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-~-. -- ltalya, Harbe Karar Verdi ! 

Fakat İngiltere Çok Ağır 
Basın.aya Başladı 

Penerlıtllhçe, levl9re T•kımını 5 • 2 Gibi Bir 
Farkl• Yendi. (Taf91111 Spor Sayt•mızdadır) 

Servetimi•• Göz Mü Koydular 
------

Dünyanın En Kıymetli 
Mü.cevherleri Bizdedir 

Buna Karşı Da 
İtalya Diyor Ki: 

"lngiltare SUveyf Ka· 
nalını Kapatırsa Benim 
De Tayyarelerim Yari,, 

Roma, 16 (A.A.) - Habeıt.
taala harp Uıtimall ka111••da, 
ltalyaya .. kab.ı. olmak lçla 

(laıilter• tarafından) sn ... ,. ka· 
nalınıa kapatalm111 meselell hak .. 
kıada fikir yllrlten Glormale 

Fakat, Bunları 
Satacak 
Değiliz 

---·-· -·-···--.. ··---··-·--.. -· ---· A'ltalya gueteıi diyor ki: 
Cümhuriget " Stl••Yı kanhoın •e ı•nel 

llr A•rupa ıuetHI Tepkapı 
larayıtuiald llly .. tU tahtlara •• 
ta\11-a la,met biçmek için Anu• 
lttd.a mltelaauıllu çatırıldıjıaı 
,_dı. llzim ltr•dlil•lz• ...... 
Wıt• ltirfeY yolitur. Beı, 1tlta 

• evvel hllkimıt blrlblrleria• 
ha'*'1 ol•ıkuı• '4 ,_. 

F ranea; fnalltere Ye Ahlaa .. 
t~an wr.. mltelaa1111 ı•tlrtmlı 
•• ıaraydald lııyaetll tahtlara r· mloenerlwe kıymet koydur
•uttu. lhndan ıoara bazı kıy· 
•etli etya A11karara aaWedllmlr 
•. Bualana araaında lıerlerintle 
lbrlaDta h...W11aD iki aiti• pm• 
t.., Sultan Alımıdia yaptırchta 
teP çırat, mura11a aılııdarla iki 
'9u'çuk okka atırhit•da ltlr zllm• 
._ ve dli•• hali•de blr~ek 
Pırlanta vardı. Mefhur kaııkıı 

[ DtYa•ı 11 inci yUıdı ] 

V. olarak bitin deni• botaz •• ıe-
nra//ık çitlerinin Uluılar Kurumuna birer 

Atiaa, 17 
( Huıuıt ) -
( unan baıbaka· 
Dl 

11 Çaldaril" 
in Yunaniıda· 
ma rejim m ... 
elHI laakkın-

dakl •• yeni 
.-..ı.ıcL-. 
ılM bUdlrl10-
rum. Batba• 
kaa Çaldariı 
blttla .. ,ı.ıan 
tekılp ettlktea 
ıeara dedi ide 

ç.111.,ı. .. - Hlkii· 
met, Yuaaa milletini• cllm-
hurlyeti mi, yekıa krallıtı •• lıt .. 
lliiiel 6treamek lola aluıun fik
rini ltre••lye karar Yermtıtlr. 
bunun için de yakında uluıua re
yine mDracaat edecetlz. ,, 

ııjaHl tedbir Afeti oldukları ka· 
bul ediline, hava filolarına karı• 
•• gibi tedbir abnabilecektir? 

Şimdiki botazlar rejimini derhal 
tam olarak d•tlftirmek llıumdır. 

Kurulacak ynl rejim anıulu• 
•al olmah ve ltau htlk6metlere 
verilen tlıt6nlüleri taıımamahdır • ., 

sa.,. kanalbıııi ~.pah ...... 
( 0.Ya•ı \O UD08 Fl•d• ) 

Bir Milyonerimiı Günde Yüzlerce 
Mektup V • Telgraf Alıyor 

Abdurrahman Naci Bize 
Şöyle Dert Yandı: 

"Öteki Zenginler 
De Benim Gibi 
Davransalardı ... ,, 

Doıtum Mahmut Y eaarl ile 
beni, Abdurrahman Nacinin G6a• 
tepedeki evine ıötUren arabacı. 
ikimizi de tepedea tımaia kadar 
ıllzdökten ıonra, Gmlt•lm lmitaiz 
boynunu bOktD ve : 

- V alla hl, dedi, boıuna p 
dlyo11unuz ıibl geliyor bana ? 

Endifeyle aorduk: 
- Neden? EYde yok mud•r? 

Cebimizde .. D Fazla Para Çıkıyor 1 - Evdedir amma •.• - Kabul etmez mi bizi? 

Ekmek Fiatının Çogw altıl- :A;.~::.:m:.~~JI bir tirli .So• Po•I••• hl.Jorlol, .,.,._,.,.,. 
pkaramayan arabacına• teredcllda, • 1 ••1• 1•• AW.,.,.•A•• N•ol 

masl Dogw ru Dcgv ı·ıdı·r bizi epey 111Waldaadırmıfh. Fakat benim de JUie& beDler tarafuna 
u aonra, onu bizim heubımıza olmayacak lil. anbaa lldmisi de 

r.1,,..,.1c H•6eı ••lr.,.l•rf lmlt•izl·.ıı.e d"-ll il b bl •.ıı...-1 it arayu toflrlete IMmet .... 
Yurdun birçok yerlerlade ---==-====----====---....;;;... ___ .;... __ ..;.._____ 1

• .. , r D •e • vaa'liJU ace, yaniden : 
J•puı· ilatiıaeı çok. faaladar. Fa- ka1;1klarımıza ağn ıirinceye kadar - Boıuna ıidiyorıuaua I 
l.İat · bun'a rai•fll bujday iıtilual - - - ,Olmekten kendimizi alamadık. Dedi, ve kqarlanmıt bir adam 
••llyetiala aormal oltiuiu da te- YENl TEFRİKAMIZ Meler, Mahmut Y ua_rl=n=ln=-==-d-e_, -~,__< -=D=e=•-a•_,_ıo_u_n• .... u_yu_··_a4_•_ > ,__ 

'ilin edlHy.or. V aalyet blyl• oldu• 
... halde butd9 bina artmar 
in-. Buatla ıaıalac~k bir ıey yek· '-· lak ıu. Jar ki lıtaabul 
la.ietll , ~tday •• un fiatla· 
l'llbn a •ını fÖ& ininde bu-
'-durarak ekaek fjabnm da 
"kaılmeli kanaatıadadır. ftt• 
laiıe kalaraa bu kaaaat doi· 
... değilfiir. Çn11kft un 
flatıoı yökae!meal ekmek fia· 
t11aın artmaıını gerekleodirae bile 
_.tada bu artmaya enıel olması 
icap eden çok açık bir vaziyet 
••rdar ve ıudur: 

BUgtıa 4 belediye tarafından 
lcon~lan ekmek ~narhıaa esas olan 
lll•viulai' ara+da bir de lmaliye 
lllaıra~ va~''iu masraf iZ ıene 
~·Vd ~Uye l:cceHerlain YaH· 

aluı~~ ~· !•spit edil-
• ama 11 iP.Oi )'ü.zde ) 

~ ~ .. . . 

Anasının 
Kızı 
Yaıaıı ı 

Burhan Cphit 
''A•uıııııı Xııı,. hayatin ioincl., 
hakikt hayatın bndiıintle ,..,.. 
yan Yt kapaıaıa en oaala h&di· 
aeleri4 ifad11idir. 
Yeni romanımızda atk menuu
nu canlanmıı bir hakikat ıeldin• 
de göreeek, sonuna kadar gınif 
bir zevk oımbıri içinde ok•ya
oakııaız. 

ÇABŞAMBA - IÜNİİ 
SON POSTADA 

" Le ta if D& me i r ' raıimini ) yap-
Müniri., adında· Çerez Kabilinden mıt olmak için, 
ki, timdi hiobir çek~ği ıölene 

yerde ntlıhuı (ziyafete) Belg-
kalm&llllt olan TUrbenln Ekslll ıadıo bütün ileri 

çok kıymetli bir ~-----------..J plealerile be· 
e11riı yazar ki, Bılgratta, .Bayram Aber Vali Aralao Paşayı da çağınr. 
Bey namında, cömert, iyUici sever, Y ~!Bekler yenir, ıırbeıler, çubuklar 
fukaraya bakar bir adam nrmıf. ıçıl~r; aıra, yapılan hayratı gezmiye 
Vali olarak orada bulunan Anlan ıelır. Davetliler camii, mektebi 
Pata iıe, bu Bayram Beyi her ne- gordiikteµ ıonra tiırbenin önüne 

varırlar. 
dıoH çekemesmiı. Fakat halkın Arslan Paşa, fevkallde ıüılü olan 
11vgiıi karııaında da ona açıktan türbenin önünde durur, bakar ve: 
açığa bir şey yap"mıyor ve sureta - ( fü zel.. Güzel amma, bir ekaıği 
kendiıine doıt rörüntlyormuı. nr.. dur. 
Bir aralık, Bayram Bey, kııeıinden liayrarn Bey merak edip sorar: 
dünya kadar para harcıder'!k, Bel- - !\edir paıam1 Söyleyin de 

b 
L.. tamamlıyalım. 

sıatta bir oaml, ir mektep, me .. - Aralan l'aı• biraz kem· küm eder, 
teplı kartı kar111a da kendlıi fJn öteki Aarar eder.. nihayet, paşa: 
biı ttlrbı yaptırır. Bunlara ait bir- _ Sahibi c!• içinde olmalıydı!. Ce-

Tı/lı 
takım seoıln Yakıfian da unutmaz. Yabım verir. 
Bu hayrt.Ua &fllma törenİllİ ( me- . ~-



2 Sayfl 

( Hallcın Seıi)/ 
Tür ki genin 

En Meıhur 
Adamları Kimlerdir? 

G5ztepede, istasyon cadd• 
sinde h•t lto711 • n•111•r•h 
kahve sahibi Musa; 

- V allahl beyim, haniya çok taaı
dıtım •ar, amma, buradakiler yeni. 
Bir dokter Necati Bey ıellr. O •iıl• 
dedifiniz deli doktoruau tanımam 

billah. G· zete aörmek1itime a-örilrllm, 
amma okumam. Ben ıa:ıeteyi mlıte
riler .için alırım. lamel PatnJI ltlllrim. 

Bir de umum jandarma kumandanı 
Zeki Paııtyı tanırım. Atatıırk canı
mız, ruhumua:dur tabii 

• Zlng•I ,ırketl memurelerln-
den lcııı~ 

- Dektorlartıld T .,,flk Sahm 
Paıe, profHlSr Ni••••·- A•ukatl.rdaa 
Haydar RıfaL. Edlplerdcn Rept NarJ, 
ıairlerden Yahy~ Kemal, Abdllhak 
Hlmlt. FJorlaah Nbı-... Zea.la-
lerd.. b&elıı~ Haaaa bey ... 
Cllıtel?lk kraliçcai Mlbeceel.- Aktar 
Haıım, .,.. aktlr Saffet taa•a.. .. 

Gazteped•, lstas7on cadd• 
sin .. 34 No. da emine: 

- Doktorlardan M. Ke•al, lhaaa 
Rıfat.. A•ukatlardaa Ahmet Emla.. 
Ediplerdea Sami pafa ıade Sezal, 
Florinalı Nbım, Halil Nihat.. Zenıia
lerden Sekmenli zade lamail efendi, 
Y aııoı zade Akif Bey •• 

* Muharrlrlerde11 Ömer Rıza; 
- Doktorlardan hmUI Rifat. ATU• 

katlardan Sadettin Ferit. Edip'erdea 
bur•nauı: Tufik. Şairlerden Filorinah 
Nizım. ZHgfa'erden ~ili Mulatar. 
Aktirlerdea Klçtlk Kemal .. 

• 
Merdlvenkö~ m11alJlml Mahir; 
- Doktorlardan Mazhar Oıman, 

a •ulııatlar.&aa Waa Eaia... M•laarrir
leniea Re .. t Nuri, Mab•at Y eaarl. .. 
Şablerdea Fuuk Nafiz, Macit Mü
mut Ülker, bls de meıhur HD~D 
Merdinaldiyll Oamaa... Bea bu b
dar biliria. 

SON POSTA 

L 
Üç Yıldır 

Bulunamayan 
Bir Kadın 

1 Cumartesi 
de Mi 

Bin Bir Araıtırmadan Son- Tütün Depoları, 
ra Nihayet Yakalandı 

Bundan iç yıl anel Beyot- işçilerini Yine 
lunda bir kaçak rakı fabrlkua Ç 1 } 
meydana çıkarılmııtı. Bu fabrika a IŞtlrıyor ar 
o umana kadar meydana çıka· Yeni hafta tatili kanunu, bil· 
rılan fabrikaların ea orljiıaab ldl tla mUesaeHleri, Cumartesi gU• 
Evin mutfağındaki sarnıç ortadan nU ölledon ıonra tatil yapmıya 
ikiye bölUnmUıtli. Sarnıcm kapağı mecbur kılıyor. 
açılınca içiain ıu dolu olduiu g8- Buna rağmen bazı tDttin de-
rlJGyordu. Bundan bqka da methal polarınm Cumartesi glinleri do 
bulunmuyor ı fakat ocatıa feCe öğleden IODra i§çi ~alıtlırmak 
,Undllz ~nmedaa yalolaaıı •e · lıtediklerl ıözgellti edildi. Biz bu 
memurlarıa göıcll1Dj1l eınaaıada ciheti tahkik ettik. Filhakika B ... 
durmadan ıamqır yıkanmam 1lkta9 Ye Kuruçoımedelci bazı 
auarıdikkatl çeldyorda. Nihayet tQtto depoları, Cumarteu ıttnJerl 
memurlar bu 11rrı lSfreadiler Y• öğleden ıonra da ltçi çalııtırmak 
dmmadaa yana• ocatın yer aJ. lıtemakte •e be hutUSta da ml
badald &izli fabriJıanm maoHell 
De mDteharrlk kapalı o!duğuau aaade almıt bahıu•aktad11lar. 
anlacblar. ManeYell hareket etti- Bunlara dart ay kadar bir 
rilinco ocak atefil•, Ozeriada m&laaade verilmiftJr. Buna •ehep 
kaynayan çamaıır kazanile veaalr olarak, elde faı.la tntnn ıtoku 
tesfaab ile beraber ya11a kayıyor bulunması, iılonmediil takdirde, 
ve gizli rakı fabrik&1ınıa kapalı bunlann bozulmaaı ıuretila genlf 
ıçalıyordu. ziyanlara yol açılınıı olacağa ileri 

Şeytanın bile akıl erdiremf· ıUrülmektedir. Bununla beraber 
yeceii tHisatı ibti•a eden bu bu depolardaki erkek i9çiler Cu-
fabrlkayı lılete• AıaYnl adb bir marteal allnlerl öj'Jedan ıonra 
kadındı. Sarnıcın kapalı meydana çalıımamak karan vermiılerdir. 
çıku çıkmaz, Aramı ortadan Kadın ltçiler de kıımeo çalıı-
kaybolnıuf, oıUn, buaUndllr bir maktadır. Bundan baıka, haber 
tlirlü bulunamam11tı. ld b k 

Bu Uç yıllık gaybubettea IOnra a ıj'lmıza 1l5re, azı tri otaj fab· 
muhafaza tetkilltı Aıaynlnhı rlkaları da Cumartell gftnft 31· 
iziai bulmaya ma•affak olmuı Ye leden IOftra ftçHerhıe tatil ver• 
dftn onu yakalayarak lhtfıu MUd- maki• beraber, her adı gtind~, 
deiumumiliiine göndermiıtir. Ih- ıabalaları bir çeyrek eriten getirt• 
tlaaı Mtıdde:umumiıl Aıaml7i mek, etle tatlJi yarım Hat yap-
tavkif etmiıtlr. tırmak Ye akıamleyln de bir çey• 

rek i•Ç bıralrmak 1Uretile, Cu• 

Tatili Söz
Kalıyor? 

----
lngilis 
Gazetecileri 
Otomobillerle Londradan 

Buraya Geliyorlar 
ÔiTendiğimize ıöre, lnglllz 

gazetecilerinden mtlrekkap blı-

heyet otomobillerle Londradau 
lstanbula ıelmek llzere hareket 
etmiftir. Ayıa 26ıııada Sofyaya 

vanacak olan ba heyette ıu 2 ... 
ı:eteciler vardm 

Ulullaruuı otomobil eemJ. 
yeti -reisi Or. yiae bu eemlyetln 
buıa (matbuat) mldörl, bir ln-
alliı motör fabrikaaının mllmeuUI 
Raı: DeyH Meyi gaıeteıinin mil• 

mesaili Rojer Filer; Deyll Ekis

preıln aılmenHJ Harold Pember
ton, Deyll Herald iazeteılnin mll-

me1&11i Uyıdom ve dlter bir 
lngilis motör fabrikaııwa m• 
me11lll BoyL 

Bunların tetldkab, latanbul • 
Londra uJuılararası yolu bak· 
kında eylfıl aylada Budapeftede 
toplanacak olan kongrede mll
zakera edilecektir. 

Bir Tavcı Daha 
Son gftnkrde muhtelif .. ldJ. 

lerdo ta•alak •ak'aJan çotalmı,. 
tar. lbrahbn bmlnde blrJ, eliae 
ıeçirdiği piriaç bir halkayı, al
lan diyerek, KUçDkpaaar• Zell

haya be, lira7a 11lmıJ, fakat 
yakalanmıştır. 

Daha On Toa 
Gümüı Alınacak 

Ekim fıJerİ martHi tatilini kendi heaaplarına 
telıfl ettirmektedirler, 

fıtanbul Ve Trakyada Ge-
Öldürürüm 
Demiş/ 

Çengel Fırlayınca 
Bir lıçi Birçok Yerlerinden 

Fena Halde Yaralandı 

Yeni 1n1111tı paralar içJn ıe
çenlerde lnıiltere~ea 1 O ton atim lif 
ıelmlftl. Y ealden OD toaJuk bb 
ılparif daha •erihniftlr. Bu ela 
ıeldlktea ıonra lnıiltereden tam 
iO ton rl•Dı alm11 olacaj'ıL 

D1rphane, bHılacak nikel 
paraların pullar11n da eritmeye 
muvaffak olduğu için timdi 
Darphanede ocaklar haZIJ'lan
maktacLr. ilk tecrlibtlerden çok 
iyi neticeler alınmlJlır. Yakında 
l:mnlann pulları da keailmeye 
bqlanacakbr. Blıtll• malsandıkları 
60 kurut hesabile eaki mecidiye
leri toplamaya deYun etmektedir. 
936 ıenoalnln ilk gününden iti
baren eıki ınmnı paralar ı•ç· 
aıey&cektir. 

çen Yıldan iyidir 
Anadolodan yer yar kuraklık 

lıaberlerl &•lmektedir. Bizim all
kadarlardaa yaptıiımız tahkikata 
ııöra, lıtanbul •e Trakyamn elt!n 
Yaıiyetl ıeçen aen•Je aiıbetle 
çok f ylclir. Buralarda kuraklık 
menubahı değildir. Son zaman-
larda eHn meltemler buqday ye 

arpa tanelerinin dolııunlujuna 
çok yardım atmiıtir. Alikadarların 
tahminine ıöre, Anadolunun birçok 
yerlerinde de mahıul iyidir. Bunu 
da bu sene orak ba~larının çok 
aahl•ıı -olmaaından lstidlil edi
yorlar. Her sene bu bailar 1atıl
mazken bu aene piyuada bağ 
kalmamıı ve hattA bir bai buh· 
ram bile çıkmııtır. 

istatistik MUdUrU 
Şehrimizde bulunan lıtatlıtlk 

Umum MUdUrll Celil Aybar bu 
akıamkl trenle Ankuaya aide
eektir. 

