ) ; 
artık bu iki kuvYetin de millet 
Ye rnemloktıtin bayrma matuf bir 
it görebi.mekten çok uıak oldu· 
~unu bl11ettlii gün kararını ver
miı; mll!et ve memleketin hayat 
Ye iıtiklalini kurtarmak için 
en evyeJ ölümü göze alanların 

batına geçmlıtl. (Arkası var) - ........ ------·-------..-..--.... -......_ 

.. 

ı . 

Tramvaydan 
inerken .• 

Bir Kadın Düıüp 
Yaral•ndı 

huıuıt programını tatblka -lrlıe· 1 
-

324
• 

325
• 

26
• 'J.J, 2

8, 29 do-•• tumlular dahil ırayri lalim eratla- Bayan Ane 
tekti. Fakat, artık için için yanan rın (neferlerin) 25-6-Sts 1ıao ınk- Dün türbede yine bir tram· 
bir Yolken ıribl derin ve tehdit• edilmek laere ıubede toplanacak· •ay kaıas1 olmuıtur. BomontJde 
icar depreımeleri hlıHdllen lard1r. 24-6·936 akıamıaa kadar oturan Mahmut kızı Ayte iımin-
( •atanpenerltr ) den çekinmekte nakdi bedel kabul olunur. do ihtiyar bir kadın Şişliden TOr· 
ldt. 2 - 316 dotumundan 824 dotu- beye gelirken, türbede tramvay• 

S h f muna kadar henüz HYkedilmemlt 
arayın a iye ıebekHlnln eratlar da (neferler de) ınke dan inmek lıtemi9, muvazeneeinl 

•trdlji malümata, Harbiye Neza• tabitiir. bulamadığından dUtmUı ve baıın-
tetine ıelen reeml raporlara 1 dan yaralanmııtır. 
bazaran, • ltillf de•letlerinin ••· ........................................................................... ·--···············-···-··--· .. ----.... 
lcerlerl tarafından temhir edilen latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
•e etrafında bizzat keodl nöbet- Y edikulede imrahor llyaabey mahalleainin imrahor caddeaind• 
çUtri bekleyen. ıUAb Ye cephane 140 numaralı dükkinda mevcut ve cem'an yekun 8 lira 65 kuruı 
depolan birer birer boıalıyor, bir deierlnde 33 Bot tlfe, iki ahıap raf bir tahta bölme bir dökme 
( ıemti meçhul ) • t•ıınıyordu. Bu ıoba bir bakır huni bir mala Ye bir Titrin ve Galatada Havyar 
•eınt{ meçhul neresi idi?.. oı... hanında 33 numaralı odada meYCut On beı lira dtğeri ıde iki de· 
olıa Anadolu olabilirdi. Şu halde mir kaaa Ye Fenerde Tahtaminare mahalleılnln Ulah kilisesi soka-
• gerek reıml zabıta kuv•etleri.. ğında 12, 14 numarah evde mevcut cem'an 120 kuruş değerinde 
ilin ye ıerek caaua ıebekelerJnln bir tahta aandık Ye bir küp ile perde ve kilim parçaları Ye çarıı 
•ıkı ııkıya aramalarına rajmen bodrum ham alt kat 25 aayıh dükkanda cam'an 26 lira 75 kuruı 
hır tllrll bulamadıkları • o ( ıizli deterinde iki ıandalya, iki mUıtamel maaa On raf bir aynalı dolap 
ltıkllita aıkeriye ), Anadoluda bir kepenk, bir çekmece 70 lcAğıt Torba 55 paket fitil, iki abajur, 
bir hareket huıule ıetJrecekti. iki evrak ve para cüzdanları dört defter bir tahta aandık bazı 
Nitekim, •ili yellerden Ye mUıta• hırda Yat. 
itil aancaklardan Dahiliye neza- Yukarda yazıh etya 18/6/935 Salı aUnU ıaat 14 de peıln para 
teline gelen ıifrelerde de aakeri Ye açık arttırma llt idaremizde mllteıokkil 1atıı komisyonu marlfe-
ltuınandanlarm ldarel haı:ıraya tile 1ahlacaktır. lsteklllerin yUzde yedi buçuk pey akçelerinl vakti 
llıuh•lif fikirler besledikleri ılfre- muayyenindın enel yatırmaları. (F.) "3027,, 
l~tle bildirilmekte idi. 

Bu giz:ı kuvvet ; ıünUn birinde 
lıir tehlike teıkil edecek, yeni 
•adraıam Damat Ferit paıanın 
l>İtirmek i&tediğl a9a, bir 
6 nda ıoğuk bir &u kahverecekti. 
Onun için bu zat, Babıiliye yer· 
ltşlr yerleımeı, takibodeceği ıiya
•et ,.. icraata Uç iıtikamet Yer
nıı,u. 

1 - Her türlü vesait ve feda• 
k~rlığ müracat ederek (aizli teı· 
kıııtı nskerlye)yi keıif ve imha 
ttnıek. 

- 2 Bu teşkilahn esaaı, (ittihat· 
f•lar) taııı)fındnn konulmuı olmak 
bdıırngeldiği mUlahazasile (ltti
ntçı) markasını ta9ıyanlara bel· 

HEYBELİADA 
Deniz Banyoları ve Gazinosu 

lıtanbul ve Adaların en ıUzel, 
ve eğlence yeridir. 

en ucuz banyo 

f stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokuıunda 3840 metre 

murabbaı arsa ilzerine yapılmış Dört katta altmıı oda •e altında 
dokuz di\kkanlı 'vusufyan Hanının 240 hlıse itibarile Hazineye ait 
30 hisse1i muhammen bedeli olan 13977 Ura üzerinden 25/6/935 
Salı günll saat On beşte kapalı zarf uıuli!e satılacaktır. lateklllerin 
2490 sa. ılı kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yUzde 
yedi buçuğu nisbetinde temfnatlarilo mektuplarım arttırmayı açma 
saatinden b:r ıaat evveline kadttr lstanbul M.lli EmlAk MUdürlUğUn· 
deki satı!j komisyonu Reisliğine vermeleri. (M.) "3170 .. 