Bir Şoför Tehdit Suçundan 
Mahkemeye Verildi 
Beyoilu ikiacl mlh ceca mah

kemesinde Kama ac:lmda bir 
ıoför IOl'pya feldJcli. Nihal adın
da bir kadıni tehditten IUÇ)u idi. 
iddiaya göre Nihal diğer bir 
ıoförle evlenmek latemlf, Kuım da: 

" - O.unla değil, benimle 
e•lenecebin. Onunla e•lenineu 
HDI &ldlirBrOm ... demiftir. 

Kasım bu iddiayı 1 nkar etmfı 
Ye kendine iftira ettiklerini ıöy· 
lemiı lae de muhakeme bu davayı 

kendi aalehlyeti haricinde &örmtıı 
•• evrakın Sultanahmet aıJiye 
ceza mahkemeıine havale edilm ... 
ıine karar vermiıtir. 

Din mezbalıada oldukça feci 
bir kaza olmuıtur. Orada et 
nakllyab yapan dairede tel ıı_. 
rinde aldip ıelen •• ka.ılea 
hayvanları tqıyan bir ceıırel 
•ardır. 

Bu nakliyaU idare eden ibra• 
bim fımJnde biri, çalıımakta ol• 
duj'u bir sırada çenııel Ye yuYa• 

ıından flJ'lamıı Ya demir parçaları, 
altta bulunan lbrahimln baıına 
Ye muhtelif yerlerine fıabet ede• 
rak tehlikeli surette yaralamııtır, 
Ibrabim, Boyoğlu baatahanuine 
kaldırılmııtır. 

Dahili Haberlerlmlz Bura
da Bitmedi. 8 ıncı aayfa

mızda Devam Ediyor 

P•z•r Ola H•••n B. Diyor Ki: 

Haziran 17 

I ( Gümüi TarilıJ ~ 
Bir iki 
Satırla 

Kezzaph Boyalar 
Ayakkabı derilerİllİD nzerl•• 

ılrtllen bo7aJarın lleazapla yapalt 
chaı iddiaıı lzerine alikadar 
makam tahkikata başlamışb._ 
iddiaya r6re, boyalarda kuıag 
kullandmam, derilerin çabuk aşın
ması, iatiblAJdn çoğaltılma11 
lçiamiş. .. "" . 

Terkoa Keallecek 
T erkoı fabrika11nda tamirat 

Yardır. Bu aebeple dan gece 
olduğu fibl bu gece de terkoı 
auyu saat 21 den aabah ıaat 5 • 
kadar kesilecektir. 

* .. ~ 
Sebze Ve Meyva 

Belediyenin yapbiı bir istau .. 
tlje göro lstanbul aebze ve mey .. 
Ya halinde 1932 yılında 182.681 
kap Hbae ve 1933 yılında da 
178,525 kap sebze •• 482,212 
••P me1va Hhlmııtır. 

Sebze Hall 
Sebze halinin eksiklerinin ç•• 

buk tamamlanma1ma karar veril• 
mlıtir. Hal m&mküo olduğu kadaı 
çabuk açılacakbr. 

* * Jt 
Ucuzluktan Sonra 

Tuz lnhiıar idaresi memurlar1, 
tuz hakkındaki ucuzluk kararının 
ihtlkinız bir ıekllde tatbiki i~la 
her tarafta koatrollara başlamıt
l11dlr. 

LIMf lmtlhanları 
Lf1e "" ortamekteplerin s5zlll 

imtihanları bitmiıttr. Netlcedı 
muyaffak olan talebenin nisbetl 
birkaç ıiln sonra belli olacaktır. 

* * * 
Abidin Özmen 

Birinci umumt mUfetti~liğe 
tayin edilen eakl klUtUr bakanı 
Abidin Ôzmen dnn ıehrimiıe 
ıolmiıtlr. Buradan Dlyarıbekirt 
ıidecektir. .. . . 

Bir Tasfiye Karar1 
Pamuk ye nebati yağlar 18• 

aayl Ttirk anonim tfrketi kendi 
lıte§'ile tasfiye yapmıya karar 
Ytrmlıtir. Bu busuıta karar ver., 
cak umumt heyet dört Temmuzda 
toplanacaktır. 

* ,.. ,.. 
Hallç • Belediye 

Haliç - Belediye davası ayın 

19 unda birinci . hukuk mahkem .. 
ainde rllyet edilecek, ayin 27sinda 
de ıtrket heyeti umumlyeai fav• 
kallde olarak toplanacaktır. 

Hı.aan 8. _, Yahu... Gelin ıurada 

lspirtiıme yapalım, ruhlarla konuıahm. 
UYrenıin rubu - Haaan 8 ••• iyi 

ettin 4e lteaf çatırdın. Herke• beni 
hayatta ıaıuyor, hallıuld atdn. bea. 1 

... Cehennemde Enteiicen Seniı'in 
bir tubeslnl açtım. Cehennemlikleri biri
biriae dDflrmlye ,.1ı.,yerum. 

Hana B. - Paııarola ıebaaibaııL. itte ıimdl 
tam yerini bulmu~aun. DOnyadald arkadaılarını 
ela •r.ıya ~•flrun da kumpaayayı tamamlaaaa! 



17 Haziran 

.Hergün 

Savga 
Rejimi 

•------Zeki Memut ,\lsan 

Bütün uluslar bu rejim içinde 
yaşı) orlar. Şimdiki arsıulusal ilgi· 
ltr de bu rejimin şartlarına göre 
gelişmektedir. Onun için çağı· 
•ııda ulusal hayatın ilk kına• 
konm:u saYga rejinıiae çabuk 
uymak ve böylelikle dıttan gele· 
bilecek her türlü tehlikelerin önll· 
nü almaktır. Korunma kapasitesi 
zayıf olanlar hırsları ve hınçları 
harekete getirmek dolayııile hiç 
bir zaman arkalanmağa llyık gö· 
rUlmezler. Hayat tekilleri istediği 
kadar detlıain.. Savıa ihtiyacı, 
ve kuvvctliyle zayıf davası i.ısar.• 
lığın her devrjnde blrJir. 

Yalnız hayat değişmekle s · ·
ıa rejiminin ıekl:nde de buı y•· 
61Hkler görftlebffr. 

Bugünkü aavga rejimi hiç fÜp· 
hesiz dUnkOna benzemez. Çünkü 
btr taraftan kuvvet anlamı za• 
mania geliştifi gibi öblir taraftan 
ıavaı formnlleri de yeni tekniie 
aöre çok deilfmiş bulunmaktadır. 
Ulus varlığı artık hiçbir tarafı 
ıavsanamıyan bir bUtUnll\ktnr. 

Onun ııyaaal ökonomUc, aoı
ral, ve kftltUrel bntu11 yüzleri 
hlribirinden ayralamıyan ve biri· 
birinden karıılıkh etki yapan 
)'a9ayıı kadrolarıdır. Biribirine 
flritik olan bu kadrolıırdan biri 
içindeki taraınb çok geçmeden 
Gtekilerinde de duyulur. BugllnkU 
•avga rejimi uluaal hayatın bu 
iurumunu göz6nUnde tutmak •• 
tedbirlerini hep ona g6re almık 
lbtlyacmdadır. 

Onun için modern aavıa , .. 
jlml her yurtdaıın ayrı ayrı dik .. 
kat ve yardımını lıter. "Neme 
a•rek!.. durumu bu bakımdan 
yalnız bir ilaialzlik deill, aynı za· 
inanda fertçe bir nkılsı:ılık Ye 
~aluıa nlıbetle de bllyllk 9ir auç 
halini alır. 

TUrk uluıu tarihinin lıer dev• 
tinde gerekil •lan a&Yfa rejimi110 
~Q bUyUk deier ve tinem vermİf 
\'e bunu en y~ksek ıeldhule ıer-

' ?eklettirmlf bir uluıtur. Hayat 
hlam ve 19klindekl yaalıı c!OfGo
celer onu bir aralık yanıltmliA 
lla büyük dHrimimlz doğru yolu 
~mıı ve burün bize ersıulur.al 
hayat şartlarını elduğu ılbi gö· 
&Umüz önUne yaymıthr. 

Her yönde kuvYetll olacağız 
\'e kuvvetli olmak için de modern 
\\alışma metodh~rmdna ayrı:mıya .. 
cağız, yalnız çalışma değil, duyma 
alanında bile böylo harekot etmek 
ihtiyacındayız. Yurt aevıisi de 
bugün yalnız bir kımıldanma, bir 
hız ltl değildir. 

Yurt •••giainin bütün günde· 
ilk hayatımızda bizi durmadan 
kovalayan, bld her vakit dütilndU· 
ren özel Ye genel f tlorimizde bize 
kılavuzluk eden dHamlı bir duy• 
ıu haline girmesi gerektir. BU· 
rftk itler devamlı ve ıabırlı ça• 
Ltmelardan doğar. 

Hızı Ye atılganlıj'Jle dOnyayı 
.. ıırtan bir ulusun bu tUrlll ça .. 
lıımayı da baıaracaj'ına tllphe 
)'oktur. Y arattığımıı bUyük enerji 
lcAfnaklarıaı damla damla bealf· 
t'•rek Türk aa•ga rejimini laer 
t8oden berkitmek yolunda durma• 
dan ilerliyeceğiz. - Ulus 

Yunan Kabineainde 

SON POSTA 

Resimli Maka_e a Buluş, Yapış 

Eıkl Ruıyanın methur hllkümdarı Büyl!< Petroya zam· n, idare dimüklOböcek yurüyClfll ile bile ilerileyemez. 
Ffoı;of her feyi kitaba uydumıya çalı91r. H.Hiyatla atfedlloo bir ıöz nrdır: Bir vilayeti ldarHizlikle labrmak 

lıtedijim zamaıı nlllltine bir Filezof tayin tderdim. 
Prenıipleri, ld.re ıiıtemlerini, it'a nazariyealni onlar yapar, 
i.' eoloj'yi o •ıl r kurar. Fakat onlar idare l:aoına geıtirilc!lti 

" = 

kitap arHındaki faaılayı kolay aoamaz. Naz:llrİyeler, 
batlar halinde onları geri çeker. Onun için ilimle idareciyi 
biribirinden ay.rd etmek gerektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunan Ordusunda Tasfiye 
Zabitin Ordu Binden Fazla 

Alikaları Kesiliyor 
ile 

Atlna, 17 (Huıuai) - Kabine 
ıon yaptığı önemli bir toplantıda 
Yunanistantn eıaalı meaelelerinl 
aö.ıdcn ıeçirlp kararlar verdl Bu 
kararların batında ordunuD ta ... 
fiyesi me1elııi geliyor. 

Kabine, Yunan ordusunun en 
esaık fekilde ve çok çabuk ıala• 

hına karar Yermlttlr. Bunun için 
de ıenel bir tasfiye yapılacakhr. 
T ufiyesi icap eden zabitlerin 
Harbiye Bakanlığı tarafından 
listeleri hazırlanıyor. Binden fazla 
zabit tasfiye edilecektir. Bunların 
bir kısmı aon iıyanda alAkaaı 

olanlardır, 

Hala Makedonya 
Hulyası 

Bu!gariıtanda Bugün 
lhtif ali er Yapılacak 
Sof ya, 17 ( Husuıt ) - F eıbe

dllerek dağıtalan ıabık Makedon· 
ya komitesinin artıklarından ka· 
lan Makedonyalı kadınlar birliği 
ye Makedonya kardeıllği na~ 

larında teıekknller, burada bu· 
ıünkU tarihi 11Makedonya günU,. 
olarak ilin etmiılerdlr. Bu aebep
le burada ve iç tehirlerde Make· 
doaya için Ayın Ye ihtifaller ya .. 
pılacaktar. 

Makedonya kadınlara blr!lti 
neırettiil bir beyannameainde 
halkı Makedonyalıların bu· 
gllnktı yortuıunn davet etmek· 
tedlr. 

~---------·--------·--------=-------·--~~------------------

Yalan 
Bir Haber 

Bufdaya Arpa Karııbrıl• 
ınıı Delildir 

Ankara, 16 - Bir Meram ga• 
zeteıl, arpa daha çok para ettlfl 
için buğdayın arpa ile karışhrı• 
larak arpa Hatana satıloıaaı karar• 
laıtıraldığını yazmıt; bu aıılıı:ı 
haber yalnız Ankarada değil, 
Merıin Ye Hinterlandında da fena 
karıılanmııtır. Tnrklllkle alAkası 
olmıyan, fakat hariçte Türk lbra• 
catçısının referaoıını tetkil eden 
teref ve bayılyetini kıran birkaç 
tacir hakkında kanunt takibata 
baılanmıtbr. 

Beıiktaı, Çankayayı 
3 - 1 Yendi 

Ankara, 17(Huıus1) - Buraya 
gelen Beıiktaı takımı dun Çan· 
kaya ile oynadı ve 3· I yendi. 

Galataaarerhlar Bursada 
Bursa, 17 (Hususi) - Dnn 

burada Galataaarayluarla Acarı· 
por atletleri araımda yapılan 
mlsabakalarda Galatasaraylılar 
bllyllk bir farkla kazanmışlar, bu 
aradaFetbl, aarıkla yüksek atla· 
mada 3,46 metre ile Tllrklye 
rekorunu karmııtır. 

Rum Kiliselerinde Tayyare 
T eberruuna Teşvik 

iki Adada 
iki Yangın 

Dnn Heybeli çambtıu 1akm 
bir ıahada yangın çakmıı, bir 
buçuk döaUmlllk •abadald otlar 
yanmıf, fakat attf çamlara •lra
yet etmeden ılSndllrlllmUıtllr. 

Bu ıırada BllyDkadada Ynrnk· 
ali plljı cfyarındakl çamlıklardan 
da ateı çıkmıf, burada da ateı 
çamlara sirayet etmeden söndll• 
rUlmDttUr. 

Askerlik Kanunun-
daki Değişmeler 
Şoförlerin Askerlik Müd

detleri Kısaltıldı 
Ankara, 16 - Askerlik kana

nunda yapılan değişiklikte, gOm .. 
rtık kılalarında munuaflık 
mllddetl jandarmada olduiu gibi 
2,5 aene olarak teablt edilmlıtlr. 

ihtiyat zabiti yetiıeceklerln 
ıımfları Sn Bakanlığınca ayrılacak· 
tar. Kısa hizmetli sakatlara biz .. 
metin en 81 olanı yaphrılacakbr. 

Beraetle neticelenen meYkuff· 
yetler aakerlik mOddetine sayıla• 

cak ancak alta aylık talim mUd· 
detl tamamlattıralacaktır. Yokla· 
ma kaçaklarind•n ve bakayadan 
nakdt bedel almmıyacaktır. 

Recep Peker 
Cumhuriyet halk partisi Genel 

1ekreteri Recep Peker yakında 

Avrupaya gidecektir. 

/STER 

Don Ramların Pantekot yortu· 
ları idi. lıtanbu1da bulunan bfttün 
Rum kiliselerinde, Rumları tayya· 
re teberru una teıvlk eden Fener 
Rum patrikhanesinin bir kararı 
okunmuttur. 

/STER 

Talim ve manenaya çağrılan 

ihtiyatlardan gitmeyenler aakerlik 
borcunu tidemedikçe memuriyette 
kullandmıyacaklardır. 

Belediye ve kolordulardan ve• 
aikaaı olan tof6rler iki sene yerine 
daha az aakerlik yapacaklardır. 

1 NANMAI 

Atina, 16 ( Huıust) - Kabf. 
lltde yapılacak tadillt Oı:erine 
P.'Iaksimoıun yine dıı lt!erl ba• 
~anlığına aetirileceğl, iç, mllaa• 
ııc:alAt ve Adllye Bakanlarını 
detiştirilecekleri ıöylenmektedir, r 
Bunlarm yerlerine gençlerin getirile· 
tetı hakkında hiçbir haber ahn· 
llaamıştır. 

bir Franıız Torpito l\1uh
ribi Geldi 

Sokaklarda tramvaylara asılan, kamyonlar 6nünde 
kalan, otomobiller ııltında ezilea!arlo çoğu mektep 
çocukbrıdır. 

Çok gOzcl fikir. 

Verdön ismindeki Fransız tor
:Plto muhribi bu sabah ıohrimiıe 
lelmiş. liman da dem· rlemittir. 
Gemide Çanakkaledeki Fransız 
:eıarlığını ziyaret için bir de 

•yet vardır. 

KülUlr Bakanlıtı bunu dOtilnmno, mekteplere bir 
tamim göndermif. Şimdcn sonra bunlara benzer 
kazalara meydan vermemek için mekteplerde çocuklara 
to:k:n y:ıpılmuını blldirmif. 

Falıat ız-elgeleJim, imtihanlar bitti. mektepler 
kapandı ve çocuklar evlerine döndüler. 

Şimdi mektep müdürleri bu emri yerine ıretirmek 
için talebe bulamıy~cak. Mektepler aç ıldıtı zaman İH 
bu emrin unutulmayacaıtma, 

1STER iNAN /STER iNANMA! _________________________________ _) 

r 
Sözün 

3 Sayfa 

-" Kısası 

Lavrens 
Ölmüşse 
Bile ... 
------- Ser.,!lr Brdl -

Lavrena ölmemiş. 
Anadolu ajansmın imzasıD1 

taşıyan bu riva)et, eskilerinden 
biraz daha ciddiye benziyor. 

Siz inanır mısınız buna ? 
Ben inan.rım da, inanmam da. 
lnanmm, çünkü bütün ömrll 

perde albnda, bin yalan dolanla 
geçen bir adamın ölümü de ha· 
yalı gibi masal olabılir; karar· 
gahını mu han el bir mezarlığı! 
naklederek ve efkarı umumiye· 
deki hayaline sahte bir ölüm 
maskeıt geçirerek, eakiılnder. 
daha rahat bir tebdili kıyafeti• 
itine devam etmesi mümkündür. 

Fakat bu o kadar mümkün· 
dür ki, Lavrens aerçekten ölmllt 
de o1sa kimae inanmıyacağı için 
sağ kaldığı rivayeti.eri de kolayca 
birçoklarma kabul ettirilebilir. 

Lavreoı, bayata maaal haline 
gelen o adamlardan biridir ki 
ıağken bir ölO kadar esrarengiz 
ve öldükten sonra da bir diri 
kadar canlı kalmıştır. Bu gibi 
mahHiklarm yaşamaları demek 
yetmiş, Siksen kiloluk bir et ve 
kemik yığınından ibaret olan vO· 
cutlarını lnmıldatabllmeleri demek 
değil dir. Kendileri sahiden öl· 
mUş te olsalar, efkArı umumiyede· 
ki hayalleri sağ kaldıkça uğursuz. 
tesirlerini devam ettirirler. 

Bunun için ben "Lavrens lSl• 
mUı ,, diyenlere de, " yaşıyor! ,. 
Diyenlere de inanmm. 

ÖlmUı, yani lewl toprağa gö
mUJmOş, değil mi? DokrtJdur, 
mUmkUndUr. 

Yaııyor, yani tıpkı ıağlığında 
olduğu gibi göze görDomeyen blı 
ıahalyet karalbll, bir hayalet ha· 
linde, mef 'um tesirlerini her yere 
matıyor, değil mi? Bu da doğru· 
dur, mllmkllndUr. Hem o kadar 
doğru ve o kadar mUmkündllr ki 
tfmdidea ajaasl•r, Sudandan Adi· 
aababaya kadar bUtüa yollarda 
onun gölgesine teeadüf edildiğini 
haber veriyorlar. Yarın Habeılı· 
tanda yeni bir kaıkarlko çeYlr
dlğinl duyaraanaz şaımayınız; çUn· 
kD sağken de o muvaffaklyetlnl 
kendi •llcuduna değll, halkın bey• 
nindeki hayaline borçlu idi. Ve 
bu hayal sat kaldıkça Lanenı 
6lmUşse bile yaııyor demektir. 

lıte 61Umll bile dolandıran adam! 

Mussolini 
Digor Ki: 

"Uzun Sözün Sırası 
Değil Değerli As
kerlerle Konuıtum,. 

Roll'a, 16 (A.A.) - B. Mus· 
ıolini 7000 eıki humbaracının 
önUnde bir s~yle'Y vererek uzun 
ıöıUn aıruı olmad:ğını. çUnkll 
ulusu yDkllm altına koyacak ka· 
rarlarm Yerilmekle olduğunu ve 
ıonra çok deierli askerlerle ko· 
nuştuğunu ıöylemittir. 