Sayfa t3 

Bir Çırpıda 2,5 
yon Zarar 

il-

( Baıtaralı 1 inici aayf ada ) 
Yerecek. ihtimal alz, buna inan· 
mayauk11nız. HAdiaeyl nakletti· 
timiz zaman facianın azametini 
daha iyi •nl•yacakıınız. Şöyle ki: 

Anupada bir afyon ve afyon 
mamulAtı karteli yardır. Bu kartel 
Fransa, Almanya, lngiltere Ye 
lsviçreyi içine alır. Bunun hari
cinde kalan Türkiye i!e Yugoı· 
laYya aralarında bir birlik yap
mı§lardır. Bu aayede bu bidk, 
dünya afyon piyaıaıına hakim 
olmuıtur. ÇUnkU, bilha&1a bizim 
afyonlaramı:ı çok l) idir ve ilaç 

yapmaya çok e!verişlidir. Bunu 
göz önUndo bulunduran kartel 
bizden Ye YugoilaYyadao afyon 
almaı. Arada mevcut itilAf 
mucibince biz, bu kartelden Uç 
milyon liralık mamQI mal alırız. 

Amma o, istene alır, illerae 
blı:don almaz. Bu 1tbeple bizim 
aatııımızda enelklne niıbetle iki 
milyon lira azalmıttır. 

ÇOnkU biz, Cenevre mukave
le11le bu kartele bağla olduğumuz 
için onun mU1&ade ettiği yerlere 
afyon 1&tablllyoruz ve bekleyoruz 
ki bllmukabll blıden de o, afyon 
alı.n. Halbuki Iran böyle bir 
bağla bağlı delildir. Binaenaleyh 
her tarafa aatıı yap"rak Taziyet• 
t•n lıtifade etmektedir. 

Bu vaziyet böylece k8r topal 
1ürOrken geçen sene, karıımıza 
mUıterl olarak yeni Mançukuo 
hUkfime>tl çakmıı •e bizden iki 
milyon 200 bin lfr•lık afyon ıabn 
almak lıtemlıtir. 

Afyon lnbiıar idaresi hazırlık 

yapmıı, tam mah sıönderecıği 
ıırada Uluılar Kurumu, Man• 
çukuonun, Ceoene andlaımaeile 
afyon ıatalamıyacak memleketler 
ara&ında olduğunu llAn etmiıtfr. 

Bu ilin edişteki bll&usiyer ayrıca 

MÜDERRiS K .. KOMORCOYAN 
Mektep, banka, tlrket n kltDpa• 

nelere mabıuı uri kitaplar ı 

Yeni harflerle: - tenıilll bedeli 
Ameli Ye tatbiki kambiyo 
Yeni muha1ebe uıulG 
Tieart malumat n bankacıhk 
iktıut ilmi 
lbtiıu muha1ebelerl 
( Şirket, 1aoayi, ılraat •e ban-

Kr. 
Sr> 

122,S 
ıos 

87,S 
176 

ka) ticari n malt beaap 70 
L6ııaritma cetulleri ( 7eal ra-
kaml 1rla) 66 
Baılıca aatıf 7ul: ikbal kltUphanut 

Halide Ve Arkeda,ıarl 
1~ Haziran Cumarlul ıUnU aktama 1aat 

9 da ÜıkUdar BeyleToğlu tlyatrOluDda 

Vellnln Çocuğu 

Kayıp - Maao berahmı kaybettim. 
Yeniııini ala('nğımdan eakiainin hOkmü 
kalmamı~tır. (365) 

Eıki Trabıon nlisi mlltekait 
M. Galip 

Hagfllın neşesi 

dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
tabletleri 

Yorgun vUcutlar1 dinçle9tlrlr. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNI 
giderir, y11şamıık ne~eııini iade edc>r. 
Eczanelerde bulunur. lstanuul'dıı 
fiııtı 150 K r. Tafeilat için Galata 

dikkate değer mahiyettedir. Maa• 
mafih, inhisar ldareı.i, bu müda
haleyi fuzuli bulmuıtur. 

ÇünkU Mançukuo, muahedenin 
imzasından ıonra meydana gelmiı 
memleketlerdendir. Fakat bu defa 
afyon inhiaarman karşısına, Ulu&
lar Kurumu namına afyon satış· 
)arını kontrole memur bir mile&· 
ıeae aafatile Sıhhat Baknnl.ğı 
çıkmıttır Ye ıatılamıyacağı iddia• 
ıını tekrar etmiştir. 

Ökonomi Bakanlığı, memle
kete döviz getirmesi nokla&mdan 
bu ıahşa taraftardır. Tarnn 
(ziraat) .Bakanlığı keza. Bu vaziyet 

· karşısında afyon inhisarı Başba• 
kanlığa baı vurmuştur. 

Şimdi Başbakanlığın tenıibile 
bu gün, yarın Ankarada, bUtOn 
bakanlıklar mllıteıarlarından mll
rokkep bir komisyon toplanacak, 
bu lı hakkında bir karar vere
ceklerdir. 

Mançukuo'ya afyon aatışmın 
men'i meıele1i, orada kurulan bir 
fabrika aayeainde, kartele bağh 
fabrikalara karıı afyon mamiilafl 
nokta1ındao bir rekabet meydana 
getirilmesi Jhtfmallndon ötUrU 
lmiı; diyorlar. 

Maksat ta, bu rakip fabrikayı 
maddel lptidalyeslz bırukmakmıv. 