Moskova Müateıarlığı 
Baıbakanhk Huıusi Kalem MU· 

dUrll Vedit, Moıkova bllyUk elçiliği 
mlisteıarlığına tayin edilmittir. . ................. liii"iti.ii ................. -

lıtanbul tüccarı muteberinındao 

•• Rize eşrafından Hacı Yusuf 
zade Bay Mehmet sekteikalp· 
ten vefat etmiftir. Cenazesi 
yarınki salı günU saat 
11 de E eyazıt V e:ınecilerde 
kain Stileyman apartmanından 
kaldırılarak Eyüpteki aile kab· 
ristanrna defnedilecektir. Kede· 
rimlze iştirak liitfonda bu!u· 
nacak zevatın meı:kür saatte 
apartımana teşrifleri rica oh.nur. 

Kardefİ; Muhnrrem 
Evlatları ; Mustafa, lımail, AH, 

Hasan. 
Danı atlara; Muatafa, Cent. 
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Memleut Manzvaşı 

Samsunda 
Köy Düğünleri 

Samsun, (Hususi) - Bir ratt· 
lama eseri olarak Samaun köy· 
lerinde yapılan bir dllğUnde 

bulundum. 
DUğünU yapan delikanh en 

6nce köy ihtiyar heyetinin iste
yeceği nikAh paraaını vermiye 
mecburdur. Sonra her hangi bJr 
kızı alabilmek için paıarhja ıl· 
riimek Jbım ıelmektedlr. 

Bir de!lkanh alacağı kıza en 
aşağı Uç betibirJik ziynet altmı

Dı takmıya mecbur tutulmakta· 
dır. Bu alhn takma yllzllnden bir 
çok dUiilnlerin bo&u~dutu bir çok 
kız ve erkeklerin bekar kaldıj'ıaı 
öirendlm. Farzı mahal olarak aJ. 
tın takma yOzUnden mutabık ka· 
lınıa bile baba hakkı denflen bir 
para yüzünden de ibtlllflar çık· 
makta ve ekHrlya bu yUıden de 
dl1ğ6n bozulmaktadır. 

Bu ftç tehlikeyi atlatarak dll
ithıU yapmaya muvaffak olan 
delikanlı dlljftn Hnaımda blr 
çok ftızlll masraflara katlanmakta 
Ye lflrtlaja kadar borca ıfr
mektedir. 

Buralarda hlkDm ıUren Adete 
ı&re düğlln Hnaaında delikanlı 
köyde Oç ılin Uç ıece davul 
zuraa çaldırmata mecburtılur. 

Bu cllaltftt e1ua1mda kız 
ve erkek tarafından (Konak) tabir 
edilen ve hir relıin idarulode 
bulnan en az OD kitllik kafileler 
muhtelif f aaılalarla dUj"lin evine 
gelmekte ve eYlenecok delikanhnm 
btitçeaini ciddi surette aanmakta• 
dırlar. En •ı•iı Uç (konatı) olan 
bir dtiillo ••inin aarfettitl 
rakı Ye ıarap paraıı yllzlerce 
lirayı ıeçmektıdfr. Bunlarm ye
yip lçmesiai de hHaba katacak 
olu11anız bir köy dlltünOnttn kaça 
mal olacağım kolaylıkla tahmin 
ederainlz. 

Klylercle yapılan bu d&ğlln 

ltrafıoın önftne ııçllme1lnı çalı

tılmuı yotiıecek neail için çok 
bay11b olacaklar. 

Antapte Yıni Saylav Şerıfinı 
Ziyafet 

Ga:r.laotep, (Huıuıt) - Gene
nl Ali Hikmet Ayerdem ıerefloe 
SO lııl9ilik bir ıiyafet vuilmit ve 
eıki Generala aaylavhk hayatında 
muyaffftldyet dllenmiıtir. 

__ , _ .... '. t • • •• ' . ... .. ,, • •• •• _. .. ,_ .. _,.. _ _ 

8011 Posta 
Ynat, etrast, H"adla ft Malls ........ 

&Jıl IL.btJye, Qatalçefme 1akafı, as 
l&TANBUL - -
Gaıetemiıde ç,Jcao 1-•n 
ve reaimh:rin bütün halilan 
mahluz ve gaıetımize aittir. 

• . 
ABONE FIATLAAI 1 

i 8 a 1 
Sene Ay A1 Ay 
Kr. ICr. Kr~ "' TORKIYE -1400 750 400 uo 

YUNANiSTAN 2340 ıno 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adret 
deil§tlrmek 2& kurittur. 

._.._ 

Gelen evr•k geri flnollme .. 
Hlnlardan mo•'uli)'et •hnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

[IUl ilılvesı lazımdır. 

~Posta kutusuı 141 lstanbul ... 
Telgraf ı Sorıpo<ttıı 

..._Telefon : 20203 
..ı 
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ı.----------------~------ Alnıan - Fransız 
Mecidözündeki Fugani Kaplıcası TicaretAnlaşması 

Islah 1 B~~:~~:ılıyor: ıo Temmuz 

Edl-ıdı· Yeni bir an· 935 gilnOnde müd• 

Mecldözü (Huıusi) - Mecid8ıtl 

Çoruma bağlı, lcalahahk kasaba• 
larımııdan birJdlr. imparatorluk 
devrinde bakımııı kalan bu ka• 
aaba cUmburiyette bUyUk bir 
bayındırlıta kavuımuıtur. 

Kasabada elektrik yoktur. 
Belediye ıokaklarda lüka lAmba
ları ile tenYirat yapmaktadır. 

Yakında Belediyenin mala olan 
ıu dejirmeni elektrik fabrikaaı 
haline aetirilecek ve ıu kuvve
tinden lıtif ade edilerek elektrik 
iıtlhsal olunacaktır. 

Belediye her ano sokakları 
ıulatmaktadır. Cumhuriyet mey· 
danıoa ıayet ıözel bir ibide 
dlkllmlıtir. Maarif itleri çok iyidir. 
Kaza dahilinde 6 Ukmektep var· 
dır. Çıknk köyünde de bir yata 
mektebi kuruludur. Burada elliden 
fazla klmseıiz köy çocuğu himaye 
edilmektedir. Yollar gayet mun• 

tazamclır. Cemil Bey Ye Ortaköy 
nahiye yollarının yapılmaama da 
baılanmııtar. Amaaya ile Meclt 
özü ara1ında Fuaraal denile• l:tlr 
kaplıca vardır. 

Kapbca11ıa 36 derece ııcak· 
lıkta akan ıuyu billtaaaa roma· 
tizma ıızılarına çok iyi ıelmek .. 
tedir. Kaplıca huıuıl idareye aittir. 
Huıuıt idare hamam binaaını 
tamir ettirmlı, orada yeni oteller 
yaptırarak zlyaretçHerla çotal· 
masını temin etmiıtir. 

Kaaabada 8 yataklı bir diı
panier •ardır. Fakat buıUn için 
bu diıpanıerden istifade ed;leme
mektedlr. Çtınldl diıpanıere ba· 
kan bUkômet doktoru istifa etmif, 
ı~hhat memuru ile aeyyar ııhhat 
memuru da aralarında çıkan bir 
kavga neticoainde - biri baplıbane 
diğeri baataneye aritmek ıuretlle • 
diıpansero bakamıyacak bir hale 
gelmltlerdir. 

Bu yıl MecltUzOnde Tarun (Zi
raat) itleri çok iyidir. Buğday, 
arpa, ve afyon mahaulU verimli· 
dir. Mevaimln kurak ıritme1lne 
rağmen mahsuldeki ekıiklik yUz· 
de beıi geçmemektedir. 

Kazanın bir iki köyünde Tur· 
h.al ıeker fabrikası için pancar da 
ekilmekte ve iyi randman alan· 
maktadır. 

Adapazarlılar Ts
nezzüh Treni 
lstigorlar 

Adapazarı (Huıusl) - T eneı· 
zUh trenteri çok rağbet bulmakta 
her haf ta Adapazarma lıtanbuldan 
} uzlerce m:ıafir gelmekte, bunlar 
Çark me.ı;İresine iİderak eilen
mektedirler. Kaymakamhk ve 
belediye roiıl iği Devlet Demir· 
yollarına müracaat ederek her 
hafta Adapazarmdan Sapanca ve 
lstanbula da bir tenezzüh treni 
hareket ettirilme1ini lstemfılerdlr • 

Adapazarrnda Bir MahkOmiyet 
Adapazarı ( Huıuat ) - Hen

dekte berber Aliyi öldürmekten, 
arkadaşları Ahmedi ve Lat;fı ya- . 
rnlamnktan 11uçlu berber Halim 
oğlu Y osuf 10 sene beı ay hapse 
m bküm . o:muştur. 

Şarbtıy Ü•mal Erkan Mecidöıü hOkumet konağı Kaymakam Fazıl Özaoy [göııJükJil] 

Mektep ~ergileri 
Açılıyor 

Her Yerde Talebeni, Gü
zel Eserler Vücu~:a Ge

tirdiği Görülüyor 
Biga ( Huıu'i ) - ilk ve orta 

okulJann elblrliğl!e hazırladıkları 
çok zengin 3 ilkmektep sergiıl 
açılmııtır. Serıilerin ilçU de tale· 
benin muvaffak oldutu çok gUzel 
birer eser ballndedir. 

• 
Meılfon (Huauı1) - ilk okul· 

ların imtihanları bitmİf, mektep 
aerallerlnln açılmasına ba,laml
•ııtır. 

• 
Sıvas (Huıusl) - Jlk okulların 

açacakları el iti aergileriniıı ha· 
.1ırlanmasrna ba9lanılmıttır. 

T rakyada Bereket 
lık Arpa Mahsulü Piyasa .. 

ya Cıiıkarıldı 
Gelibo!u (Huausi) - Bu tene 

hava~ar çok iyi gitmittir. Mahıul 
çok bereketlidir. Buğday ve arpa 
ba,akları çok dolgundur. Bor.aya 
i .k t &H arpa mahsulU çıkarıJmıı 
ve kiloıu 3 kuruştan satılmışbr. 
Bu yıl T rakyanın bereket yılıdır. 

Samsunda Kaymakamlarm 
Toplantısı 

Samıun (Huauıi) - Samsuna 
bağlı bUtftn kazaların kayma· 
kamları yakanda vilinln baıken• 
hamda bir toplantı yapacaklar, 
köy Ye kasabalarda yapılacak 
itler etrafında konuıacaklardır. 

Biga Satıe1ları Da Bağırmayacak 
Biga, ( Huauıt ) - lıtanbulda 

olduğu gibi Bigada da aatıcıların 
çarıı ve ıokaklarda bağırarak 
mal aatmalan Şarbaylıkça yasak 
edilmittir. Şarbaylık için daha 
lkl ıabita memuru illve edilme· 
ıine karar verilmitti. 

Havza 
Memurları 

Hava Tehiikesioi Bilen 
Üye Oluyor 

Hana, ( Hmıual ) - Buton 
devlet memurları yılda 20 lira 
vermeyi taahhüt ederek hava 
tebHkeainl bilen tiye yazılmıılardır. 

Bigada Tutun Satışları 
Biga, (Husuıt) - İnhisar ida· 

reıl anbarmda mevcut tUtllnlerln 
bir kısmına mllıteri çıkmıı ve 
yilkıek fiatla hayli tutun aablmı,. 
br. Bu arada ir.biaar idareai dahi 
ekisper tarafından aeçilen tlltUn· 
lerden bir miktarını 1atın almıı 
ve clnıi, işlenmesi nefiı olan tll
ttınJerln kilosuna kırk kuruıtan 
yüz yirmi kuruşa kadar fiat Yer
miıtir. 

Merzifon da 
Cumartesi Günü Dükkan

lar Kapanıyormuı 
Merzifon (Hususi) - Burada 

Cumartesi günti öğleden ıonra 
dükkAnlar kapabJmaktadar. Bu 
esnaf araıında hoşnubmzluk uyan• 
dırmışt ır. 

Antepte Yunus Emre Gacesi 
Antep, (Huauai) - Halkevinde 

lise öğretmenleri tarafından tertip 
edilen Yuoua Emre ırecesl pek 
alakalı olmuıtur. T oplanbda 
Emrenln bUtun eserleri olrnnmuı, 
lise öğretmeni Feritle arkadaılan 
tarafından bir de konser verllmlı
tlr. 

Adapazarrnda Temıll 
Adapazarı (Huaus,) - Halke'fi 

tem11il kolu Himmetin otlu adla 
piyesi ikinci defa temsil edilmlıtir. 
Halk bu piyeae çok ilıi ıöıter
mektedir. 

Gaziantep Mektepliler Müsameresi 
•• 

... , • c* rs:%t 

Antep Oümhuri1et ok11.lu mü1amere1lndenr Tayyartoiler tabloau 

Gaziantep, (Husuıt) - Halk çok ıelenler olmuıtur. llkmek-
evi tiyatroıu aalonunda çocukları teplerde de veda mllsamerelerl 
u :rgeme kurumu tarafından bir Yerilmeye başlanılmıştır. CUmhu· 
ıilvAre tertip edllmiı, pek aDzel rjyet okulunun . verdiği müaa-
olmuıtur. Bu mliaamere dolayıılle mire ve tertip edilen tayyare· 
Nizip, Urfa ve KUiıtea de pek eller taplosu pek beyenilmittl. 

l deti bitmekte olan 
•ıma Rapı- Fransız .. A lman 

lacak ticaret anlaşmasını 
Fransız hllkfımeti bozmuıtur. Bu 
anlaıma ge~en yılan Temmuzun• 
danberl kullanılmakta idi. Fakat 
iki devlet araırnda yeni bir tica• 
ret anlaımaıma Yarılmak U.zero 
tekru görUımılere baıJanmııtır. 

* Fransa yOkaek bava kurumu 

Avrupanın Bordo Hava iı· 
6 

_ ilk tasyonunu geoiılet 
•n ug meye karar ver• 
ltaı1a limanı miıtlr. Bu karara 
gapılıgor göre Bordo hava 

limanında daimi olarak iki bnynk 
hava filoıu bulunacaktır. Parklan, 
atelyelerl, teferrtıatı ve yll.zden 
fazla tayyareıJle bu liman aaker)ik 
bakımından Franaanm ve Avru• 
panın en bllyOk bava iıtaayonıı 

olacakt1r. Bu limanda 2000 klıl 
kullanılacak Ye 550 hektarlık bir 
aaba lıgal edecektir. 

Askeri bakımdan yapılan bu 
bDylik itin sulh ıamanındekl 
ekonomik faydaaını lliv., etmek 
IUıumıuxdur. 

• 
Buraya yakın lncijoda bUyllk 

Yııgoılat1ga bir yumurta ter 
kllltl yapılmııhr. 

gumıırlaları T eıklllt, yumurta• 

farın muhafaza ve lbraclle uğra• 
ııyor, inıa olunan btıyllk depola,. 
da 150 den fazla amele çalır 
maktadır. Her hafta bu depodan 
dıt pazarlara yllı bin yumurta 
ıönderilmektedir. 

Bu depoların açılmaaı yumurtı 
flatlarında yDzde kırka yakın bir 
yllkaokllk meydana koymuıtur. .. 

Sofya, ( Huıuıl ) - Ekonomi 

Bulgari.tan· 
da nüman• 
lcüme•lerl 

Bakanlığı hayva• 
nat kıımı bu yıl 
bütçesine ntimu" 
ne tavuk çiftlik• 

11apılacak leri lhdaaı için 
tahılaat koydurmaya karar ver• 
mittir. Bu tahılsatla Buliaristan• 
da taYuk yetiıtirmekte olan 2000 
çlftclye a11t ııhhl Ye numunesine 
ıöre yapılacak ktımealer temin 
edilecektir. Bu lnıaatm planları 
meccanen bUtUn Bulgar yetlıtirl• 
ellerin• dağılacaktır. 

* Romanya hllkfımetl altın l.tih• 

RomonlJ« aalile uğraıanları 
teıvik etmeye ka"' 

altın çıka• rar vermıttir. Bu()'" 
ranları t•ı- dan böyle Romar. .. 
11ik •dlgor yada çıkarllacak 

her kilogram altın baıına a),ş fiatı 
olan 111 bin leyden başka ayrıcs 
30 bin !eylik bir prim ihdaa ~dl .. 
lecektlr. Bu suretle altm ialihsa'" 
linin artması beklenmektedir. 

* 
Sofya 13 (Huıusi) - Bulgar 

lar ıon zamanbr 
Bulgarlar da memlekeı!~rl .. 

propaganda ne ıaen ah celbi 
gapıgorlar ve gUlyağı ınab .. 

ıulAtına pazar bulunması propa .. 
gandaıı için gUI babç.elerile nı•" 
ruf olan blıtUn Kızanlık, Kalofer, 
Rozovetı ve Hi1&r havaliıini flJııı• 
almıya karar vermişlerdir. 

Bu filmi yabancı mlUehassı• .. 
lar yapacak ve filimde gUJysğı 
mahaulitınm nas ıl yetittirildiği ~· 
sıtıllerin toplandığı tasvir edilecek" 
br. Meydana getirilen filirnl•t 
bütün Avrupada gfö.terilecoktit· 



17 Ha-.. 

( sı,. .. t Aı.,,,; ) 
Yine Çin 
lok1nası 
Etrafında 

Japon1aaıa Çindeld iatill hareki· 
tinin tekrar canlanmHı, t.llla dla• 
Jada yeniden allkah bir ha1retin 
tİJanmuıaa Ye.ile olmaktadar. Ba 
ileri hareket ıöateriyor ki Japonya, 
Çin daTa11aı bu defa kat'I •urette 
.. lletmeye karar Yermiftir. Hop•J' 
*'Yaletiain Çla kuYYetleriadea tabii· 
,.,ı, hu hareketi laaz1rla••J• ilk bir 
kademedir. Japon, belki bu eyaleti, 
kendi itıall altındald mıataka ile aaıl 
Qa ara1ında bir bitaraf •antaka 
.ı.rak kullaaacalc, aoara JaHf ya•aı 
oraya da hultl ederek ldlllalanaı 
u.rı sötlreoektir. 

Japonya•••, Çindeld harek•tı ile 
aunzi olarak yaptlt• ,,.p •• andaya 
lıiaucak olar•lr, Japo•J•• keadiıial 
.\qanıa bir hal&akbı fiM 16rmekte 
Y• ıi•t•r••ktedir. Bu hallaklrbk, 
•u .. a için Çia laakkaatla •e•subahabr. 
Y .,,n Tlrkiataaa 1•••eelh etleeok, 
...... Hint 1oluau tutacaktır. 

Kanflk ltiı' Tlrkıe lle ltlse klHlu 
plea basa pro...ıaada kitaplaraatlaa 
ltrendiklorimi• bunlardar. Japoaranıa 
lıAa arada lWrl alrdlfl ha1ret nriel 
ltdialardaa biri de Çia idare r•Jl•iai 
._littir•eli lau•u•andald teıeltblale• 
~dlr. Japo•r .. ıa auarıada, Kuomia• 
ı,ı laml nrllea bir ll!leelialo ltlare 
•inmekte olu Çla, Jıpoa 
aleıbtarı olmaktaa yaz •eçmelidir. 
a.nua ltla do Kuomiat•• meelill 
tatıtılmabdar, sira Kuomlnta• uıu .. ı 
•ir kurumd•r. Her u181al lıurum J•· 
P•n aleyhtara olaealt iti• Kuo•i•• 
taı'ın kalk•••• tla ita aoktadaa 11-
atmdıs. 

• itte bitin dlDJ•JI •e ltu dlnJ•• 
••• batında Amerika Ue l.l'lltereyl 
•diteli bir haJr•t• dlflrea nalret 
~udur. - Süreyya 

Tunatla Bir 
arpışma 
S.lgrat, 16 (Huaull) - T

.. hri Ozerincle Hferde haluau 
14Avala., •• ••Sp11oe,, vapurlan 
Mılbirlerlle çırp11....ıaıchr. 

Mtlhl• buarata rapa• va
pur kumaadaaa "Avala,, JI Alalle 
ranqtarabllmlftir. ..... uylab 
roktur. 

Amerikada Grev 
Tehlikeıi 

Omaha (Amerika) 11 (A.A.)
lct baftadınHrl ılr•• tramnr 
irevi telllikell bir durama tlf
... tÜ'. Polla laalka at .. •t• Wr 
l.iti 6lmlf, blrkaı ldtl • ,.,.. 
........ br. Hlktmet, lrfl rlaetha 
(idare) illa •tmlftlr· 

....... 
T ......... 

1011 •oıra· 

B·ARiC:I 

Çinde Büyük Menfaatlerj!!icllazh 
K K ·r• a tı 

arıı a rııya · erıu.~ 16 (A.A.> - Belçl-
___ kada tetkik ıezılnllil yepmakta 

Japonya, Amerika
yı Temin 

Ediyor 
·v ıılnsıtoa, 16 ( A. A. ) -

Japonyaaıa Amerika bl1Gk eltiıl 
Bay Salte ıaıetecllen demlftir ldı 

" - Şlmab Çiadeld Japoa 
hareketleri, Amerika teeim ka· 
zaaçlan llzerlade hiçbir kiti et
klcle ltuluamayaeakbr.,, 

Hlkametlnla Çlac:Wd laareket• 
lerial iacele••k lllemeyu Saito, 
ba laDIÜıtald .. berlerla çopama 
keadlline mlballiala ıklndlltl
al alyle•lftlr. 

Vaıi•ıtoa. 18 (A. A.) - Dat 
lakaaı Hul, d•lnu ilkeler ula,. 
muını imza edealerdea Japonya
f• kartı yardım isteyen hiçbir 
Çin netı11 almaclıjını alylemfttir. 

Almanga 
Silahlanırk•n 
Harp Filoau lıi F ranaayı 

Endiıeye Düıürdii 
Pan., 16 ( A. A. ) - Loadr• 

denk uılaımaları Fr .... kamo
)'UDU ( efklnumumlyMinia ) ti .. 
cletU •abalefetl ile kaqala ... k. 
tadır. la8'Us denlscllll'Wa toailato 
he1ablle Jbd• 35 lsıe muadil 
olacak Almaa tleaizdJlil, Fra•• 
lçla .......... ......, •• 

Piti Parld1u ıuet .... deniz 
aıl• .. alara baklanda ltaıyaaıa 
Lonclraya cenp ftl'lllezcl• ince 
Parllle t .. aa et.it oltlapaa ., ..• , .. 

S.1a..ı .. 1ıafll Frauuıa T .. 
aa koafera•• lıalduaclald aYaba
m 1alaacla vvmellal beklemek
tecllrlw. Bu cevap koaferanma 
tahakkukun dotra •blmaı t.lr 
adam olacaktır. 

Blylece ıerek dem as ...... 
lan •• prek orta Anapa Uk
lmaü ltalya, Frana De •u•all 
Ye lalt cleillıe •JpD JOIJar takip 
etmek lltetlndedlr. Soayallat or-

Çla ~udaduaaa laer yaaıncla Japoa ........... .....,., 
tı111endlfer Kont•r••• 
Val'fOYa, 16 (A.A.) - Avru

pa • Uzak dop .... cHferlerlnia 
aaatlerinl kararlqtarmak lzen 
Paıartell ,.nnı VUaoda bir Po
IODya • AwlNlya • Çekoelo•ak· 
ya koafer.aua toplanacakbr. 

14 Kişi 
Kişi De __________________ , ______ __ 

İtalyanın Yeni 
Paraları 

Roma, 18 ( A. A. ) - Re•I 
ıalel.. pdl teclaYllde halunu 
ıDmlt paralan plyuadaa kaldır
mak ve '"ine lfljat para koy• 
mak ,.tk.w Flaam B•kaa••• 
Yerea bir kanun netretmlftlr. 

GDm .. •klaranlar yb iki bla 
lint aruanda deflpa para ceıa-
11aa çarpalacaldardar. 

aı .... nr•d• DrHor•• 
Stutpat, 18 (A.A.) - Pol .. 

auyoaal IOIJalilt lnlforma11adaa 
bqkuuwa al1ilmellDI paçler 
amlyetleria• yaıak etmittlr. 

olan Hlcaı V ellahta Emir Su ut 
Laıken aarayında kuıluk yem•tl 
J•mİf Ye Bqbakaa V on Zelan· 
tl'm zi7aretbd kabul etmlftlr. 

81r Proteaflr Alm•n~•d•n 
Çıker1ldı 

Stokbolm, 16 (A. A.) - Got· 
bembourg Oniveraiteal, felıefe 
kurau profeı6rl8j0n0 bet aıne 
için Alman profeı&rl Kouirer' • 
vermiıti. Kaabn felHfeainde 
lhtlıaaı ol~n profu6r Arı ırkıa
daa o!madıta lçla Almanyadaa 
çakmak sorunda lialmatbr· 

Bir Haoa 
Harikası 

Viıita ( Amerika) 18 - Uç
man Vlley Poat Stratoafer yolu 
ile 1500 mil uçtaktan ıonra 
burada yere inmiftir. 

60 öldü, 
Yaralandı 
lngilterede 
Bir Tren 
Faciası Oldu 

Londr1, 16 ( A.A. ) - Gece 
yarı11nda Leecla' den ıelen eke
,..... WelYiaprd• lata8Joauda 
daran posta treaia• çarpmafbr • 
Rt1ml tahkikata ı&re, Mfl kadaa, 
lldll çocuk olmak lıere 14 kiti 
llmn1, 60 kiti yaralanmıftır. Wel
Ylnıardea'd• duru tnnla aoraal 
olarak bu lda8Jona 19P1•ll 11-
sımgeliyordu. Ylrltll• tahkikat 
bu durmanın Hbeblal arqtırmak· 
tadır. Zlyua utn1u trealn ... 
iki vaıonu parça parça olmaftur. 
Çarpa• ekapr•ia bir JOlwa, 

- balundup YAIODUB Jolclaa pkta
.... Popllw pıetul d•lı m- tun hlMettllbd llJl•mlftlr. e. 
lqmalanaa karta .,.. mabalefetl rolcu prplflll• -•••ela ......... 
toıterlyor. Zira cli1or, bu alla....- 1a yuwarlumlfbr. Parcılıa• 
lar ı•.ı ellAh•llw lhtlmaliDI lokomotiften çakan büana ılhk-
h• .. ,dea lac• karmak tehllk.. lanna yaralalarua laleJltlerl kane-
llnl ıhter•ektedlr. maktadır. 

le beraber pliDil. de bunlan t11leme••pial1. 

Çam Tırtılları 

Hlk6met doktoru, cuetl.
maay•nellnl bltlrmlftl, •lddela
mumiye yaldafta : 

- Demir atanı• bqaacla, ltlr 
rara Yar. Sert bir .. ,.. YUl'uBUI 
olacak. Aeaba kim nrdu ? 

Muharrem e.,, açık kalplill
ilal ıaıtu•• bir taY111'1a bafllll 
1alladl: 

- KomiHI' Bey, ifadem 
aldata umu, k•tlla• detll
dim. Vık'a. beal lyle ........... 
k~ ne ıoralanlann, ne de kendi 
ılylediklerlmin farkmdaJlm. Sis 
de, ayrıca aormadaDll. 

l.a, Ay.. kaclaala Muharn• 
.. Jİ• lfatlelerial alda& 
' C.vat Bey, ylae ldr .. y .a,. 
le.a,ord.; ........ kerevetla ... 
.. de 1atan 611 katlıaa dalmıftl, 
faisat bir .. , ....... , ........ 

Kapuua IDlade bir kaJD8f•• ..... . , ...... ,. ..,.. ...... 
... umumi maaftal ile hlkl•et 
.. lctoru ıelmlflerdl. 
.,. . Cevat Beyle Hlimlqtalar. 
9'0.U..r, o.ıara dlamllf •• aalat
"'ta b ....... b. 

Jandanaa mlllzımı, ldç Hal 
talcarmıyor, ayakta dalpa dal11• 
duruyordu. Bayi• aekadar um .. 
... dutunu bilmiyordu. Koluna 
tlokunuldupnu duydu ve uyku-
4'-n uyanclınlDllf gibi 11çradı. 

Otel aahibi Muharrem Bey, 
f~•ç zab;t:a koluaa ı;..mifti •• 
••ldı)ordu: 

- Ha1di, tidellm C.vat e., ... 

Ocladaa çaktılar. Jandanaa 
uhltl, clal11alaktu kucHal kar
tar .. amtb, •ykuauacla ıu• 
laaıtalar piti Jllrlyorela. 

Sobia çakacaldan u ... , Wr 
el, Maharrem Be1la .,. __ 
clolmn..,ta. Otel ..WW dladL 
&rjaatlarmaı 

- Madclel .. ud leJ, 1111 
lıtlyor, eledi. • 

Cevat Ber, UJU•lfb; juMra 
maJa IOl'dw 

- Ne var? 
jandarma, cllmcllk o1m.., ... 

llm Yermiftl ı 
- Bllmlyorua, beyim. Yalaas 

mlddelumuml bey, Mahane• HJ, 
ıelala, dedi. 

Jandarma ublfl ile Malaarna 
beJ, tekrar oda1a dlDdllw. 
Mtlddelumual bey, Olllan .... 
ı&rmeı d.trulmueta : 

- Muul'l'HI be,, .ı.. ...... 

Yan yaa Maharnm HJ• ba
kl1ordu; MHarn• HJ, bir an 
tereddlt eder tlbl oldu ; 10ara, 
....... kalcllrcla •• Jlkaek ..... 1 

-BealMdl. 8eD nr...._ 
Deaalr •ta. lla.- 11aa ...... 
rl•• ......... Ellacle blpk 
yarda. Oa•a kollarmdu tatmak 
llteclim. Fabt D9mlr atuan 
Hacl• lmnetll olclatua• blll
rordu-. S.Jirci blamasdaa. o.. 
mir •ta. Hacer h&Damaa ........ 
atılda •e Wr çaihk koptu. Yara
lucLia •ubakkakta amma, 1ıraa 
belki tehlikeli deillclL kartulmak 
lmlcll yarcla. llkemleyi r•kal•· 
elam, arkaRDa indirdim. Amk 
mtuaa mı rutlaclı, JOkA bapaa 
•? BU..a,orum. lmkeml•JI yer 
Jemez Hndeledl, Jtlalcla ft eJI .. ••ld bıçata• lleriae dlftl. 

Mlclclelama•I torchaa 
-K ........ •erclliWalfade 

MDddelumuml. k11a bir dlfla
aedu 10nraı 

- Pekll dedi. TabldkabD 
1011uaa kadar 1111 aavakkat• 
nuaret altma alaca .... 

Muharrem Ber, bir .. , 11,ı.

medl, yalall Jld, klnt tlbl 
beyazlq•lfb. Jaaclanu ubltl, 
Hun kulajm• J•••IP fılladaı 

- Merak eme, Malaarna 
.., ••• Senla mçla olmadlia• ma
bıkkak... Fakat uulea bl1ledlr. 

Muba.-.... Ber, titrek titrek 
cevap •ercll: 

- Sild• bir ricam •• 
Cevat S.,Clilm. 

Cevat BeJ, oan kolaaclaa 
tatta: 

- Emret, alili& 
- Sil, etel• •• ,.. ZIW 

s.,,. s 

'[ Gönül /,Jeri J 
Sinema Artiati 
Olmak 
lstigorum 

"Çok zamandanberi ın bilyilk fa
teğim bir sinema artiıti olmaktır. Fakat 
timdiye kadar bir t.etebbü'9 bulun· 
maya oeaaret edemedim. Tamdıklaram• 
da bir sinema artı.ti olabileceğimi 
ıöylfiyorlar. Sinema yıldızlarından 
birine okadar ook bens'7orurn ki bd 
benzeyiı berk..tn ııuandikbtioi Üıe
rime çekiyor. Liaa blllyonun, müzik 
bilmiyorum. sı. •• denlnis ' 

Ankara • Vildan 
Bu kaz, bltttln genç kadarın 

hayaline terclman oluyor. 
Her ı•nç kız ya keadlal bir 

,ainema artistin• beauetir, yahut 
onlardan birine benzetmeye ça· 
btır. Sinemanıa ıeaç kazlara 
telkin ettljl bu haya~ oalan ha
kikati ıörmektea. hayatla kal'fl 
karpya relmelrtea UAldaftınJore 
Haratlanm. hlllerlnl •• dllttlac .. 
lerhli zehirliyor. Kmar •• ••illik 
hayatı ,için, ne de it lcla bazıra 
lanamıyorlar. 

Bu hayal ile JlflJU ıenç kıı 
erkek beğenmiyor, betenM bile 
onu kendisine bir nema arti.
tlnln hayahnı temin edecek bir 
varidat kaynata AJIJOI". Bitin 
zekiuna, büttln dikkatlal ve bltla 
zamanını ılz•llOf••Y .. .ı1ınmeye 
•e havai .. ylere haaecll1or. 

itte bu klçlk Ba1ın da bu 
hayale kapdaalardan blricllr •• 
h~yal arkaaında hayabna ve ,.ı .. 
ceğiaQ zehirlemektedir. 

Sinema 11lclı11 olmak okadar 
b11lt İf değil kısım. Sula tibl 
yllılerce, binlerce, yllbialerce 
ıenç kız ba ha1al• lrapdarak 
Holivuta kadar ~dl1or, orada 
perifan oluyorlar. Çtlnkl bu ,aa 
binlerce kız içinden 1eçllip alman· 
lar bet oau PCJabor. Onlar ela 
HplinceJe bctar Wa hcrlbe ft 
imtihandan pelforlar. 

Sen •• orara tldeb.,., ne 
ele o tecrlbelerl J8pmJ• claya
aablllla. O.an lcln ba laayalcl• 
vugeç. SJaema Jalda11 delil, 111 
bir eY kadam o1ma,. callf. 

* Bakırköyde Oabicle BIMJla ı 
22 ,.., bir pnı im lpa çok 

bir yq deiUdlr. Harat tarmuı 
fimdly• kaaar bir .kek tarafın
da HYillp ara•amu mani 
olmat olabUlr. Kapala. pldaı•• 
bir har•t , .. ,........, tabi lid 
bulup ara1aa •• olar. Ha,.t tar
aa111 d........._ 

TBYZB 

efeadiJi bulu& Ba..ı. 1olrlat-
belli eta..m. 

- Olar .............. .... 
diif kad• bakar, yarda• iderim. 

Malaarr•• Be,, jaaclarma •l
llsimlnla ellal akta 

- Çok t.,.kklr .......... 
Mlddela••-'• ...... hlbr .. 

lerle ceHtlerla memleket buta• 
banulae naldUerlnl ._..tmlftl •• 
hlk6met eloktorlle mlcltlelaaaml 
ve komiHr, Mahene• Ber e•d• 
pkblar. Judarma ubltl, eYla 
ininde topluu hallaa her hutl 
bir bareketl lcla .............. 
•mir verclt. 

Ane kaclaa, bir pollllal ya• 
mada pdlyorelu. 

Genç mllbam. karakol8 dor 
ru ytlrlmly• bqlam'fb, bata inin
de atar ap, dlfl•• d ..... 11-
rlyordu. 

Bu ne lanlmaı fellket dacirl 
ldL Ve bu kopmayaa, ber halkan 
bir bqka olu bu dncirl, Hacer, 
a1aill• alrlld••lfti. 

Daha fOhre, kir• plmeden, 
kan dlkllmlye batla••fb· Ve 
Hacer, bitik ba cllkllea kanlan 
Dluyet, keırcll k..Ue lde•iıti. 

·~_....... ... 
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17 Halna 

Ziraat Bilgl•i (") 

Örtülen 
Toprağın 

Verimi Artıyor 
Bltallerio ara11nda kalan top

rak yllzftntl arterek dalla yerılll 
Ye daha iy Grb almak uıull 

Avrupa •• Amerika bahçıva .. 
lara araauıda buıftn yaydmlf bir 
bilgi halindedir. Bizde biliaaeJ• 
bu kurnaz'ık HJ•ıind• onlar 
daha kolaylakla •• daha az iti• 
pek iyi ıonuçlar elde ediyorlar. 
Denemeler göıtermiıtir ki bu it 
için 1apalan ajlaa kltıtlarla 
6rtnlen toprakları• aacaldıta daha 
iyi Akluı1or. Ve ,andllzl• pce
nin farkı kalmıyor. Gece ayazdu 
gfindllz çok sıcaktan korunaa 
toprağın bir kararda kalaaa aıcak· 
lığı, nebatlarm daha erken ve 
daha ı,ı yetitmel• Jardım ediyor. 

S.tdaki iki kok örtültl toprakta ıolda· 
kilerde öı1Ulfb toprakta 79tifmitlerdlı 

Dk ıamaalarcla batla fayda• 
laundaa ibaret A111laa bu a1UllD 
.ıaba aoara pek çok lyllllderl 
81eydana çıkmlfbr. Bayle 6rtnleD 
topraklarda yabul otlar ıtıa .. 
•• havadan Jobal kaldaja lçla 
&reyemlyorlar. Ve arahkta blaa 
bizim bltiklerimiı serbeatçı yeti• 

orlar. T arla11 zararla otlara 
laOjdurmamamn blse neJ• ..ı 
.ıduğuou berku bilmen de dra-
atçılar ı,ı bilirler. Çok defa bo-
111na çapa J•pmak •• eDe yolmak 
bile onların lr••••l laleye• ... 
Halbuki bu uıulde topnta art1-
•ermekle ot tUUI sfd•rllmlt 
oluyor. Onun için ltalıçaYanlar aak 
ilk çapa yapmalı kllfetlncl• 
lcurtulu1orlar. 

Dipr taraft• toprapa •••i
lla uçup tltmealae U,.. koyu ita 
lrttller aebatlana • llaUyacaaı ela 
•rarlamıı ola1orlar. Bet defa 
llalanacak bir mauull iki clefa 
IQlamak elvermektedir. Hele 
1•imur nya ıalamadaa 10ara 
16ze çarpa• kaymaklar l>a klfıt
lar sayellnde biç 16rDnıallyorlar. 
l oprakta nebatlara 1l1ecejlal 
hazırlaya bakteriler lrtllll 

'kurada k&iıtları sebzelerin ararıoa ya• 
~f görflyonunus. Bah91Y&11 eliıadeki 

btaıı çivi ile kifıdan 1•n tutturuyor 

•lt1Qc:a enelkind• çok clalaa iyi 
"iıtayorlar ki ba da .. haataa 
la.ııeomeline ve bereketl•••Iİll• 
'"dun ediyor. Ôrtllen nebatlarda 
rrtilen bu kuwvetJi8k Ye bereket 
._un için harcanacak bafka biç 
..... tedbirle bu kadar kolay elde 
tdllemez. 

b ~ğıtıa. J•tittlrllirken 1anrada• 
l•tla yetif tirilmeye bqlaaan 
~ De•a• J2 inci Jlzde ) 

SON POSTA 

DIDrada Olap Bltelller 

Çocuk Cenneti Muhakkak 
Londradadır ! 

Bir Y avrunua Hiç Paylanmadan, içinde latedifinl Y apabfieeelf Bir Mflze 

Eğlendirerek Öğretmek için Bulunmuş Çok iyi Bir U•ul 
Loadra, ••• ( Haziran ) - ( So

utla Kenılnston MuHam ) çocuk
lar için çok tath bir tuzaklar. 
Bn11ik kıpıya ıeç• ıeçmeı 
omuzlarına bir kanc• yaplflr ı 
Geoit yolan dibinde kocaman bir 
ta11are kaaatlanna açmıt. bek
lemektedir. ea.. ...... pcak 
dayuablllr? Artık muhakkak 
vaktia ıeçtilbü de duymayarak 
uatlerce orada lcalacalrbr. 