Şeker Buhranı Var 
( Battarafı 1 iaci yllıde ) 

vermektelerae de yabancı mUıt .. 
rilere (45) kuruıtan aıağı ıeker 
Yermemektedirler. 

Dun Ankaradan gelen maJQ. 
mata aare ıeker kanunu bu &abah 
Ankarada reımt ~aıete tle nejre• 
dilmiş ve mer'iyet mevkline gir• 
mit bulunacaktır. Onun için bugUn 
piyasada fateoildfği kadar şeker 
bulmak ve klloıu toz ( 25 ) , kop 
(28) kuruıa almak mUmklln ol • 
cakhr. 
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Kanzuk ecıane1i müstahzıırlıırından: 

KREM BALSAMIN 
Cildi ve ıayanı itimat elli 1enellk 
bir ıOıellik kremidir. Bir defa 
(KREM BALSAMIN) kullanan 

baıka krem kullanmaz. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeıi No. 33 
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Tefrika 

No. 111 

•t 

Deli Aslan, Ölüm Yoldaşlığı istemişti 
Ha, ne tuçl61dll bir uniye idil 

Aa~a" pılerini, elinde olmıyarak 
ldiıede seniz glı:y... dökea 
Olke:e çe,irdi .•. 

Bu •.rada Yaldız birden, ata
mnn ka1119UKI• doğruldu, ple
rladeki, ylılndeld ale•l•r çoj'a• 
larak •c. rda: 

- Duralıycnun ağabey, yokıa 
Wıe iaanmıyor mmun? Böy!e bir 
duyguıı Yar• fimdl ıarada sEzğ. 
•h öniiach. •• 

O 81rada belindeki .. ı kut•i• 
mokulu ldtçek btçaiı 6fkeli bir 
kapla• yırhalıille çekmit Wa
••Jorda. · 

Deli Aaln pldınyonm •••· 
rak kardeflnia bıçakla yukan 
kalk11111 elini tutta: 

- Of; lteeim yanımda delil; 
•ak bni std.,tnr... Tama yar
•cımıs elmnl dedi; " allana
rak yerinden kalktı. 

Şimcl ft paif ..tık onun 
lçla blebltla bltmlflL. Her yer 
daman, bojueu, kara.tık bir du
manda IB~ blrfer .a1lemedea 
pkmak, kaçmak latedL.. Ancak 
buna da la711amayarak im karde
.W bojuk bir haçlonlda &pli: 

- Yaldd, demek •JDiıJOl'U. 
demek h.,ma ,.-. 6leceif'ıl 

Soua ,_ı INlttu klpdekl 
Olk•• llaldl. O ça1la tllreaine 
.... .., ................. il 
...tııta cB•llmdı• pç..._. 
binde birini bile llJI•• • ' plu 
....... 1 

Yalma. ... imlaltet-1•• 
- GhlJonam ,..... tan,a 

__..._ OllLw \ar r Sise 

8'nlli1onm. laam7on-. 
D .. w, ~ bir e.rplar 

tayfuu. .... bala 1ar.. Wr ,.. 
jitlik aıw. lçlade odadu ....,. 
fır lada. 

Babpala kapua•du pkark• 
kardetl A1lllia ..... ıöwdul 
7oluna kellL o.I A+•• ti .. 
ita ••de ..... bqb klm...ı 
Jok clemeldl. ıc.a ... 1amt, 
a•:Mdıtrile ilam yaldama ol•• 
bile oadm ... kanlmfb. 

&.ra._. ,.. .. ak dljlL lterab. 
llmeyl bile -tlet _,.ak kadu 
•6n0l llttlderlıulea -.al& dlır .. 
••kadar Ju.kımçtsl 

D.U Aa~aa All,I b1-daa 
tuttu. 

Çomk ........ brarmt. 
ATM'mll Jldae kerbk ıklerla 
bakıyor& Alla S., mezanlaa 
... sibi .... ...ı.: 

- AL1 .... alt Ablam Y• 

Ou.rt bir .U ,ar, bea Kml 
Kaplam ' 4lıa dıt•n çekec•iim. 
S-de at-. ailAlalanlll al. ubmdu 
bpa .... pi: - 1*hmlr ••de 
_.. ldwwia yek. lnlaçlaramz-
.. ..... • ..... ,.ki.. 

Jf. -·-6JUmJer Gecesi 
Deli Aalm lrapaalba.. ble 

zabitlerinin, aipahl beyJeriDln. 
bl11kbaplann yardımile eoa 
baa\n hazırlaklan ile uiraprlar
ken Kin batmlf, o korlmaç, o 
korkumç •e hl)• pce iyice ıel
mifti. 

'" Orta Macar ,, topraklvmın 
doğu eteklcriaden dotru yllkıetea 
bu u• tulmıyacak ııece gik yllz6nl 
kaph,, orda. 

Ü\ amn alçak yerlerini, Su
ltask \ pa '-r•an•~ fimtli blsbl
ttin )'lkıtın.ı dipler1nl siıWilderle 
dolu kara bir iuman kaplıyordu. 

la kara clmHa slkt• -.... 

yor, yerden çıkıyor ıf biydi. 
Subuaka pa1anga11nın lçerWae 

lae ba acımaz, tırklhıç ı•c• dau 
eneleedea dolmaı ıibldlr : Dar, 
clol8f1k aokaklar, çıra •'klan ile 
ydlardanberi kararm11 kalın k .. u 
altları, kalın demir kapıların 
çatak. paala yllzleri çoktan kap
kua kemilmiftir. 

Her yanda sanki el ile tutu-
lacak bir karanlık; kulakla Ye 
JÜl'ek .• İfİtileu Ağır, kab blr 
MM;z ik; omuzlan ezen, hızla yiize 
prp.ın Wr ... ı.ık YariU'. 