Bu •llzeJ• ilk kere gel• bir 
a•zlci kapıma •tltini geçer ıeç
mez, kendlalni, tueffoa -tinde 
bir ••ktep a'f'luauaa dllfmllf unu 
•• uplamalar, ııçramalar, kotUf" 
malar, kahkahalar arumcla blı 
*1ôıadaa lteldne alaa edea 1n• 
lerce çocufu flrlnee belki dt 
ıaıırır. Bunda, bl,ak mh• 
lerfn deria nulzlifl ıoktur. 
Çlnkl bura11 mlnbuaraa çocuk• 
lara malııaıtur. 

lçerde birkaç l»IJlll• raıd ... 
llrıenlı, bWalz ki buraya bir hak 
detll. bir ıh 1umma netlcuinde 

ıfrebllmi9tlr. EaaHa bmau duvarlara 
alllu llYlaalarclu ... ulanmw 

- Çocuklara ,_ •erlab. b• 
ra• •lanaclar. 

ca .. ı..ı ..,,_. ....... 
llltlrl 

* MGzenla alt kab ( Tabiat ) 
&latr..ldlr ........... llalale birlikte 
burada bir de• yapalunı Karp
mma Dk plracak olan ı.a,nk ltlr 
kır tabloıudar. Bu lor tabloıunua 
ıaaatle Wr --. ••a"•...,... 

•yclaaalaaar •• içinde •• vara 
lae,.ı blrd-. hareket• ı•llr. Ba
.... a. eameklnm llnriacle 
(tarllatu enelld elem) clmlul 
nnLr. Haldbtea ele lyle, •r 
clmlabolaamea içinde bir dara 
slrlyonıs, ilk •l•sla hlr ...... 
daa akıyor. Dennia ortumcla bir 
ldttllr, klllih lurlaade bir ka
.... erkets, sldi,orlar., Geçelim. 
Balmia ildnel .... kin dalaa , ... 
amau aittir, lpade bir öknı, 

....... Wr ...... lcla• ..... 

Yirl•clea 1» .... ,....k 7enl zam~ 
lara dotra ıeleaa, •odel model 
•• Yardar. Oaleriacleld dlj' .. ye 
....... ... •Ti.la pra u. mi, 
- ......, petrol n-. elektrik u. 
.. •Jclmlatbldanaa ..... iz. 
S..ua ca..-... ,.U.C-. bmun 
lclncleld •• cletU, bir tl1atro bl
aa11•. t111..ıeı1 de blrtaae de-
111. adnelerce.. ..... MJİrd 
pealdanlu ............ ... 
~ hladeld dljmel_. raft. 
ıele kanftın1or, •• kanıbrıfuıda 
.... tiptroaaa bir 1a ...... telif 
alJalarla ., ........ ,. .. . 

Arbk b• çocuk bir tiptroda 
..,. hrtibatuun ne olclatua• " 
..... idare edildijlai t••a•• 
aala•ıfbr. 

Jf. 
ş.• alt lrab Wtltmit ...... 

••rom. W kata çakabiliriz. Bu
na 1-' cleYirleıla maldae ._.ııa
•da baldaju aletten tahıla 
ecl Umlttfr. Balruaa lıllmllzcle 11ra 
•r a lokomotifler darayor, hepli 
de itler laalde, llzerlerinde bir• 
ıocalc, clltmelere baaıorlar ve 
tek..tekler c16adlkçe, kendilerinin 
l»elld 100 ldlometre alr'atle si• 
melde olclaldarsna zannediyorlar .•• 

0,unc.klar Karllınca.. 
Çocuklaraaa ara11nda aakla ıa

kln dolaımakta ol an ,nıe~ 11UlD 
prdiyanlardan birine ıaldaıarak 
IOrdum: 

- Doetum, çocukların bu mo
delleri kırdıkları olur mu 1 

- Ara aara, elbettel 
Qoouk ats .. inde oivekl•rhı auıl blyldtıklerial ıöt&ena oamekla. - Babalarına haberi 

• Suı zip altıacla 1 - Ne mlnaaebet?. Ne oyun-
ile .ı. iki elektrik dlfm..t Yar- klada bir bjm arabua, d6rdlln- cap kana çoeat ... •• de baba•na 
dar. Birincüialn lzerlnde 11yaj'mur,. el ele bir at •nbaaı, IODra kil- hiçbir .. , dylemeym. .burada ~wda-
lldnclalncle •• ...... ., a6derl ,.. nldl 1....ı, ,ellcenll ıeml, buharb nllı her .. y çocuklar ıçla yapa.mıt
zalıdar. Baldna mauaaa hllae 19.ı, fimendlfer •• nihayet oto- tar. Eter lçlerlndea bazıları k ra
klçftctlk bir im çocap pçmlt .. wı. •• bitin balana he,.ı de hna, bu onların aatlam Japılm11 
mini mial parmatam .. .......,, ip- iti• laaltle ,.....ı,or... ol~adıklarnu g6~erir, bcmea ba-
retli dlljme1e buıJOI' ve ift• derhal 81r Ten-re ,.•wdenı mır eder, ve yerıne daha Aj'lam 
lor tabloıuada ,.._. aycLalanda- Bir te,,.....U. DUll uçacaj'am Japlmlflm koJ11111• caı.n.. 
taaı 16rtlyonanaL Ka çocuj'a ltr•mek later mipaiz? Ba mlai • -
elini bu dllmed .. a çekiyor, ıt.. aial tanan meydanı•• ıellniab. • Alt lcata inmek lcla •••Mire 
kine ba11yor ••hemen•• icar tablo- Balana: bir tan .. ,.,.. konmak binelim, çakarkea brtd8fbia• 
IUu DUD tlzerlne Jafmar yafmıya isen.. Ya..... iki tane eocak Ja~ U IDl,orcla. JWDdakl mll-
batlachtam slrl1onunuz. nr. Bir eocak &aladeld elektrik nbbi1G.aba ........_ laotl 

YaYl'll timdi hea efleamlf, cllim••• .._,_, bir ftlltilltlw - mdi .. 
la .. de ıllde 0alllmiunıa,,ma ...,.., .... Ul'JMI ı•ıor ft ~ Bir ~ IUt yarld, bo
aeclea ileriye ,.tdllbal Mlamıftır. tanare ,......,.., ...... çecak ,... lalp plaJ• C9Y&lauu nrcl. 
Çlnldl Hu da .......... elai •t••••• celd.ee ha•• cer- ' * ,.. ke.ıu,_ n iple bajla olan Jf 

. tanan, tekrar yere iniyor. Artık Jonlmllfhma eolrak ka-
bteneals blJ'u ylrlyellm. Ba- a.111 DewL---ıferde a..-......... ....... ,o1 •• ararken bir AIOll 

kanız kartımıza bir ..,.. camekla v • ....._. 1ıa.,.... •• luriacle .. (3) clea (6) • 
çıktl, Oıerlvlade kocaman birer fat_. ..W.11 biraz daha ,.a- kadar yddular baklanda konf .. 
levha, •• .. ki deYlrlerin nakil va• J•lhn. balmm kUflauza bir aua 111111,, eDml..ı.I okudum, lçerdea 
ııtalan,. cllmleıini okuyoruz. Her camelcAn daha çıkb, llz•lerinde cula cuh kahkahalar abecllyor-
camekimn 6n0ade birer elektrik "eıkl devirlerde ayda'!llatma va11• du. Gardiyena sordum: 
dlğmesi Yar. lıtenenlz parmağı· talan., cOmleunl okuyonL Ba - içeri pebilir miyim? 
m11 dokun•uz. camekh dwbal camekAnlann lçlod-. • .ki d.. - Hayır efeadlm, burau ,.ı. 

Sı1fa 7 

Hangi Mektebe 
Glrec:elsalnlz ? 

Eskiıehir 
Hava 
Mektebi 

Mektep, F.aldpldrclHlr. S. 1ea9' 

de mektebe bbal edilecek tal .. 
be ihtl7aca lire pilot, Dlpncı. 
bambarchmaaa, lotolrafca. mulıae 
benci, ...... ft meldalıt baya 
..... klçlk .. biti J•tiftlrll .. 
cütlr. t.t.ldl .-çıvla mektebe 
....... 11 .. .. eenltl hali 
oı ... lbmclm 

'fllrll olmalr, OrtuaeJrtep (liH 
8 inci muf) talıalliai bltlrmit uıarl 
17, baml 20 , ... ela olmak, orta 
tahlild• c1a1aa J1bek taun ga
....ıer1e. bu tah•ll bltirmlt olan
larclu .. hlt. mal61. uk• çocuk
lan, emebl cUllae nlaf olanlu 
tercila ecllllr. 

TaUp milmn bclroclaa fazla 
çakbfa takcllrde mDubaka lmti
hua yapdar. Bundan bqka ı .. 
teldi .w.a w. tablatl ~ ... al· 
Hit olmam llumcLr. Bunun fçia 
mtıtell.aa11a1an tam olan bir haı· 
taneden rapor almak gerektir. 
Ayraca ahlik cihetlndan mazbut 
olma11, Y• mektebi bitirdiktea 
ıonra hava birlik •• mlleueHI .. 
rinde 12 HD• mDddetle Hava , .. 
dikli kllçllk sabiti olarak çalaf&• 
caklanna dair noterlikten muaad
dak bir. taabhlltname Yer mık 
.... tbr. 

Mektebla ta1asll mDddeti iki 
nndir. ı..,u w. meccanldir. Ta
lebe ukerl U.- gibi sl1cUrllir 
"bealeair. Den lnaama para-
11z Yerilir. Mllabaka imtlbnlan 
E1lül. laaftaamcla Han meld .. 
biade J•pılacakbr. Kabul eclilea• 
ler ıs E1l61dem ltibana .. ld.be 
•ll•11e11lr ve denlere Wrlaci Ter 
riade bafluacaktar. 

T allplerin teıaite ı&re uker-
Hk .. belerl YUata.U. teklmel 
ettirUmit ........ ,.t 21 Atu-
toıa kadar Eıkiıehlr Hava mek· 
tebl lonnaoduhtına ılnderm .. 
lerl lhamdar. 

Okugucularıma 
Cevaplarım 

Saımun Lieeei talebeıilıclea Tevfik 
F.roeyi,_.; 

' 

- Y azdapmz .. kilde ayn ar
n mektepler yoktur, Makine •• 
elektrik m··headbleriDI ,tlbek 
mllhenclla aa~Mebl yetlftlrir. Ytlk· 
ıek mllhendw mektebinde bunlar 
birer pbedea ibarettir. Mektebe 
mutlak surette liae mezunu ve 
riyul1..ı ili derecede olu ta• 
lebeler alınır. Daha fazla mal6-
mat almak iateraeniz 6 Haziran
da gazetemizde çakaa bu mek-
tebin kayıt " kabul ıeraitinl 
oka)'UDaz. 

Eliziz Ortamektel>inde 408 Dilavere; 
Eıkfteb:r Hava mektebinin 

ka7ıt ve kabul prtlarım 1ulr.arda 
yazdık. Y eıilk6y Ha Ya mektebi
nin de airit prtlannı afrenmek 
iatersealz 3 Haziran tarihll ı•· 
zetemlzi okuyunuz. 

letaobul N uhka1uıu mi&e•elli ~etme• 
Iİ sokak No. 9 İbrahimı; 

Size ne di1elim; tali'ialze kD
aGanz. Oç mekt..,tea bu .. kilde 
seri d&tmeaİze PflJOFUZ. v .... 
aaz blylk oldaj'U için tanaye ed .. 
eek batb hiç bir mektep 11r .. 
mlyoroL 

aız çocuklara mabaullurl 
- Kahkab.aluıaa bakalar• 

çok etleadikleri anlqah1oıl 
- Efendim timdi koafnu 

bitmlftir. Çoe111dar &lntmen• ı .. 
tecllklul auaUMI 10rabilirler. Bur 
lana bazıları laepllai biıclea all
dOrOrl .. 

Mlzeaia ininde 1eralb d .. 
mir 1olaaa blnet'ken keacll ken
dime dtltbllyordum: 

- Acaba ba1le bir çocuk m• 
auinba btaabalda yap1lacap ... 
....... bilecek mı,11? 
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Din Feaerbah9• ile fnlçrell Senet takımlan araauııda yapılan la~yecaah ve merakh ma,tan Gç l'l>rlaüı 

······························•••e•••••••••••ee•••••e•••••••••e••••e•••••••e••·····················••e••••••••••••••e••······································ 

Bravo Fenerbahçeye! 
Dün, Isviçrenin En iyi Takımını 

' 

5-2 Mağliip Etti 
Dün TUrkiyenln çok HYilen 

kulllplerindan Fenerbah.çe 27 ia.cl 
yılını kutluladı. ı.45 de kultihü 
kurımlar, denizciler, atlelltr, tenis
çiler ve bUyUk kUçUk birçok fut· 
bol takımlarınm rumireçidl ile 
merulmo ba,lantlı. latlklll ••rıı 
ile direje bayrak çekildi. bunu 
kulübün baıkanı Hayri Cellha bir 
ıöyieıvi takip etti. Baıkan Feaor
bahçenln koruyucularından olaa 
V aaıf Çmar için bir dakika ıUk6tl 
davet etti. Ve FenerJller nımıaa 
ant içti. 

Saylav Bay Cevat Ablı&1 Tllrk 
gençlerine birkaç ı6z ı6yledi. Btt• 
tün sporcular tarafından alkıılandı. 

Küçük takımlar kendi arala• 
rında bir maç yaptılar. 

GUneı .,. Fenerbahçenin teka• 
tıt!erj futbol oynadılar. Hepıl bir 
zamanlar milh takımımııda oyna· 
y'an ıpor yıldızları idiler. Da. 
de oynadıkları futbolu herke• 
hayretle Myntti. Zeklaln sh•l 
ıütleri, Ulvinin ,ezel . kurtarııları 
•skilerin kıymetini anlattı. illi 
taraf da birer ıol atarak ılrektl 
alkışlar aruıada 11abayı terkettiler. 

GUnUn En Mühim 
Spor Hidlsesi 

Bundan ıonra lıtaabula dOn 
1abah gele11 ini çreni• Senet ta• 
kımı eahaya kırmızı ıömlek, maYI 
paataJonla çıktı. l1VlçreH oyua· 
cular aeylrcileri aelAmladdar. Ar
kalarından Fener iller her ıamaald 
formalırile çıktılar. Saat 6,30 da 
hakem Şaılain ldarHlnde oyunr. 
baıladı. 

F ener!ller 11U&el bir akınla 
kaleye kadar i11diler. Bir karı•· 
ıaJık ara11ada NlyHI topla kaleye 
ıirdl. Fakat of1ayt.. 

S.rvet muhaclmlerl Fener lra· 
leılH akı1orlır. Fakat tltlerlal 
çek uzaktan çekiyorlar. Faaıl 
bosuk wruılar yapıyor. lawiçr• 
ııt açıjı bu.ıar.-aa lıtllade e6 
yor. BedU ıDzel oynuyor. 

20 lad dakikada Senet takı• 
mına bir firlldk Yerildi. Fikret 
f~ gtbel çekti. Diret• YUrdu. 
Yloe Fikret 2 dakika aonra Lir 
de penaltı çekti. AYut. 

2311111 dakika ıoldıD bir akın 
oldu. Senet mUdaf aaıı akıadı. 

' frikret topu •Urdu. Kaleol çıktı. 
Fikret bot kaleye ilk aoltı atb. 

lsvlçrolller canlandı. F'ıner 
kaleaine indiler. Bedii kornere 
attı. Sağ açık çekti. Yine kornere 
ahldı Gelen top yine korner 
old.J. 

Servet u~ğ <-Çt~t güze' ", . .,,,_ 

Ge9it rH•İotle Fener deaiacileri 

yor. Mehmet Reıat k11ıııında 
ıtbel oznuyor. 

All Rıza merlc:eı muhacim y ... 
rinde çok bucabyor. Yerini ya· 
dırıııyor. Şaban bir ıllt çektl 
Korner oldu. Kaleci ıtbel kur
hrdı. 

Naci akııyor. 
36 ınca dakika; Hi açık, 

Fazılı çok ıttzel atlattı. Bedii da· 
ba ıllzel kurtardı. 

Birinci devre 1·0 Fenerin ga· 
libl>:•U ile bitti. 

ikinci devrede Y •tarın · yerine 
Leblp ılrdl. Fener müdafaaaı hu· 
calıyor. Senet Hf açılı 8 inci · 
dakikada 11llzel hlr ıolle beraber
Uii temin etti. 

Oyun çok durıun... Şaban 
fena .•• 

f 
12 inci dakikada Şaban 2 inci 

golü attı. Bu i'olden ıonra Fener 
forvetleri çabşmıya, oyun 11Uzelle§• 
miyo ba,IaC:.. 17 inci dakikada 
Naci llçUncü ıolü ettı. · 

Kaleci çok güzel oynuyor. Bir-
çok akınlar hoıa gidiyor. Servet 
merkez muavini çok iyi. Geçen 7ıllar Atlnada 7apıl.a mDaabalralarda TOrk atletJerl 

20 inci dakikada top l•viçre H• Ç ) t .., y k 1 
kale1ine glrdL Fakat entbol. iÇ 8 iŞ ıgımız 0 • 

Fener mubacimleri, muavinleri - ···---·---

çok2~~:~ror dakikada Alı Rıza ·Balkan Müsabakaları lçİJ1 
4 Uncll golll attı. 

5 in~ty~ocU dakikada ela Niyazi Bir Şey yapmıyoruz 
Oyun Fener hl ki mi yetinden 

Servet oyuncularına ıoçti. 26 ıncı 
dakikada bir akm oldu. Merkez 
muhacim lkiocl rolll attı. 

Oyun bu •uretle S .. 2 F enef'" 
bahçenin ralibiyetl ile bittL Fener 
takımı ıöy le idi: 

Bedii, Yaıar, Fazıl, Cevat, 
Eaat, Mehmet Reıet, Niyazi, 
Şaban, Ali Rıza, Naci, Fikret. 

Kimler iyi Oynadı? 
Bedii, Eaat, Mahmet Reıat 

çok çalııtılar. Niyazi gUzel bir 
oyun çıkardı. Fikret l'e Şaban 
her nmankl gibi iyi oyun çıkara• 
madılarsa da albkları goller bu 
büyük galibiyeti temin etti. 

SerYet takımının kaleciıl güzel 
kurtarıtlar yapb. Yalnız müdafaa• 
nın ak1amaaı çok gol yemeıine 
11ebep oldu. Gözlüklü merkez mu· 
avla merkez muhacim ve sağaçık 
birinci sınıf oyuncu olduklarım 

ıöaterdller. Zaten bu mailübiyetl· 
nin en bliyllk •ebebl de oyuncu· 
ların dllo akıam Ourl gelmeleridir. 

lıtanbulda yapılacak altmcı 

Balkan oyuolarmın aklbotl hak· 
kında hemen blitUn atletlerimiz 
fikirlerini söyleyerek bu mUaaba
kalarda n• yapabileceğimizi etraf· 

hca anlattılar. Muhtelif meıafeler
de muvaffakiyet kazaomıı atlet• 
}erimizin düıUncelerinl hullıa 

edecek olursak Balkan oyunları 

için bugüne kadar yapılmıı 
Hasla bir lıe teaadOf etmek 
imkanını maaleaef bulamıyacatız. 