Yı lardanberi .evinç ve ılllür 
meler yuvuı olmuı ewJeria peace
re!erladen artık çocuklano, ıenç 
1'9darın eeılerl, ttirktıleri, kabkaha
lan ifitilmiyor... Od•lardan par
lak, mcak 1pklar görftnmlyor. 

Şimdi o pencerelerden .Uk
..... wi•m Mmhta ~ aanki 
sizli luçlnnldar alay•. 

Kanmoçiap, •ılaia ......... 
mıyacak ,...._. ifl-, ~--
..ı,. oL.caklar alaebaa -ki ba 
Waiak 80bldan, ba aikJ•D 
eyleri, '- kara duwar dipJer.nl 
tltretiror, her elek.. •f1ndlra, 
qmdıra 6111deylp s&tilrllJOI'· 

itte ba. o ıecec:lir ki: Tlrk 
tarihi. ptftliade tuttuğu okaclar 
k..W. korkunç olap bitenler ara
.. da bile •• bize anlatmaya 
1a,...m ... , fl7'ec:e balı Wr 
,...,... imal bir P-fek sfbl 
...... ıeç ....... 

81,-k, kml " ,ı1c1ı ......... 
• • • • • • • • 
ş. ad• ki: Sulama iNi ...... 

llDI kap1am11 olu buıece, palan-
..... a.. ra ... clo......_t bu 
.... karuhk ~,ı. alrladljl ıibl 
dwak,dw-we ............. 

( ArlEuı Yar ) 

Ditlerini 

RADYOLll 
ile temizlememenin 

ceza9lftl çekiyor 
Dltlerl hio temislememek ••kad• 

......_ ........... Wr maowıla temis
lem•k te o bdar muıııcbr. Ditl•rilllı
zia nİMmlll b .. eak .......... 
IÜulıaı&. Min• ltonlaa .... , _... 
mei• mahk(lmclurlar. Y •m•k yedirm ... 
ler, 1a lfirmesler " •• hayatı .,.. 
......._ ederler. Nilaayet lıepllal oQ-
tirerek llDO Jatta ditılı bhrııDl.L 

RADYOLIN 
Dişleri, mlDa tabablım olımeclea, 

harpalamaclu u.tder ft puWar, 
mlkroplan öl ... , dit ...... bY
wtlenclirir. 

SON POSTA 

G6zlerinizin 
lurllllini ~liniz ı 

U•aml1•tle •azlarda dfi1•t .... 
ladıtıada obaaeak ..,Ww blru aak 
tatulu. Y aai •u•tealai rlrml be• 
etu ••tim•IN ....... iJI. pU'lak 
.. , •• ,..... söalulaiade dfiret 
bafl .. ıt demektir. Bu &naarı w..Her 
etmez tlerbal rl7et aoktuuu ta••m• 
lamak, ,.aderla 1onlma8laa mlol 
olmak llzımclır. Bu ela fende munfık 
Y• iJ1 chaı tatlı bir •BzUlkle e!ur. 
Gadak me..&niade hane m11Yaf1k 
.... , ... ft iri cİlll tqlat' ~&]eri OD 

••• clau ••çleıtirditl n adi cam• 
lana da •izleri • •n• e...1 ıilatl· 
yarJattıttaı dai•a aaaarıdilduıte 
aJ•all .Ş. luMltw ld c -mlana eiaeial 
de anla•ak okadar kol•J detildlr. 
Gaderla·N. wsaa .. nelerin teerDbe• 
letile aaa'atiaia erbabı Ye •••affa• 
luJetia 4'lftl .... k dofr•lı•k •• ka• 
aaatte oldutuau takdir •• •a iyi elaı 
cam ~• nılaat · k.tlamhr Cel'feYeler 
.. ttn..,t meılek ittihaz etmlt olaa 
Sultaalaa...., Y•icaei caddHlnde 
55 ••maralı l.mail Hakkı dlkklnıa• 
dua _.._,... .. afaatiaia iktiza· -·--· 

........ lklltcl ............. 
.... allı 1 ~ llefail F.ncı7a 
......... ...__.lmraadlt 
ft .. m .. • _. .... lllt " -.at 
.. ' .... 18 .... ,. - ... 
1 .................... -· 

al lwl ..... eaat ...._ 1J e luıtlar 
•mılrl••• ............ ..w.ı,.t .... 
.. ........ ~ w. • 
rı•h • Ba•pekapMla Volta -.-ıa 
....... btta llutr ....... eW.illa 
... • (llmf ---