Hakikaten henüz mllıabaka 

yapılacak atadın buıUne kadar 
baxırlanmamıı olmaaı bu tabada· 
ki alikadarlarm itlerini yUzUsUI 
bırakmıt olduklarına en canla bir 
miaaldir. Ne Hheple oluraa olıun, 

müsabaka yerini hazırlamıyan bir 
lt>tkllit, 1aha ile münasebeti olan 
hiçbir ıey ba:urlamanuş demektir. 
Nitekim Haziran ortalarına reldı. 
timi• halde etrafta hemen hiçbir 
atletik hareket duymuyoruz •• 
Balkan oyunlarında mOıabaka 

yapacak atletlerin tek bir mUaa· 
bakalan bil• bize bu hUytlk 
ıOnUn yaklaımakta olduğu hlHlnl 
yermiyor. Dün gelen Avrupa 
ıazetelerl 1936 da Berlinde yapı• 
lacak olan on birinci Olimpiyatlar 

için Japonlarm atlet ve ldarecilo
rinl Hçtiklerlnl haber •orlyor •. 
Berlin Olimpiyat müsabakaları 
1 Aaustos 1936 da yapılacağına 
nazaran daha on dört ay gibi 
bir zaman vardır. 

program •• lıer tUrlll rekJAJll 
yollamakla hazırladıkları işill 
ehemmlyotlnl ly:ce anlatmaya, her' 
kesin nazarlar.ını Berlln olimpl" 
yatlarına çevirmeye uğraşıp d~ 
ruyorlar .• 

AtleUk ıporlarda aanlj eolO 
onda birli• uğraıılan aarımııd• 
her tarafta apor hareketleri baf 
döndürttcll bir ıDratle gidorked 
bizim Bç ay ıoora yapacağuo1 

Balkan oyunları için bu kad'1 
yavaı · davHnmakhjımız akılJatl 
durduracak kadar ıarip bir ~· 
rettir. Balkan oyunlarım üzerto• 
alan · atletizm federasyonu t• 
cepheden çahııınak ıuretile b 
lılerl baıarabileceğinl zannetti 
içindir ki kimıenin ne olup bi 
tliinden haberi blle yoktur. 13 
ıOn memlekette mühim bir kısı 
halk ı•lecek aenekl Berlln oll 
piyatlarından haberdardır da, 
ay ıonra Iıtanbulda yapılacak B 
kan oyunlarından en kUçUk b 
ma16mata bile ıabf p değildi 
Hep ıon dakikaya bırakıl• 
lılerJn bize naaal bir mağlubly• 
malolacajını Balkan oyunlar•111 

nihayetlendiii alin daha iyi ' 
lamıı olacağız f... 

Yunan 
Takımı 

Yenildi b 
Sofya, 17 (Hususi) - DOn ., 

rada Balkan futbol ıampiY0 

sına başlandı, Bulgar ve yuıı 
• • takımları karıılatlılar. Netıc 

Dta ~· çok •I' eacell dakikalar yaı~taıa mOtelralt futbolculu maçlc.rtDa 
baılamaôaa ev••I bir arada 

Bir taraftan bUtürı dünya spor
cuları bu milsabakalar için harıl 
hani haıırlamrken, diğer taraftan 
Almanlar da biç durmadan bütliiı 
dünyaya hı 1t'fl.,.!-.-ht'rır !rin 

bu:gar takımı 5·2 gibi yüks•k
1 fark ile Yunarı takımını yeod • 
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1 j_ Mohk•mdlerd• 

1 

Deliliği 
Anlaşılan 
Bir Suçlu 

ikinci &11iye cezaya HU1eyin 
adh bir genç getirildL Suçu hır· 
aızhktır. iddiaya göre bir gece 
••kti bir eve ıirmiş ve bir takım 
eşyalar çalıp ıavuıurkeo yaka· 
lanmııtır. Fak at HUıeyin mabke· 
nıede iayritabii vaıiyetler ıöı· 
termektedir. Sorulan ıuallerl an· 
lamamakta ye iıtenllen bir ıe· 

kilde cevap verememektedir. ÇUn· 
leli Hüıcyin akJından nıaJuldür; 
de'. idir. Geçen nne de yine bir 
hırsızlık ıuçuile yakalanmıı, Tıbbı 
Adliden hattalağına dair rapor 
ıelince tahliye edi:erek mUddel· 
umumilik deliletil~ Darülacezeye 
yatmlmııtı. Fakat HDseyloia ya
tının bUyUk olmaıı DarUJAcnede 
kalmasına mani bulunduau bil· 
dirilmiıtir. Son iki aydanberi de 
DıeYkuf bulunuyordu. Mahkeme 
HUaeyinin tahliye edilmesine Fa· 
kat 1erbei.t bırakılmatı mahzurJu 
butunduau için müddeiumumiliğe 
teslim edilme1ine kararar Yer· 
11ıiıtir. 

Bu Ne Ceaaret 1 
Arif admda bir mavnacı Kadri 

ilminden biriılnden ıtkiyetçl olarak 
nıahkemeye gelmiıtlr. Arif mav· 
naıından elblıclerinln çalındığını 

iddia etmektedir. Suçlu olarak da 
Kadri getirilmittir. HAdlıenln iç-
7UzU ıu ıekildedir: Mavnanın 
nıaldne dairHinde bazı tamirat 
yapmak icap eder, bu iıt•n an· 
lcyan iki kiti buldurularak ite 
baılahlır. Bu iki ltçl maYnada 
çalııırlarken bir adam ıelir, maY• 
Danın içine g irer: "Naiıl, tamir 
ıabuk bitecekmi?,, Der. Iıçiler 

bunu makinenin sahibi zanneder
ler: Bu meçhul adam aankl öı 
inala imlf gibi korkusuzca am· 
barın kiJidlni açar, içinden yeni 
bir çift ayekkabı, elbiae, palto 
çıkarır. ÜstiinU değiştirir. Ve 
ayrılırken de: "Ben ıidlyorum. 

Siz çalııın. iti ıatJam Japın.,, 
diye bJr de tenbihte bulunur 
•••utur. Ma1'nanın a1ıl aahibl 
Arif gelince muele aalaııhr. 
Şahitler bu iti yapan adamın 
Kadri olduaunu iddia etmekte• 
diri er. Fakat Kadri: 

.. _ Hiç iUndl\z ıBzöaUnde 

böyle it yapılabilir mi? Bunu 
akıl kabul etmez. Ben 1apma
dım. Eier blSyle bir iti hakikaten 
baıarmış bir açıkglSz Yana 
bravo!,, demektedir. 

Cezalananlar 
Yalan yere ıehadette bulunan 

Yuıuf Ziya admda bir adam 
lnuhakeme edilmlı •e iki ay 
bapiı, 50 lira para <:ezatına 
~arpdmııtır. 

Komıuıu ŞekClr.yl dö•mekten 
•uçlu Nimette muhakeme tdiltrek 
4 ıun bapla, 38 Ura para cezaaıaa 
C•pılmaıhr. . 

Kumarcılar 

IımallUn bahçeli kah•e1lnde 
llumu oynaaıaktaD ıuçlu Oımu 
ile ŞOkrU adınd~ iki ıenç mu• 
hakeme edamiılerdir. Şablt po
Üaler hidiıe) 1 ıöyle anlatmakta• 
dırlar: 

" - Bize lsmallln kah•ednde 
ilci kitinin tavla ile kumar oynadı· 
iı heber verildi. Gittik, ŞUkrU ile 
Osman tav:a oynuyorlardı. Tav· 
l•yı kaldırttık. Altından iki lira 
Çaktı. Suçlular da kumar oyna• 
dıklarını itiraf ettHer. " 

Mahkeme kahveci lımaill be
l'aet ettirmif, diier iki ıuçluyu da 
eeıaleadınDıf hı. 

DÜNY.A YI İDARE EDEN 
B Ü Y Ü K 

ADAMLARDAN: 
Çek Devleti
ne Can Ve
ren Adam •• 

Btıynk harbin ankaaından, 
Adeta bir mucize yaratır albl 
yoktan bir Çe• 
koı~oYak devleti 
yaratan Mazarik 
hiç fl\pbe yok 
ki atırların y•· 
tlttirdiği btlytık 
adamlardan bi
ridir. 

Mazarlk 1850 
de Moravyada, 
Slovakya budu· 
duna yakın kO· 
çllk bir köyde, 
f aklr bir aileden 
doğmuıtur. Dan
yaya ıeldf ji bu 
muhitte onu bu-
gUnkU mevkilne 
hazırlayacak hiç 
bir tey yoktu. 
Babaaı AYustur• 
ya • Macarlatan 
hanedanına alt bir 

çiftlikte adi bir 
Hyilll. Aaaaı 
aslen Almandı. 

Daha küçük yaı· 
ta iken bir ta· 
raftan mektebe 
ıidiyor, bir ta· 
raftan da çllin-
ıirlik •• demir
cilik Hn'atlarını 
öireniyordu. Fa· 
kat bunlar onu 
çekmiyor, ruhu· 
au tatmin edem 
lyordu. O, oku• 
mak, bu dar muiıitten çıkmak, 
hayata karışmak iatiyordu. Birçok 
sıkıntılar, ıorluklar, yokıulluklar 
ve maceralardan ıonra nihayet 
Viyana Ünlve11itHinin felsefe 
ıuhHlnl bitirmeye muvaffak oldu 
Y• tahlilini ikmal etmek Uzer• 

Fnnkfurta ritti. Franldort aeya• 
hatl Mazarildn hayatında mtıhim 
bir merhale 1ayılabil1'. Çünkü, 
hayatının. iıtikbalinin alacaj1 iıti· 
kamet burada tebelJOr etmeye 
başlamıştır. 

Burada den •erdiii zengin bir 
MuHvi bankerinin evjade matmezel 
Garriı ile, onun hayatında bUyOk 
tHirler yapan Ye muvaff akiyetle
rinln çojunda mühim bir Amil 

olan mOatakbel karııile tanıtmıı· 
tır. Birçok ldm1ıeler bu ı•nç 
muallimi• MuHTilere karıı be1le
diii •• hayatında çok defalar 
fiil•• izhar ettiği muhabbeti karı· 
ıının te1irine atfetmektedirler. 

1876 sene.inde Viyana lnlnr· 
ıltuinde fel.efe doktorHını yapaa 
Mazarlk 1879 1enuinde bu Onl
Yersiteye felsefe profHlSrU olarak 
tayin edllmlı H 1882 de de ayni 

yazife ile Prag Universltetine 
nakledilmittf. Bu nakil MazarJkfn 
hayatının en mUhim merhalelerin• 
den biridir. ÇUnktl Frank'.fortta 
tebellür etmeye baılıyao hayah 
•e me1leki burada k,t'i lıtikame
tial almıtbr. ..... 'ulaja ile 

Mazarik 
Çek milliyetine baih olan Mazarik 
itte aııl burada ıöderi ve yazıla· 

rlle 1918 de zaferle tetenllç edip 
Çek milletinin iıtlklilile nihayet 
bulan o muazzam mücaı.deleye 

baılatlı. Her tllrlU edebi, ılyaal, 

hukuki •• ikt11adl mUnakaıalara 

Çekoılonk7a eG•hur relıi Maurlk 

kanıtı •• ( Le Caı ) lıminde bir 
mecmua çakararak A•uıturya 
hUkumetine kartı açıktan •çıta 
muhalif bir Taziyet aldı. 

1890 Hnesinde genç Çek par
tisinin meb'uıu olarak Avuıturya 
parlimentoıuna ilren Mazarlk 
burada muhalefetini açıkça ortaya 
atmaya batladı •• bunu okadar 
ileriye ıötUrdil ki Almanya aley
hinde Irat ettiği BllyUk ,.. tiddetll 
bir nutuk dolay111le A:man partisi 
tarafından blyanetl Yataniye cUrmll 
ile itham edildi. 

Genç Çek partiılnin Hı bıburı 
hanedanına kartı tam Ye açık 
bir muhalefete geçmeye cesaret 
edemedij'ini anlayan Maıarik 
l893 te meb'uıluktan lıtifa etti. 
Kısıealne çekilerek bir taraftan 
makaleler yaımıya, bir taraftan 
da Çek mlJJetınln lıtiklilinl ha· 
ıırlamıya Ye bunun için de mu· 
fa11al bir proıram tanılm etmeye 
baıladı. 

En bnyOk ıayHi Çek milletinin 
bu fıtiklAlini temin etmek olduju 
halde yine ılddete, kan dökül· 
mesine taraftar değilrll. Hatti 
bu bapta yaıdıtı bir makalede: 

.. Zamanımızda iıtiklAle, hUr 
bir hayata artık tlddetle, kılıçla, 
kanla Ye ölümle değil; bilikiı 

uzlaşma ile, 1abanla, ıay ile ve 
yaıamakla, canlılıkla kavuıulur. ,, 

Bir mUddet ıonra (Progreaisl) 
lıminde yeni bir fırka .teıldl eden 

----------------------------
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bir"Genç,,tir 
Maıarlk tekrar ıiya1et hayabna 
abldı •• ikinci defa olarak par

llmeotoy a ıirdL 
Herkes ona linet 
ediyordu. Fakat 
o, bunlardan çe
ldnmlyor, onarıl 

tlddetll hücum· 
larJa, taarruzlar· 
la karıılıyordu. 
Zagreb tahkikatı 
itinde o zaman• 
ki Hariciye Na· 
ım Oerentbal'in 
1ahteklrlıklarını 

ortaya dökerek 
Viyana hUküme
tlnel mUtbit bir 
darbe indirdi. 
BUttln h11kümet 
mabafill ona mllt· 
bit •• ıönmez 
bir kin bealiyor• 
du. Hattl rlva· 
Jet• söre bir 
sUn imparator 
FranauYa Jozef 
Peıtede meb'ua· 
lardan mürekkep 
bir heyeti kabul 
ediyormuı. Ma· 
ıarlk'in önDne 
ıel dlii •akit 
durmuı nı 11 Ma· 
ıarlk dedikleri 
ıen misin 1 " de

mlı Te onu baı· 
tan aıaiı tah· 
kirAmlz bir na

zarla aUzmll9. Mazarik hiç 
lıtiflnl bozmamıf ve "evet,, diye
rek o da imparatoru baıtan aıatı 
ayni tahkirAmlz nazarla ıDzmÜf. 

1910 da altmıı yaıına aelmiı 
olan Mazarlk bıkmadan, u1anma• 
dan hili mOcadelealne devam 
ediyordu. Ve arkadaılarına haklld 
vaılfesinln aaıl bundan aonra 
baıhyacağını ıöyltıyordu. Bu dibi 
adam daha o zamandan, Avrupayı 
altUst edecek olan bl\yUk harbın 

yaklaştıiını hiaıetmiı •• en mah· 
remi olan dostlarını batına toplı· 
yarak Çeklerin Almanya ve 
Avusturyaya karıı açacaklar& 
mücadelenin proıramını en ince 
teferruatma kadar haıarlamııh. 
Ayr:ca F ranta Ye Inıilterede de 
nüfuzlu ad11m:arla ııyrııaal mllaa· 
ıebdlcr teaiı etmiıtl. 

Harp ba9lar baılamu, 1914 
T <:trinienelinde Roterdama ıide· 
rek Insiliz Siton W atıon ile 
görüşmUt Ye Çekoalovakyanm 
iıtikbaldeki nziyetl hakkında 
hazırladığı muf a1aal bir muhtırayı 
itilAf devletlerine verilmek Uzere 
bu zata tevdi etmiıtir. Şayanı 
hayrettir ki 1918 de, Tam dört 
sene mütemadi bir harpten ıonra, 
Maıarikin bu muhtıraıı harfi 
harfine tahakkuk etmiştir. 

iyi ve yerinde tedbirler ala
bilmek, tam bir plin kurabilmek, 
•ukuatı ve bidiHleri ea İDc• 

..,.. •O A r:.• , , 
• a:-ıt: ı z.4 ı . ..:rıı 

Adı ç ·ok 
Değeri Yok 
Nesne! 

V aktile çöl Araplarından biri 
kızım kum deryuı içinde yanık 
yanık dolaıırken bir kediye 
rastgelir n birden duralar. Ç!inkU 
ogüne kadar kedi ıörmemişt;r ve 
ansızın önUne çıkan bu aslan 
min} atürU adamcağızı bclin!et• 
miflir. 

Çöl çocuğu kim bilir hangi 
cmın, hangi perının gazabına 

uğrayıp küçülen, cılızlaşan bu 
zaval:ı Hlanı hemen yakalar, 
koltuğunun altına ııkıştırır, Bağ· 
dada doiru yollanır. Makaadı, 
•ıslı bir mahluk 1aydıiı kediyi 
orada teıbir etmektir ve uypn 
bir bedel ile tatmaktır. 

Yolda ilk uiradığı kabile 
çocukları onun batına topla "ırlar: 

- Hllrre bak, HUrre baki 

Diye bağrışırlar. Bedevi anlar 
ki bu &1landao kUçUlme hayvamn 
adı HUrdUr. Hiç tınmaz, yoluna 
devam eder. ikinci bir kabilenin 
çadırları araamdan geçerken er• 
kekler fıııldaşır, kadınlar mırılda· 
nır, çocuklar haykırır. 

- Sinnene bak, ne de uslu 
oturuyor! 

Bedcyl memnu:. ÇUnkU yaka· 
ladıtı hayvanın bir adını daha 
ö&renmiı oluyor. ÜçUncU kabile 
ona bir ad daha ~tretlr: 

- Kut, kut, ne gUzel kutl. 
Uzatmayalım; ~öl çocuğu Baj'

dada gelinceye kadar kedinin elli 
altmıt adını duyar•• beller. Ayni 
xamanda neı'esi de artar, zira adı 
bu kadar çok olan haynnın de
ğerinin de çok olacağını umar. 

Llkin Bağdata ıellp te çarfıya 
çıkıcca •e kediyi &atmıya kalkı· 

ıınca zaYallının kafaıındaki altın ıah 
paldır kUldllr yıkıhr. Çünkli ke· 
diye bir pul veren çıkmaz, bede
vinin her uğradığı dükkan ka· 
pııı bir fıtihza kaynağ' olur. 
Bunun llzerine ç61 çocuğu kızr. r. 
kedinin kafasını koparıp ölUaünll 
bir tarafa atar. 

- Uğurrnz hayvan, der, yUz 
adın var. bir pul:uk değerin yok! 

"Sulh., dediğimiz nune de 
bedHinln kedisine benziyor. Onun 
inaani, medeni, içtimai tarihi, 
harsl değerinden dem vuranların 
ağızlarından bal akıyor ve A vru

pada barışı kuvvetlendirmek için 
kurulan meclialerin. konırelerin, 

kurultayların 1ayııı dUzilneleri ge
çiyor. Gelielelim ki harp ejderi 
pusuda. Belki yarın, belki öbUr 
ıün Habeı daillarmda böğUrmiye 
başhyacak. 

Zavalh aulh. ç6lde yakalanan 
kedi aibl dete11iz mi kalma• 
lıydın ? .• 

M. T. Tan 

teferruabna kadar ••Hl he1ap 
•• tahmin edebilmek kudretine 
mütevakkıftır. lfte bu dahi adam 
ideta bir klhin gibi harp ıonuıı
daki yaziyetl dört ıene Hvel tah• 
min edebilmiı Ye tarihi ideta 
önlemiıtlr. 

Harp eanaıında Maıarik bOyftk 
bir faallyet göıtermiş, mllhim 
ro:ler O)namıştır. Ve harp bitin• 
ce de Mazar ik Çek milletine istik· 
lal kaıandırmıt •• bugünkU mlia· 
ta kil Çekoslo' akya de\ Jetine can 
vermiştir. Bugün hAla bu yeni 
dev:etin Cümhur reisi c lau Maza
r:k aekseu Leş yaımdadır. 
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r efrlka No: 57 
~··' 
Laurence otomobllln dlrekalyonu-
na geçti ve: 

- uAlman ıefirinin tayyarell 
galiba,. dedi. Ve otomobili allr'atle 
ıürmeğe başladı. 
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Akşam saat sekiz buçuk olunca 

973 numara, yani Steele yatağın· 
dan kalktı ve giz!i tayyare karar 
gabma girmek için ölclürdllğll Al
man ncf~ri Gumpert'in llniformaıını 
ıiydi. Üzeriude ancak Gumpert 
ıibi biı· adamda bulunabilecek 
eıyadan maada bir şey bulunma
masa için c~blerini iyice muayene 
etti. 

Stee!e'in ÇekosloYakyalı yeğeni 
Jarmila yaşlı, ufak tefek bir ka
dmdı. Steele'in akıam yemeğini 
hazırlayıp ıofraya koydu kendiıi de 
karfısına ıeçerek, yanm saat 
evvel kalabalık ıokaklardan topla· 
dığı dedikodulan anlatmata 
bqladı. 

lhtly•tler ÇelnhyOf' 
8e9er onar dakika fasıla ile 

ıehrin ber 'arafına b&kftmet 
tarafından beyannameler yapıı

tınlmakta idL Kadıncağız kala
balığı yarıp bu beyanname
lerden birinin yakınına kadar 
ılde bllmiı •• ıokak limbalannın 
ıGnllk ziyaıı albnda bunu yarım 

yamalak okuyabilmişti. Bu be
yannamede, her nelnadar Alman 
Hflri Pratı terk etmitıe de, 
ÇekosloYakya hOldimetinin sulh 
için uğraşmakta olduğu ve Al· 
man ırkından olan kimaelere 
kartı balkın hiçbir taarruzda bu
lunmamau bildiriliyordu. 

Diğer bir beyanname, iki ımıf 
ihtiyat efradını derhal menıup 
bulunduklan kıt'alara Utibaka 
davet ediyor ve aakerlik çağına 
gelmiş blıtlln vatandqlann da 
ferdaıı ti• a1ıkere çağınlmak 
Uzere hazırlanmalarını Uu edi· 
yordu. 

Yine bqka ve daha mllltamel 
bir ifade ile yaman bir beyan
name bUtlln ihtiyat veya 
mezun olan tayyarecilerin derhal 
beı mil mesafedeki tayyare ka· 
rargahma müracaat etmelerini 
bildiriyordu. 

Dördllncll ve daha matbaa 
mürekkebi tamamile kurumadan 
dağıtılan bir beyanname de ise 
halkan yiyecek maddeleri Ur.erinde 
yapılabilecek ihtiklr:ara karşı 
mUteyakkız bulunması Ye ihtikir 
yapanı ı rın mallarınan mUHdere 
ve dlikklnlannıa derhal kapatıla· 
cata bildiriliyordu. 

Şeyleler 

jarmila, balkın bir aatan alma 
paniğine tutulduğunu ve yiyecek 
satan dUkkAnlann daha ıimdiden 
boşalmakta olduğunu SCSylnyordu. 

Bundan maada Vf eon lıtaayo
nu karşısanda iki ıene evvel ba.
laoıp henüz ikmal edilen ye bO-
tlln A vrupada eti olmayan aığı
nağın emniyette olmadığı hakkın
da da ortalıkta fayiaJar dönü
yordu. 

Bu ı ğınak 50.000 kişiyi latiap 
edecek ve onları rahat değilıe 
blle sağ ve ıalim ve en ağır ze
hirli gazların bile daj'ılacağı 
müddetçe muhafaza edebilecek 
bir ıekilde yapılmıştı. 

Şimcii bir bölük uker bu 

sığınağın etrafını çevirmlı kimseyi 
buraya yaklaıhrmıyordu. Aıker
ler bu ıığmağın ciYarmdaki bll
tUn binaları İfgal ıtmit •• bun• 
ları damlarından izbelerine kadar 
baıtan aşağı araıtırmıılar ve bir 
çok kims•:eri nezaret altına al· 
mıılardı. Bunların araıında bir 
ıQrQ tamnmış •• namuslu vatan· 
daılar da vardı. Fakat asker her 
ihtimali dOıOnOyor, aradığı cani· 
leri elden kaçırmaktansa, beı on 
namuıh.ı kimıeyi de nezaret al
tına almaktan çekinmiyordu. 

alçakları 

Steele hem bu dedikoduları 
dinliyor, hem de yemeğini yiyor· 
du. işittiklerinde onu hayrete 
dOtUrecek yeni birşey yoktu. Bu 
ihtimallerin hepıinl evvelce 
dUşUnmliıtU. 

Kimbilir bir daha ne •akit 
•• nerede yemek }lyecektll 

Y emeilni litirince ayağa 

kalktı ve ihtiyar kadına dikkatle 
bakarak: 

- ''Ben gidiyorum. Ne za• 
man dönllp ıeleceği mi Allah bl· 
lir. &iki de beni bir daha ıa
remezaln. Odama kUitler ve f&• 
yet uzunca bir zaman sonra d6a
me21en anabtan doğruca g6tlirllp 
lngiJiz Hfirine veriraln, anladım 

mı?,, Dedi. 
Dııarıya çaktı. Herkesin kira

ya vererek glçbeli geçindiğini 

zannettiği k6hne otomobiline 
bindi. Ba11ndakl şapkayı arka 
tarafa attı. Alman 1inlforma1101 
gizlemek için omuzlarına bir 
pelerin ath ve kalabalığı 
yarak otomobili yavaı 

yavaı tehlrden dışarıya doğru 
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ıllrmeye baı!adı. Birçok kimseler 
korku içinde ıehri terkediyorlardı. 
Halk onu da bunlardan biri ı.an· 
nederek erkaaından: 

. ., KRçınız alçaklar, kaçınız ... 
Hıç olmazsa Prag şehrinde casus-
Jar aza.lmıı olur!,, diye bağırmaya 
baıladı. 

ileride giden otomobilin ıofö
rtine de kocaman Lir libna fır~a· 
tıldığıııı gördü. 

Harp Tayyarelerl 
B:rdenbire herkes batını ha

vaya k ldırdı Ye ya\•aş )'8Yaf 

artan g i rnltll birdenbire sevir.çli 
"Y•t• ,. A ) h·asma tahavvül etti. 

Havada, yüz k&dar ı'yah, ince 
kıwak harp tayyare& görünmüştii. 
Bunlar şehrin nıÜ< afaasız olır.a
dığım ha ka lıi dirmek üzere, ı rı, 
kırmızı işaret limba!arını yakıp 
söndlirerek ve harp n:zamında 

birkaç defa ıehrin üzerinde do· 
laıblar ve blrH ıonra ı:mal iatika· 
metinde uçarak karanlıklar: içinde 
161.dea kayboldular. 

Bu nDmaylşi bizzat Hava 
Nazıra janda tertip etmiıtl. Buna 
rağmen kendisi bUyllk bir Dmit· 
ıi&lik içinde ldL Ceaur olmaıana 
ceaurdu, fakat yalmz cesaretle 
avunmaktan ne çıkardı? 

Jandamn elinde, kullanılabilecek 
muhte.lf cinılerden lopu topu 600 
tayyare vardı. Halbuki Almanların 
kendi iddlalarana göre 3000 
tayyarele 1 vardı. Gizledikleri 
tayyare.er!•, birkaç uat içinde 
harp tayyarelİne tahvil edilebilen 
yolcu tanarelerl de heaap edi· 
lirse, Almanyanın Ur gün içinde 
(10000) tayyare çıkarabilecetine 
hiç fllphe yoktu. 

( ArkHı •ar) 

Italya, Harbe 
Verdi! 

Karar 

( Battarafı t inci ylade ) 
bazı lngiliz gazeteleri taraf ındaa 
Deri allrülmtiıtUr. 

ltalyan Baımı (matbuatı) bu 
ıazetelere cevap Yererek Uluılar 
Kurumu nizamnamemlnin 20 inci 
maddeıini habrlatmıılardır. 

Bu maddeye göre, kuruma 
üye olan hükumetler, nizamna
meye uygun olmayan 6ncekl ta
ahhütleri hUkllmıüz bileceklerdir. 

Roma, 16 (A.A.) - ltalyan 
hUkfımeti, dop Afrika11 için bir 
yükHk deniz kumandanlığı çıkar
mııtır ( ihdas etmiıtir ). Bu ku
mandanlık Maıaoua'ya yerleşe-

cektir. 
Roma, 16 (A.A.) - Bakanlar 

kurultayı, Somalı Ye Eritredeld 
dvll ve sllel koloni ftyarlarının 
( mllıtemleke memurlarının ) ay
lıklarını artbrmııtır. 
lngllterenln oa,unceel •ç•I• 

Vuruluyor 
LondrL 18 (A.A.) - l•ılJte

renin Habet meaelealndekl duru
mu iki cepheden g6zetllmektedlr. 
Evveli Uluslar Kurumu, sonra da 
Habefiatan •• dolnıdaa d<>iruya 
Inıili& menf aatlerl cepbeainden. 

Ulualar Kmamu cepbHlndeaı 
logiltere Habetlataaa dalma ku
rum Oyelerinden biri nazar1 Ue 
bakmıı YI bu itibarla onun diğer 
blltlla llyelere bahtoluoaa haklar-

lardan, ezcllmle yardım hakkından 
latifade etmesini yerinde görmüı· 
tftr. Bunun içindir ki imparator 
Hlle-aelasslye 20 mayıata Val· Val 
hldiıe1iniC1 ıulhan tesviyesini ve 
Habeıistan unırlarınan çb:ilmeaini 
iatiyea b~r mllracaatta bulunduğu 
zaman lngiltere bir harbin GnUne 
geçmek ve aradaki anlaşmamazlığı 
kurtaracak bir komiıyonun tayi
nini 1&ğlamak için bütün nlifuzu• 
nu kullanmıtbr. Kuıku g6tUrmez 
ki ltalyanın 25 mayıı tarihli uz• 
laımaya imza koymuı olma11 
ancak lngiliz delegeainin ıBıter-
dltl 11kıdan Ueri gelmiıtir. 

O taribtenberl ltalya, ıın1r bo
yundaki hidiseluia atlrftp titme
alni yeni bir durum yaratır aibi 
16aterip yeni ihtiyat tedbirlerinin 
alınmaunı hakh ıaatermek lıte
mlıtlr. B. MmoHnioin ı6yleYI de 
ltalyanın Habqlıtaala ıBrnlecek 
bir hesabı balunduiunu •• ba 
h ... bıa gartllmuine bit klmaeyl 
bntbrmıyacapu ap açak illa 
•tmfttlr. Ôblr 7andaa yabuci 
hllkClmetler, lllaalar kuruma Ha
befiatanda her bual bir hareke
te enıel oldata takdirde ltalya• 
nm kurumdu aynlacata ka•u• 
tlndedlrler. Roma hDk6metl Ber
llale bir yalanhk yaratmaya ıfrl
ılrken diğer tar~ftan ltalyan ba· 
aını la1iltere1• flcldetle hlcum 
etmektedJr. 

Hadran I? 

BirMilyonerimiz Yüzlerce 
Mektup Ve Telgraf Alıyor 

( Bat tara fı 1 İnci yüzde) 
aarrafı edasile ilive etti : 

- Çünkü o kapıda it yok 
size r .• 

* AbdurrAhman Nacinio bahç .. 
kapııından içeriye, bizimle bera· 
ber hırpani bir dilenci de 
glrmiıti. 

Milyonerin cömert bahçıvanı 

onun evcuna bir on kuruşluk 
sıkıştırdıktan ıonra bize ıokuldu 
ve ıordu: 

- Kimi aradınız ? 
- Bay Naciyi 1 
Bahçıvan, elile, bahçenin niha· 

yetini göstererek uzaklaıtı. 
l:eton, yeni Ye koca binanın 

kap:ıını açan esmer delikanlı bize, 
daha dipteki abıap evi gösterdi: 

- Bay Naci oradadır! Ve, 
lzansızlığımızla eğlenir gibi ilive 
etti: 

- . Burası u~aklar dairesi! 
Uşağın bu cevabı, ikimizi de 

mllyonerjn iyi gönüllülüğüne inan• 
dırdı. 

Anlaşıhyordi ki üstat; kendisin• 
hizmet eden:eri kendisiaden faz• 
la düşünüyordu, Ve kendisi, ku· 
ru bir çıra yığını kadar kolay 
tutuşabilecek ahıap bir evceğizde 
barınarak, uş'-lklannı beton, aart 
binalarda yaşatıyordu. 

Mahmut Y eaari: 
- Üstlld hakikaten zengfnl 

Dedi. 
Sordum: 
- Nereden anladın? 
GllldO: 
- Baksana, kalbi bile altınl 

lf. 
Mahmut Yesariye, görmeden 

hayran kaldığı liıtadı görmek kıa
met olamadı. Çllnki bir gece ev-
vel, saat ondan evvel yatamadığı 
için, öğleden evvel yatağından 
çıkamayan Oıtadın kalkmasına 
bekleyemedl 

Salondaki buzluktan getirilen 
ıoğuk auyu yudumlarken gözüme, 
kuyruklu piyanonun llstündeki 
"Kur' anıkc r;m., llitti . Maamafib, 
imanı blUlln ı.enginin kuvvetli 
tezat merakı, ıade buzluğun sa
londa, ve Kur'anın piyano üstün
de duruşundan anla~ılmıyordu. 
Eu merakan kuvvetli iz:eri göze 
iliıen her köşeye ıinmiıdi. 

Az sonra yanıma gelebilen 
lbtad: 

- Efendim, dedi, ben 1ad .. 
ce vazifemi yaptım. Ve bu hare
ketimin, sizi buralara kadar yo
racak bir ehemmiyeti, bir fevka· 
lideliği yoktur. 

Bu sözllne, ve mlilikat ver
mekten kaçınır gö~linütUne . rağ
men, onu istediğim cevaplan 
vermeğe razı etmekte gllçlllk 
çekmedim ve ilk aualiml aordum: 

- Havanın tehlikeli olduğunu, 
Baıbakanın itaretinden evvel de 
ıeziyor muydunuz llstad ? 

Üıtad: 
- Ben, dıdl, bu bliyllk teh

likeyi, bir yıl Gnce ıezmfttim. 
- Acaba, sizin bu it• daha 

bOyDk bir yardımda bulunabile
cek vaziyette olduğunuı;u ılSyle
yeal•r baldı mıdırlar ? 

Bu sual, muhatabımın yllzllnll, 
bir ıancı glbl lonıtırdı ı 

- &nim yaphğlm Jardım, 
Ylcdannm doyurmuftur. GGnW 
kırmamak için acllannı 11Syleml-
1eceif m cliier zenıinlerlmiz de 
benim kadar cömert davrana• 
lardı, hava teblikulnln mllmklla 
mertebe ortadan kalkma11 bir 
ıen• değil, bir ıttn iti olurdu. 

(Ayabına ıon veren mllyoner
cl.., hayatta muvaffak olmanın 
bqhc.r 11rrım 6ğrenmek btedim ı 

- Bence, dedi, hayatta mu-

vaffak olmak için, tutulan iıf, tıpkı 
ıevgiliye aarılar gibi, ıeverek ye 
kuvvetle kavramak IAzımdır. Ancak 
bu takdlrdedir kl doğru ve zeki 
insanların muvaffak olmamaları 
için tek sebep kalmaz. 

Üıtattan, kendiılnl bugllnkl 
haline ula9hran geçmltlnl en kısa 
yoldan anlatmasını rica ettimc 

- Ben, dedi, Dl vrik l'Üf tiy .. 
ıinde, Beyrut idadisinde okudum. 
Ve nihayet 330 da mUhendla 
mektebinden mezun oldum. 

işe, Arıburnu cepheıinln me .. 
tur yollarını ve ıiperlerinl yap
maktan başladım. 

Sonra Hicaz hattının Mısır 
ıubeılnde çalııtım. Daha aoara, 
tam dört yıl kadastro bqmUhen
diı:iğlnde bulundum. 

Üıtadm bir husuıt liHnla 
aekizinci sınıfında okuyan bOyllk 
oğlu, babaaının ıözllnll keHrak 
merakla ıordu: 

- Kadastro ne demek baba? 
Abdurrahman Naci, oilunu 

tenvir etlikten sonra devam etli: 
- 340 aeneainde, Uç aerma• 

yedarla birleıtlm. Onlarla birlikte, 
Samıun • Sıva1 hattı inıaatından 
bir kıımıaı teahhDt ettik ve bu
güne kadar; Samıua • S.vu, 
Irmak • Ereğli, Fevzipqa - Dlya• 
rıbokir batlannıa kıamı azamam 
yaphk. latanbuldaki birçok aıfalt 
kaldınmları, Sıvaıdald iıtaayoa 
binalarını, Ankaradakl ziraat 
enıtitüıünll yapan da biziz. 

Daha fazla ıaymuana mul 
olarak ıUldilmı 

- Şuna kıaaca : " Memleketi 
ben kurdum! ,, deaenlze? 

0 da gllldO: 
- Hemen hemen! Zaten oaua 

için ıoy adımı " Demlrat ,, tak• 
tım ya 1 

Ve kııa bir dlltllncıden ıonra. 
s6ylediğine pifman olmuı aibl 
ilive etti: 

- Bunları yazmaym amma •.• 
Zira benim en aevmediğim t•J 
tefahur, temeddObdllrl 

O aırada odaya giren mtıt .. 
reddit edah bir zat, Abdurrbman 
Naciye ıokularak: 

- Beni, dedi, mektep mlldllrl 
gönderdi. Dlıpanıer menfaaUne 
bir balo var da ..• 

Abdurrahman Nac~ bu kabil 
riyaretlere alıtkın kimıelerln ha· 
ille, cllmlenin ıonunu beklemedea 
elini cllzdanına attı. Ve piya1acla 
çok az dolaımıı bir on llrahk 
çekerek ianeclye uzatb • 

Üstadın bliyllk otlu, yine 
meraklanmıştı: 

- Baba, dedi, dlspan11r ne 
demek? 

Abdurrahman Nanl, onun bu 
tecesallıOnll de alderirken, ziya
retçi uzaklaımıfb. 

- Sizin, dedim, yardım lıte
yen mektuplar aldıtınıza duyduk. 
Dotnı mudur? 

- Doğrudur. Klmlll tahal!lal, 
kimiıl niklhını, klmial de evini 
tamamlamak için para laer.. iki 
tane, beı tane olıa, hiç blrlllal 
kıracak değilim. Fakat binlere• 
lnaandan bir lkiılnl ho .. ut etmek 
neye yarar ki? Bu itibarla, bitta• 
bl bu mektuplara cevap Yermi
yorum. 

Fakat Hfaletl bahrlatan btl 
mektuplar ytbllnden, lokmamı• 
boğazıma takıldığı gllnler oluyor• 
Zira bence etraflarandakilerl d• 
rahat g6remeyenler, nı kadar 
refah içinde olaalar tamamil• 
mes'ut olamazlar. Faraza beo, 
ıahıea, hiçbir aayeıl o!mayaD 

(Devama 1l laol yiıaıfe • 
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Bir Cemiyet Daha Kurulmuştu 
geaçleri, bu cemiy~tl teılril etmif
lerdi. 

G6rllllyor iri; lırtanbulda fırka· 
lar •• cemiyetler teıkili ıuretile 
na1tl ıiyaıt bir faaliyet hftkllm 
ıUrUyorsa, Anadolu •e Rumelide 
ayni ıuretle bir kaynqma husule 
gelmekte idi. Fakat bitin bu 
t .. ebbOıler, menli teıekktWerdeD 
ibaretti. Ve ekteriıri de, baıka 
de•letlerin himaye ve muzaheretl 
HHlarına mOıtenitti. 

V aziyetlerl •• tefekktll tan· 
ları itibarile blribirlerinden ayn 
•e maksattan kanıık olan bu 
t9fekkOllerden • tabffdir ki • ciddi 
bir fayda beklenemezdi. Bunlan 
faydah bir hale ıokabilmek için 
hepılnl de bir tek raye etrafına 
toplamak elıemdL En ••Yel bunu 
nuandikkate alan (Muatafa Ke
mal Paıa) , lıtanbula relen 
(Trakya • Paıaell cemiyeti) rOesa· 
ılle temu ederek bunlara IAzım• 
l'elen direktifi •ermekle beraber 
dlier teıekld\lleria de ayni mak· 
ıat etrafında blrleımelerl Hba
bına teveuGI etmiıti. 