/ ,,..,..,, . 
Hva...vSf 

g 
•S1'A,_,.uU 

1 

, ..... 
lmnbul S inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Blrlnd derecede ipotekli olup Yeminli iç ehli Yukuf tarafındaa 
ta•_. 7183 Hra laJmet takdir edilen Beyoğlunda Htlaeyin ata 
il. Arnawut aokağındı E. 24, 24, 24, 24, 24 MI Y. 20, 22, 21, 26. 
28 No. h 2 dnkkinlı 3 klgir n açık artbr-ya vuedit' _.. 
eldutuada• 2217/935 tarihine ..e.adlf Paurt.i slnll aut 14 tela; 
16 ya kadar dairede birinci artbrma.. icra edilecektir. Art
tmaa bedeli kı)'llleti mulauamen... % 75 lal bulduta 
takdirde •llfterial Gzerillde llll'akılacaldlr. Abl tak6de ea 
Mil .ttar... taahhlcltl baki kalmak lzere artbrmA 
1 S ıh mUddetle temdit edilerek 8181935 tarlblae mluc:Uf 
Sah ,nail aaat ı.ı tea 16 ya kadar lrua dairemizde 1apalacak 
lldnd açık artbrmuancla arUll'ıaa bedeli laJ111etl muhammeaeaia 
% 75 ol bulıaad&ia takdirde Ubf 2280 No. b kanun ahklmaaa tew
fikan aul bırakılır. Sataı pefindir. Artbrmaya lftirlk etmek ldr 
yenleria kıymeti mulaammeneoin % 1,5 allbetiade pey akç..t weya 
milli bir bankana• teminat mektubunu blmil bulunmaları lbımchr. 
Haklan Tapu 9iciW ile aablt olmıyan ipotekli alacaklarda elli• 
allkadaraaıa ve irtifak laakka ıahlplerlnin bu haldannı •• huaa•1• 
faiz ye muar1e dair olm iddialanm ewala mllabitelerl De birfıkte 
ilh tarlainden ltlbarea nihayet 20 gtla sarfmda blrb1de dairembe 
bildir•eleri lka•dtr. Abi takdirde haldan Tapa alclDI ile ••Yl 
camırmlar utıf Md.W. paJlaflllUl•dan hariç bbrlar. Mlterald• 
•ersi, tMftriJ.. tauifiJedea •lte•ellt Belediye raaama " Valaf 
brMi Meleli mlbayeded.. tenzil ohmar. D ... fu1a ....... , ... 
-" imteJeDler 4 • 7 • 9J5 t...ibbaclea ftibana lıneıda ..... 
mul için dairede açık INdandurulacak arttırma prtaam ... • 
934/3371 No. h dot1aya alracaatla amlıLtı cloeJada mnmt ••• 
iki alrebUeceklarl ilAa o1... "SMt,. 

lıtanbul Milli Emlak Müdirlülindm : ...... 
ICal...d 

A YV ANSARA Y ı Atik Mu.tala paf& maballeal Bottan IO

kak eald 39 , ... 37 •• ,... Harap •• 
a•k•v. IOO 

YENIKÖY ı A,ailmla mahalell Ha ....... ..W 
12 , ... t _,... Huap .. -·-· • 

Yakanda JDıh Harap Mlerla rL•n 18161955 W. .- tMI 
14 ele Pefln para•• açık artbrma • ............ ı.t.ldlleda,... 
de yedi boçuk pey akçelerial Takti .. ,, ı 1 ._ ewwl ,.._. 
ları. (F.) ..... 
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Lİ ABIRLBB 

Buğ ay Piy sasının Buhranı 
Durgunluk Berdevam, Vaziyetin Ya

kında Açılması Bekleniyor 
Buğday piyasasındaki buhran 

devam etmektedir. Piya1adaki bu 
durgunluğun daha 3 aUn devam 
•decegl aamlmaktadır. Fiatlnrda 
)likııeliş te devam etmektedir. 
Dun borsada Sı•aa ve Zile malı 
)Unıuıak buğday 6 kuruş 10 para 
ile 6 kuruı 30 para araımda, 
~olatlı malı buğday 7 buçuk ku
l'tıt üzerinden, sert buğday da 
4 kuruş 10 para ile bet buçuk 
kur111 araaında muamele gör
llıfitttır. 

Geçen ayın yirmi dokuzunda 
baılamıı olan fiat yükae:işinin bu 
haddi buJacatı umulmuyordu. Fa-

k.t bonaya mal gelmeylıl bu 
lazJyetl doğurmuıtur. 

Dun bonaya 45 ton buğday 
telaıiftlr. Bir hafta içinde aelen 
butday yekünu iae 2500 tonu 
leçmemektedir. 

Buğday piyasaaındaki bu pa
halılık pek tabii olarak un ve 
ekı:nek fiatları Uıerlne de teıir 
'lıtıektedlr. Ekmek her ne kadar 

l'lkıeJmemf ı lae de Paıarteal 
atinU behemhal 1Ukaelecoktir. 
~OnkU un fiatları dUn tekrar 75 
"Urut birden yDkıelmlı, çuvalı 7 

lira Jken birkaç gün evvel 8,25 
llt,ya, dUn de 9 liraya çıkmıtbr. 

Afaamaffh 2-3 gtıo içinde buğ-

day plyasasmda ehemmiyetli bir 
düşUşe intizar etmek liıımd1r. 

ÇOnkü ziraat bankası piyasaya 
mal vermiye baılamıştar. Şimdilik 
yalnız Eıkiıehir ve Polath depo
larında satış yapılmaktadır ve her 
lltiyen tüccara bir alışta iki vagonu 
geçmemek ıartile kiloıu 1 kuruı
tan buğday veri!mektedir. Bittabi 
bankamo piyasaya çıkışı fiatlar 
Oıerindo lehe bir teıir yapacaktır. 

Memlekette Kurakhk 
Karaman, (Huıuai) - Ekinler 

kuraklıktan müteessir olmaktadır. 
Kavun karpuz mahsulüne de bir 
kurt Arız olmuıtur, mahıulOo kö· 
kllnü kesmektedir. 

"" Çorum, (Husust) Bu yıl 
Çoruma yağmur düşm6miştir. Bu· 
nuo içio ekin fiatları yliksclmiştir. 

Arpa 30 kuruştan 50 kuruşa, 
buğday 45 kuruıtan 70 kuruşa 
çıkmıştır. Ortada böyle bir yük-

selişe sebep olacak kuraklı.le teh· 
likeıl do yoktur. Yağmur yağma
masına rağmen ekinler çok iyidir. 

)#-

Arapkir, (Huıusi) - Hiç yağ· 
mur yağmıyor. Köylüler taaa içio· 
dedirler. Buğday 4,5 kuruıta• 7 
buçuk kuruşa çıkmııtır. 

* Merzifon, (Husuıi) - Kurakhk 

tehlikeli bir ıekil almıştır. Mahıul 

kavrulmıya başlamı9tır. Pancar

lar da harap olmuştur. 

.>f. 
SJVaa, (Hususi) - Burada da 

yağmur sıkıntıaı başlamıştır. Mah

sul iyi olmakla beraber yağmur

auz .uğun tesirinden korkulmakta 
ve yağmur belden-.ııektedir. Zahire 

fiatlarmda yllkaelme baılamııtır. 

* 
Bolu, (Hususi) - En çok 105 

kuruşu geçmiyen buğday .atışları 

yüzde yetmit niıbeti .de yüksel

miştir. Fırıncılar bu yüzden az 

ekmek çıkarmaktad1rlar. 

* loegöl, (Hususi) - Havalann 

ııcak gitmesine, yağmur:ar.n 

yağmamasma rağmen mahsul 

bereketlidir. Biçme işibaşlamıthr. 

Bu yıl burada meyva, kavun ve 
karpuı da pek bol olacaktır. 

4 

Trabzon, 14 (A.A.) - Bir 
aydanberi kuraklık devam etmek-

tedir. Kuraklık daha çok devam 

ederse fındık ürUnUntin dökülme• 

ıinden korkulmaktadır. Tra .. sit 
i9ler:nin başl ıyacağı haberi burada 
lcaYançla Jrarşılaomıştır. 

lınıum Emniyet lş-ISokakta Hafta Tatili 
leri Direktörü Bir Çocuk Şikayetleri 

~akında Avr~paya Gidiyor Taksim Bahçesi Duvarı Lafta Kalıyor. Resmi 

8 
Emniyet lıleri umum direktörll Dibinde Bulundu Müracaat Y '71kmuı 

•y ŞUkrU, lstanbula hastalığman Sokaklara atılan çocukların Birçok fabr:kaların hafta ta-
tedavi&I için gelmlıtl. arkaıı bir zamandır kesilmiıti. tiline rağmen işçilerini cumartesi 

Bay ŞtıkrO, burada bir kara- Dun poliı, yine böyle bir kö- Ye pazar günleri de çalıştırdığından 
tlğer ameliyatı olmuı •• Ankara• k ılkayet edi iyordu. latan bul Böl-
h dıtnmUıtür. ıeye terk edilmiş bir yavrucu . E d . E k 

u gesı n üstn nspe törHiğüne 
Bay Ş(ikru bı'r ay kadar ıon- buldu. d b şimdiye ka ar öyle bir ıikiyet 

ta, Avrupada bllha11a Almanya Bu yavru on bet innlUk bir yapılmamıştır. Fabrikanın iımi 
~e Fran&ada umumi bir tetkik erkek çocuğudur. Taksim bahçe- zikredilerek l apılacak. şikAyetler 
''Yahatfne çıkacaktır. ıinin önünden geçmekte olan po- hemen gözöollne alınacak ve 

Bu aeyahatta, bilha1sa, polis liı devriyeai bahçenin duvarının fabrika hakkında kanuni takibat 
lıltrinde gittikçe ehemmiyeti kal- kenarına bırakılmıı bir kundak yapılacakbr. 
lııayan parmak izi yerine, mile· görmüşler, alarak karakola götür- Sarhoş Bir Kadın 
~llllerl yakaJama huıusunda tat• mUılar, oradan da "DUıkUnler Seher fıminde bir kadm, ev-

llc edilen yeni usuller tetkik e- EYi,, ne sıevk dmiılerdir. Yelki gece, adamakıllı ınrhoı 
dilecektlr. Hay ŞUkrUye emniyet Polis şimdi, bu yavruyu du- olmuı :ve Galata sokaklarında 
~lerf fen kıımı d irektörü de refa· Yar dibine atan meçhul adamın bağmp çnğırken, polisler tara• 
•t edecektir. hUYiyetinl teabite çalıımaktadır. fandan yakalanmııtır. 

~Yırıbekirli Sıdkının F~yalları ~~~l~ı~ta~n~b~u~l~~~i~ll~i ~~~~~l~a~k~~~üd~u~-r~Jh~.gw~h~.n~d~e~n~:~~~ 
Diyarıbekirli Sıdkı poliae ha· 

k Muhammen 
•ret ıuçlle dlio Adliyeye Yeril· Kıymet 

~itti. lıtintakı yapılacaktı. Bekler• Lira 

il birdenbire bat1rmıya: Galatı da ı Beyazıt maballHlnde Hlaardibl ıokak 7enl 12 
lk •• - Ben Harbiye mektebinin ıayılı ewin 112 payı. 
1\ inci ıımfına kadar okudum. Emln6nl : Ahıçelebi mahalleıl mumhane ıokak .. ıd 3 

1125 

ı_.•hahatı zım.. Cnmhuriyet Tor- yeni 7 aayılı dllkkAmn 145/240 payı. 3625 

f4'l)eıinde kanun hakimdir! diye 
Yukarıda yazılı mallar 18·6·935 aalı gUotı ıaat 12,30 da ikin• 

•ryat elmlye baılamııbr. 
Halbuki Sıdkı, elindeki rapora ~ı tertip mllbadil we taafiye Yealkaaile arttırma ıuretlle aatılacakbr. 

~~re Ipomanyak cinsinden hasta· lıteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerlnf Yakti muayyenlnden 
~r. Sıdkı aerbeat barakılmıftır. evvel yatırmaları. 0 B.,, "2970., 

~-•rnafih tahkikatı devam ede
tılltir. 

Bir Yankesici Tutuldu 
d Balath Vangel lıminde biri, 

l\11 Beyoğlu caddesinden tram-
~lYln gitmekte iken cebinden 

O lirası aşmlmıştır. Vangel, bu f arayı çarpan adami az zamanda 
~thiş etm iı ve Arnavut Mustafa 

t an bu sabıkalı polisçe tutul• 
laıuıtur. 

Zihni P••• Vakfı MUtevellllillnden ı 
Numaruı Cl .. i Maballeal Sokafı 

3 Kuap dllıı:k&nı ErenklS7 LtHyOD aaddHI 
5 Kepekçi dOkklaı • " 
1 Odah bakkal dllkkiaı • Hatbo7u 
9 Berber dtıkklnı n kahn ,, " 

Zihnlpafa akaratından yukarıda mahalleri y.zılı dlSrt dlkklD lera kılınan 
m01.ayedeeinde talip çıkmadıtından beı ,an mtıddctle n pazarlık ıuretlle tek
rar müzayedeye konmuıtur. Talip olaalar herırtln ıılSrmek için ErenklSyDnde 
mütcvelllye, bu ayın on yedlaci paıı:artHI ılnl ıaet 2 b•çukta 1D.1de yedi 
buçuk pey akçHilo Evkaf ldarHindekl komlıyoaumalaı111una mGraoaatlan 
ilin olunur. 

Sayfa 15 

~ ........................................... . 

KREM GENÇTÜRK 
Yumuıak ve parlak bir cilde malik olmak için 

GENÇTÜRK kremini tercih ediniz. 
Ç ti D 111 : Bu krem 929 ıeneıinde Ankara ya 2elen Almanyamn 

Parföm fabrikaları kimyagerlerinden Profeaör doktor 
Bay Radolf tarafından tertip edilmiı ve bUyllk bir 
fedakarlıkla elde edilmiştir. Ufak bir tecrübe kAfidlr. 

Merkezi Ankara: 
latanbul'da Dltber Zadeler T. A. ş. Tlcarethaneslle 

Ba•natan Hanında Yomtof Yeroham 

Rozet Resim Müsabakası 

Tiirk Bava Karamandan: 
Hava teh'ikesini bilenler için yaptmlacak rozetin reıimi, Türk .. 

Haya kurumu tarafından müsabakaya konulmuştur. 
Yapılacak rei;mde bir çift kanat, bir ay yıldız, TOJ'kiye harita11 

ve T.H.K. harfleri bulunacaktır. Müsabakaya girecek resimler 
kapah zarf iç:nde haziranrn yirmlı"oe kadar Ankarada Tllrk Hava 
kurumu Genel Merkezine gönderilme:idir. Seçilecek relim aahiblne 
150 lira mlikaf at verilecektir. 0 3303., 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

BEYOGLU 

BEYOGLU 

BEYOGLU 

KADIKÖY 

ı HOseyin ağa mahal:eaı Forldfye sokak 
yeni 81 sayılı evin 3/8 payı. 

ı Hüseyin ağa mahallesi Feridiye sokak 
yeni 83 sayılı evin 3/8 payı. 

: Hüseyin ağa mahallesi Canbaz ıokak 
eski 5 yeni 9 ıayılı evin 3/8 payı. 

ı Cafer ağa Bedemaltı sokak e&ki 23 M. 
veni 37 nyılı evin 3/8 payı. 

MAHMUTPAŞA: Eıki Mahkeme, Yeni Kılınççılar ıokak 
yeni 15 sayıb dört metre murabba1D• 
da dükkan arsaimm tamamı. 

MAHMUTPAŞA : Eski Mahkeme, yeni KılınçÇJlar aokak 
yeni 17 say,ı. dört metre murabbaında 
dlikkAn araasınıo tamamı. 

KUZGUNCUK ı Çmar caddesi Satağon sokak eski 2 

AYASPAŞA 

KUMKAPJ 

TATAVLA 

BÜYÜK ADA 

yeni 3 sayılı evin 1/4 payı. 
ı Camlişerif ıokak eski 5 yeni ı 1 ıayılı 
araanın 2/3 payı. 

ı Kürkçübaıı Süleyman ağa mektep ıo
kak yeni 18 sıayılı evin 1/4 payı. 

ı Küçllkakarca sokak eski 12 yeni 8 
sayıla evin 30/120 payı. 

: Cami mahallesi Firuzağa &okak "yeni 

Muhammen 
kıymet 

Lira 
657 

1500 

450 

1313 

38 

38 

168 

86 

49 

169 

16, 16/1 ev ve furun. 540 
Yukarıda yazılı mallar 18/6/935 Salı gUnU saat 14 de peıln 

parn ve l'çık arttırma lleı ıatı'acaktır. lateklilerin % do yedi buçuk 
pey akçeler:ni vakti muayyeoinden evvel yatırmaları (M.) "2969,, 

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlıgmdan, nezleden, gripten, baş ve di' 

ağnlarmdan koruyacak en iyi ilaç budur. 
~-ismine dikkat buyurulmaaı 

--ı --E-m-la-... _k_v_e_E_y_t;-m--B-a_n_k_a_s_ı_il_i_n_la-rı-~I 

Galatada Büyük Manok-. 
yan Hanı Satılıktır 

Eaas No. Mevkii ve nev'i Depozito 
254 Galatada l<emenkeı mahallesinde Halil Pap ıoka· 

ğındakl (Ömer Abit hanına ıiden ıokakta) yeni 21 
No. Jı altı kat kirgir büyük Manokyan haoı. 6.000 Lira 

Yul<anda yaıala han pefİD para Ue sahlmak llzere kapalı zarfla 
artbrmaya konulmuıtur. 

1 - ihale birdir ·ve kat'idir ve 24/6/l 93S tarihine teaadllf eden 
Pazartesi atıntı ı.-at on birde Ankarada idare mecliıimiz huzurunda 

yapılacaktır. • _ 
2 - Uhteaine lhale olunan zat bedelini heman vererek tefe ... 

ruA' muameleainl yaptıracaktır. 

3 - Ahcı olanlar bir lira mukabilinde ıubemizden alacakları 
mufaaaal ıartnamemizi okuyarak anda tarif edildiği veçhlle teklif 
mektuplarını ihaleye tesadüf eden 24/6/1935 Pazartesi glinli saat 
ona kadar Ankarada Umum MUdUrlüğUmüze ve lstanbulda ıube· 
mlze vermeleri ve daha fazla tafsilat almak iıteyenlerin hergün şu· 
bemi:ıı:e müracaatları~ ( H. 1. ) ( 130 ) 

&on Poata Matbaası 

SıUıibi ı R. Kökçü Neor. Müdilrii : Tahir 



15 Hazfran S O N PO S TA 

Yeni Onaylanan Şeker Kanununun 
Neşri gününden itibaren 

Şeker Fabrikalarında ve lstanbul'da Sirkeci,de 
Fabrikaların teslim edecekleri tarzda 

_.._ vagon veya mavna ve mot6r içinde ı 

KRiSTAL 
KESME 

kilosu 2 5 kuruş 
" 2 8 kuruştur. 

slparlsler fabrikaların bulunduğu yerlerde iki, 
lstanbul'da on gün içinde ifa edilir. 

Fabrikaların bulunduğu yerde en az bir ton, 
lıtanbul' da vesair yerlerde en az bir vagon 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR. 
( Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır. ) 

DIAer siparif t•rtları fabrikalardan veya istanbul'dakl 
bürolarından öğrenilebilir. 

MAYii. BAŞKA ll(AK 
İSTEl1Ef1 ! 

' bana 
POKER 
PLAY 
lraı /Jıça§ını 

ver. 

M0JDE 
Zabıta memurlarına 

mahtut iOO metroluk 

mt1afeyi ıöıterlı 

kun·tttt 

DAiMON 
Cep Fenerleri 

ıelmiıtir. Her yerde 

15!6 numara tahtında 
ar&) ınu: ve takliUt
rinden 1alunu:ua. 

Lı t } rf • ANKARA ı Sot. zade Mehmet E•f a, IZMIR ı Htiaeyin HUınO 
~8 lf yer 0 • MERSlN ı Hakklk oilu Silifkeli Rahmi, SAMSUN ı Turaua Eıref 

istanbul Sular idaresinden : 
T erkos fabrikasında yapılacak bir 

takviye ameliyesinden ötrü 16/6/935 
Pazar ve ertesi Pazartesi günleri 
·saat (21) den (5) e kadar şehre su 
verilcmiycccği muhterem halka 
bild·rj ir. u33.t...ı ...... 

Grip, nezle, başairısından kurtulmak isteraen ASPiROL 

Sayfa 16 

SiNEKLER; Sıtma, Tlfo, Tlfnı, Vorem gibi hastalıklar ve 
ölüm ır•tirir. TAHTA KURUSU; uykunuzu lı:açırır. Sid 
IQ'reodirir. HAMAM BÖCEKLERi; yemeklerinial, orzakı· 
lnız ı, eıyanızı telviı eder. GÜVELER; halılarınııı:ı, elblıe
lerinlzi parçalar. 

• 
ıze 

f1ASTALIK 

Getiriyor-uz: 

Karıncalar, Arılar, pire, bit, r•• :, karka7alr, akrep, 

8rllmcek, tırtıllar •• latr nt•I bOcekler, çiçekler, •l•r 
lar v• 1-ıayn •1a- Oıeriad•ki tekmil tufeyllb 

FAYDA 
Kökünden 61dUrür 

Leke yapmaz. 

Markaya dikkat ediniz. 

FAYDA d. ~tıtr markalara nazaran lkl miıli kunetll n yarı 
1uıya daha ucuz ohıp ecnebi yalanlarına aldanarak fasla 
para nrmeyiniz. Huaa depoıu: f.tanbul, Beyotlu kutuıu 
30, orta 50, baytık 80, bet kiloluk 350 kuruıtur. · 

Yüzla parlakhtıaı iza
le ve clldln rtbellitlnl lda
m• için tekrar tekrar 
pudralaamaya IOzum yok-
tur. Soo bir ketif, ılze yalaıs 

ltir defa pudralaamatı vl bu• 
11uala teninbia tazelltlnl n 
Jumuıak~ıfını 7 11at koru
yaca tıaa emin olabillniniz. 
° Krem köpOtO ,, tabir tdilb 

bu tpyanı laayret oeYhtr, tim• 
4i imtlyaa:lı bir uıul daireıin
de Tokalon pudraalle karıt-

tırılmııtır. Bu suretle To
kalon pudr&11, dittr adi pud· 

raladan bet defa daha usun 
maddet 1&bit kalır. Ea ııcak 

havalarda en yorucu teniı 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LÜZÜM 
GÖRMEDİ .. BüTÜN Gece~ 
0AN5ETMIŞ. OLMASINA RM
MEN BURNU Hly PAAlAt'INOROU. 

maçlıırıadaa, uzun danı ıuva 

relerinden tonra bile kat'IJ 
yen blr parlaklık lal bırak

maz. Tokalon pudruı, bl• 
f•DÇ kııı:tn aermfD Ye tut te• 
ninl temla, hlcblr erketin mu• 
kavemet edemlyecetl ıebbar 
bir gllzelllk babted•r. Hemea 
bu;Gndea bf, kut• alıp tec• 
rllbe edialL Sair btrıok pud• 
ralardan n• kadar farkla ol
dutuau ıörecekılnls. ÇGakll 
terkibinde • Krem klSpGtll • 
bulunan yerin• pudra. Tokalon 
pudruıdır. 

BE~İR KEMAl NASIR ilACI 
Sizide 2-3 günde kurtanr. 

ATİ kullan, Salih Necati Ecsa0•.ı 