Bu ı rada TOrk muhibbi geçi· 
nenlerden M6ıyö Marten Mmtafa 
Kemal Paıaya mlracaat etmlı, 
(papaı Miıter Fro) ile yapılacak 
mUllkatın memleket için çok 
hayırla oJacatını ı6ylemiıti. Papaı 
Fro, mOtarekenin aktine kadar 
lıml hiç kimae tarafından bilin· 
mey• .... ,.. ltlr papudı. Aaı .. 
lrlandah bir katolik olan bu 
adam hakikatte tam manaaile bir 
lngilizdl Umumi harpte, Holanda 
aefaretlnfn papa11 11fatlle lıtan

bulda bulunmuı •• ( Entelijenı 
ıemı) e boynk hizmetler etmiıtL 
Bu hizmetini •uvaffaklyetle idare 
edebilmek için çok mahirane 

va11talara teıebbOı eylemiıtL 
Umu•t harpten ••••l lngf.. 
liı ve F raaııı mekteplerinin 
imtihanlarında ekaerlya mllmeyylz 
Sıfatile ltulunan bu kurou papaı 
ltu mekteplere devam edea o~ 
devir ricalinin kız •• erkek ço
cuklarına mllltefltane hareketler 

• f6ıtermlı, bu ıuretle onlu llıerbı-

de yar.tbtı HmpatJ Ayeslnde 
Umumt harp içinde bunlardan bir 
bayU latifade teminine muvaff a· 
klyet 1'6ltermJıtL 

Umumi barp içinde Beyoğlu· 
nun bir köıesinde ıilik bir hayat 
JAflYaD bu muhtelif cepbeH c&1u1 

mltareke deni başlar başiamaı 

faal bir vaziyete ı•çmiıtl. E.
':eli lttihatçılann muballf!erlle 
mlln&1ebete giriımiıti. Sonra 
da lngi:lılerin lehine açı-
lan cereyanın baıına reçmiftl. 
Zlhiren ıulhpeneraae bir tlyuet
le lnıanların hayJr •• ıal.iluna 
hizmet ediyor, fakat bu 11rada 

baflayacatı kanlı itlerin Haanı 
laazırh1ordu. Sıranrvilerdeld 
•parbmanıDda ınrn.Dıt• mllnıe•I 
n takha bir hayat ıeçJrlyor old11-
tu halde, ha apartımanın gizli 
bir lrapıaı mUtemadiyeo açılıp 
kapanıyor, lıer millete menıup 
ea tehlikeli phıiyetler aeuiıce 
bu kapıdan tirip çıkıyordu. 

Her hareketini mahirane bir 
alkap altında gizlemeye muyaffak 
olan papaa Fro, yakın bir mazi
de (Muıtaf a Kemal Paıı) nın ik· 
tiaab edeceği mevkii keıfetmit; 
bu büyük ve mDhim ıahıiyetle 
t~masından da ayrıca bir fayda 
temin eylemek lıtemiıti. 

Fakat, MöıyB Manenin dell
letile Perapalaa otelinde J•pllan 
iki mllAkat, Papaı Fr•n ._it• 
lerinl lora•ermiftl. Rahip Fronua 
cazip renklerle &rtUlD fikir •• t .. 
mayllltının altındald tehlikeli 
mak1&tları keıfedea Mutafa 
Kemal Paıa: hakiki T8rk ••t ... 
penerlerlnfn Tarlalı Ye a.tllrllll .. 
rini mOdafaa etmek lçla laer t .. 
daklrhi• ablmak u.U. laar .. et 
ettiklerini ı6ylecllktea toara; 

- GBrUyorum ld ala; ralaul 
bir mHleke menıup olmakla b .. 
raber, ıiyaı1 cereyanlara kuıt
maktan da hoılıaıyortunuz. Fakat, 
buıGnDn birbiri•• karııan tlya• 
Htierl, neticede mukatellta mlll
cer olabilir • 

C uka11 Yar) 

Bir Milyonerimiz Yüzlerce 
Mektup Ve Telgraf Alıyor 

-------·--...----f B•tt•rafı 10 ıaneu Ylsde ) 
adamım. Şahll l'ayem, bu gllnkti 
Yazlyetlml muhafaza etmektir 
diye bWrim. 

Fakat tam nadetl, ancak 
blUOo etrafımdakileri de refaha 
ka•uımuı ıBrecejlm pn tada· 
cağım! 

Eter utanmaaaydım, 0 tam 
aaadet,. • DYllfaDUJacaj1 içia 
natada acıyacakbm. 

Benim ıual aormama vakit 
bırakmadın, IAkardıyı uBatıbel,. 

tünelinin kuruluşundan açan üıtat: 
- Ecnebiler le rekabet için, 

dedi, hükumete 960 bin lira ten
zilat 7aptık. 

Ve bu temilita ratmen de, bu 
tenzilltın allJtlıanı niıbetiode pa
ra kaıanc:hk. Bu netice, o ecne
bi l"'ubua yapnuya J•lt•ditl 
lhtiklrın bududanu pterir ka
naatindeyim. 

S6yledipe yine piımaa ol· 
•Uf sibl lklbıeD latat: 

- Maamafl, dedi, temeddlb
tea, tefaburdaa laoflanmacbtı• 
için, bundaa bahtetmemenlzl ı .. 
terim I 

Ufa karatan ortamektep me
nnu mabtum, benim cevap Yer

meme vakit bırakmadı, ••, o 
uyanan tece11lıftntl ylae ple-
7emedl: 

- Demin ı&yledltfn "ılHllAa,. 
kellmealnin manaıı ne baba? 

Onun tenvirin den ıonra 
bahıl biraz da lıtaclın huıuat 

1 
hayabna intikal ettlrdlmi 

- Mu81kidea, eclebi1attan, ... 
lrden filia ze•k cla7ar auaınaz ? 

- Şimdilik 1esh• zevkim 
alıımaktır. Maamafib, tlil"., roman 

okumu değilim 1 
- Kimlerin uerlerlal tercin 

edeniniz? 
Uzunca boylu dDtllnen mul• .. 

tabım, Jalm .. , ...... 1olunu b • 
du: 

- Vallahi... Ben, daha ziya o 
fenol eaerleri tercih ederimi 

Ondan sonra da hayır kura:· • 
larına da yardımda bulunup 1 · 
l~nmıyacağını anlamak latedim. 

- lnpllab, dedi yakında, ı r 
mekteple bir hutane yapn ' 
niyetindeyim ! 

Ve Ül•e etti: 
- Fakat bea teaeddllhten, 

tefahurdaa hoflıua•am. Hayırla 
bir itin yapıJm .. ıu, duyulma• 
ııaa tercih ederim. Ba itibarla 
bu hayırlı Diyetimi yazmamamzı 
claha mtlnaıip bulurum. 

* Oıtadm tavllyelerlnl tutup ta 
latemediglnl 16yledljl .. yleri JU
mamıya niyet etniedlm del& 
fakat bu niyeti 1erme ıetir .... 
me, Uatadan reriye kalaa lllları .. 
uhiı mani oldu. Bu itibari-. 
kabahatimi, matbaayJ boıa yakaa 
bir kiğıt vermemek mecburiyetta. 
de oluşuma batıflar laidbadeyU. 

Naci Slulalld 

Olmayacak Şeyler 
Vapur Dumanını "Y aıak,, Etmek 

Hiç Mümkün Olur Mu ? 

~ 

......... tlaol,W•t 
.......... da ba arada Hl•• 
tu l&ylenlyor. Bu elmaıın bulunuı 
" abnıı eeJdl çok •teretaDdar. 
Dthayanın en blylk elmuı olan 
bu tap bir dilenci tokakta bal
mtq. Banu cam zannetmiı ve 
bir Jaymacı lra11kçıya ıatmııbr. 
Sonra aarayın ka7umaalan bunu 
ıOrmltler " taraya utm aldİr-

mıtlardu-• 
Allkadarlarclaa J•pbtmuı 

tahkikata gön Aakarara 3 
bu kıymetli •11&11111 ıabla 
hakkında bir karar 1oktv. Y 
nız ıeçealerde mtbeler mlld 
Aziıin de bulundup bir he,.t 
Ankarada bunlan tetkik etmlt 
Ye tarihi kıymeti balunanlan 
ayarDfbr. 
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Aslan Bey Yıkılacak Hale Gelmişti .. 
Ha bir eksik, ha bir fazla ..• 
Ne kaybeder bu Türk yurdu 
Kılıç elinde can veren 
Yiğit Türkler onu kurdu f.. 

Deli neferini, arkadaıı sert bir 
yüzle dOrttU ve oraya doğru yak· 
laşan Deli Aalanm kara bulutlara 
bürUnmUı yüziinU göatererek: 

- Sus, bölükbaıı buraya ıe· 
liyor; onu gördükçe yüreğim 

eziliyor! 
Genç deli kUçilk ıazun yın 

bıraktı. 

Şimdi kapı altında eYH hiç 
kimse yoktu, çoluğu çocuj'u olan· 
lar da orada bulunanlar gibi 
çocuksuz çolukıuz kılmaya ılt· 

mlılerdll 
Deli Aslan yeni bir iti dUzelt· 

meye uj'raıırken kUçUk kardeıl 

Al~yl ıö~dU; gllrbllz çocuk kutan• 
d ğ"ı alllh ve glymlt olduğu çe
likten örme zırh albnda hayatı 
kocaman bir 18Yatçı olmuıtu. 
arkasında iki gUzel at çekiyordu. 
Bunlardan biri Deli Aslanın HY. 
gfli ata "Kızıl kaplan,.dı. 

Dell Aal~n kardeıtni &örUnce 
yllretf hızla çarpmaya baıladı. 
Batı. dönüyordu, ayakları kur
ıua keailmiıti. Aliye bfrıey ıöy• 
lemek, timdi büyük bir mezar, 
daha doğruıu kan içinde yUzen 
blr salhane görünen kaaabada 
bıraktığı iki aevıill için bfrıey 
sormak iıtedf. Fakat aöz ılSyl .. 
meyi unutmuı, dlll tutulmuı ıibl 
idi. 

All onu b6yle görünce yaaına 
ıelerek: 

- Atabey, bUyGk tanrının 
sevgbl için bana ıöz ıormal 

yaln1z ıuna inan ki: Yıldız, Ülker 
artık her korkudan kurtuldular. 
Yüreğini sağlam tutıun, ıon HY· 
aimizl alım dediler. 

Aslan Bey yıkilmamak için 
kale kemerinin kata, diılek duva· 
rına dayandı; sonra inaan daya• 
mkhğının UıtUnde bir hamle lle 
Uç dört adım attı.. "Kızal 
Kaplan,, kuvvetli, kemerll boy• 
nu üzerinde dikilmit iUzel 
baıını ıUsleyen iri, tanıdık göı· 
ltrlle ona bakıyordu.. Delikanlı 
o kemerli, kadife tüylü boyuna 
ınrıldı. Gözlerinden akan yaıları 
biraz ötedeki Delilere, Türk 
tarihinin bu demirden ve ateıten 
adamlarına aöıtermemek için atın 
yeleleri altında sakladı. Onun 
bütUn acılarını anlar ıörUnın 
~rlak gCSzlerini 6ptU. 

Sonra Aliye buyurdu: 
- Sen bizim bölükle bera• 

hersin; orada bulun! 
Kendini tutarak arkaaına dön· 

cHli'U ,. akit ti kartıımda hlr ölll 
yüzü gördU: 

· Ôlll detil, ölllden daha kor
kunç ıörUnen bu yüz, kumandan 
Sarı Şahin beyin yüzU idi. 

Y aıh aavafçının, demir yürekli 
askerin kireç gibi aklaımıı yll· 
zilnde canla yalmz iki nokta 
•ardı: 

Kızal bir ateıl• yanıp tutuıan 
&özleri 1 

Şahin Bey bu kıhğile Deli 
A1lana korkunç bir hayalet, ~c 
almak için mezarından uğramıı 
kızgın bir ölü gibi göründü. 

Ali Deli bölüğüne çekilmi9tl. 
Şahin Bey dudakları ııkışmış, 
bakıiı korkunç Deli Aslana yak· 
laştı; şiddeti, kini, hiddeti asla 
anlaşılmayacak kadar kuru bir 
aeıle boğularak: 

- Benim kız, evden kaçmıt! 
Demek namualu ölmekten kurk-

muf... Benim kızım değilmtı .• 
Sana Yarmağa değeri yokmuş ... 

Diye kekeledi. 
Bu, görUlmemfı, bUyUk, yUk· 

Hk ve korkunç bir acı idi. 
Bu, çok aevdiji kızım elile 

öldUremediii için inleyen bir 
babanın acısı idi. 

Ancak Deli Aılan, beyninde 
~ğuldayan fırbnalarla beraber, 
Ulkerin ne Jçin babasının evinde 
bulunmadıitnı, hattı ılmdl artık 
yaıayanlar araıında bile olmadı· 
ğmı biliyordu. 

iki kız, beraber ölmlye and 
etmiılerdi, kardeıl AH de iki da· 
klka önce bu işin olup bittiğini 
_ona söylemfıti, delikanlı ıon bir 
•tahıla kendlal bir daha topladı, 
ne oluna olıun bu kara yazdı 
baba71 te1llye etmeli, dotruJU 
ona •Hylemell idi. 

Titreyen elJerile Şahin Beyin 
buz ıibl parmalderını tuttu Ye 
onu rUyada uyuyan birini ı&ttl· 

rlir ıf bl tlç dört adım öteye 16-
tUrdUkten sonra dedi ki ı 

- Tanrının binblr adına, 
babamın ruhuna yemin ederim 
Şahin Bey ki : Korkun boş .~ 
yanhıhr. Kııın senin kızandır, 
aenin kanaodandır ; Ülker temlı• 
dlr •e temlı kalmııtar. 

Delikanlı bu ıon ı6zde keke
ledi... Sonra bir acı hamle daha 
etti. 

- Şimdilik benim de blldlj'lm 
bu kadar, bana blrıey aormayın .• 
Sözüme inandınız mı? 

Y •ıh cenkçinin ıotuk par
maldarı birdenbire canla .. rak 
Deli Aalanan elini kıracak ılbl 
ııkta, Akpak olmuı ytlzlnG bir 
ateı renıi dolaıb. Delikanhnua 
yDzUne çok kHkln baktıktan 
ıonra blrıeJ anlamıı ılbl 
irkildi ı 

- inandım Aılan hey, dedi; 
~aıka blrıey ıormıyacağım. Senin 
ıözln bana yeter; ben bunu za· 
ten aenden beklerdim ... T eıekklir 
ederim. 

Sonra ileride bir takım ku• 
mandalar vermekte olan pala kı· 
ranta bıyıklı yeniçeri aj'aamın ya• 
nana doğru eliatikl kurt adımla• 
rile yOrUdU. Demin bllkOlmllı gibi 
duran beli ılmdl dojrulmuıtu. 

Kumandan uzaklaıınca Deli 
Aılan birkaç dakika ıaıkın gibi 
kaldı. Sonra Şahin beyin ı 

- Ben bunu zaten senden 
bekledim.. T eşekknr ederim .• 

Söı.ile ona ne demek iatedl· 
ğlnl • yUretlne aaplanan kör, 
çentikli bir bıçak acıhğı ile • bir· 
denbire anlayıverdi: 

Şahin beyin kızı çocukluğun· 

danberi Deli Aslanın niıanlıaı 

aayıhyordu. Şahin beyin silah 
arkıdatı olan babaaı bile daima ı 

- Ülkeri çabuk bDyOt, Şahini 
Diye şakalaıırdı. 
Şimdi Şahin Bey, Aslanın 

Ülker için söylediği 1ağlam aöz• 
lere bakarak onun kız kardetile 
birlikte niıanhıa Ülkeri de öldür· 
düğüne inanm19tı. Ve bu baba 
ona, aevgili kızını öldUrdUğll için 
teıekkUr ediyordu! .. 

Delikanlı bu teıekkUrUn kor· 
kunç yükü altında bUiıbütün ezilip 
bittiğini, büyük bir gUrllltü ile 
yıkılan ruhunun çatırtalarım duydu. 

~ 

Gece... Karanlık, derin gece 
ilerle yordu. 

Şimdi bütün Subuıkanın Uze· 
rinde sıcak bir kan kokusu, kızıl 
bir kan buğusu vardı. 

( Arkuı var, 

SON POSTA 

Yumurcak 
A!,'lagınca .•• 

~~,__ ____ ,,_,.__.,J~«-----~~-ı..-ıı 

Susturmak için anoHinln bul· 
duğu en iyl çare .•• -·. _, ....... ·-.,......... . ................ ......_. ..... !_ 
Hediyelerini 
Alan 
Okuyucular 

500 Urabk mD· 
obakamııa itti· 
rak edenler ara• 
ıında yaplltımıı 
taınlf netic.,m. 
de mllklfat ka• 
zanan okuyucu• 
laramız hediyele
rini almak için 
herıtın Matbaa• 
mıza ıelebiUrler 
ve ıellyorlar. Bu 
mllıabakada 2tJ 
Ura kazanan Sa· 
raçhanebaıın da 
Ferhatağa aoka· 
ğanda Bayan Sa· ÜıU•; Saime Oll-
lme Güvenç Ue nno, altta 
Kadıköy ll1tıln• Sabahat 
den 378 numaralı Bayan Sabahat 
matbaamıza ıelip becllyelerlal 
almıılardır. Bu mllnuebetle bu 
taUll okuyucularımızın rHimlerinl 
koyuyoruz. .............................................................. 
Örtülen 
Toprağın 
Verimi Artıyor 

( Baıtarafı 7 tnloi 1&yfada , 

aıağıkl llrUnlerde bakın11 verim 
ne kadar artmışhr. 

Y erelma11 yUzde 73 
Pamuk ., 9t 
Patatea ,. 122 
Kerevlı ,. 123 
Biber ,, 146 
Patlıcan 11 150 
Fasulya ., 153 
Pancar " 409 
Havuç 11 507 
Hıyar " 512 
Görüyorsunuz ki Urün ıaııla· 

cak derecede artmııhr. Demek ki 
örtülen toprağın verimi artıyor. 

Bu kağıtlar muhtelif madde
lerden yapılıyor. Havay adala· 
rrnda teker karoı'ı küspeler:ni 
asfalta batırarak bir nevi hasır 
gibi kağıt yapıyorlar. Baıka yer· 
lerde de bu ite yarayacak örtüler 

yapılıyor. Bunu yapan fabrikalar 
100 • 200 metre uzunluğunda ma• 
karalar halinde bazırhyorl:r. Ge· 
nişlikleri da 25 • 100 aantim ara• 

amda bulunuyor. Ekip diktiğiniz 
nebatm arahklarma göre alınan 
bu kAğıtlar, daha doğrusu örtüler 
toprağın yUzUne yazılarak taılar 

veya husuıt çivilerle yere tuttu• 
rulur. Mevaim ıonunda yine 
toplanıp kaldırılarak icabında 

yine kullanalıriar. 

Çiftçi 

l•ı Zir.ıat buauaundald mtltl.Ullerlnl&I 
ıoı unua. Son f oaıa'nın ( Çiftçi ) ıl 

dı• .. wap •erecektir. 
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r BİBAYE 
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L-----~--------~--·----- lngilizceden -

Bir Bebek, iki Haydut 
Çiçekler bazın hiç umulma• 

yan yerlerde açarlar. Çiçeklerin, 
hattl bebeklerin de en ıUzcll, 
en cana yakım olan bu bebek te 
Londranın en ıefil mahallelerin· 
den birinde dünyaya ıelmlıtf. 

Ana11 ve baba11, en azılı 
hırsııların, yankesicilerin, 1&rhoı· 
laran yaıadıkları bu mahallede 
bir miıyon aalonu açmıılar, bu· 
rada her akıam toplantılar yapa· 
rak vaaz ediyor, bu aerstrllerl 
ıılAh etmeğe, yola ı•tlrmete 
uf raııyorlardı. Fakat bu adamlar 
bu ıeffl hayattan kurtulmak lıte• 
mlyorlar, daha ziyade, kuruyan 
boia•lannı içkisiıllkten, battl 
cellldın ipinden kurtarmak lıte• 

yorlardı. 
Fakat bebek dünyaya gelince 

1alonda lnandmıyacak bir değl· 
tiklik ıörlhıdO. Vaaz zamanlaran· 
da ana Ye babaıının JlÖzl önünde 
bulunma11 için bebeğin beılj'i 
kUnllnlln dibine konmuıtu. 
. Gllzel, cana yakın ve bir ıU· 
1810 en kata yUrekl.rl bile eriten 
bu bebeği herkH görmek istiyor, 
mahallenin blltlln azılıları her 
aktam onun betili etrafında 
toplanıyor, ona kucak kucak 
oyuncak taııyorlardı. T oplanta• 
larda artık çlt ,akmıyordu. 

Btttlln hır111lar, caniler, 
uyuyan, bazen ıUltımıeyen bu 
ıUzel bebeli rahataız etmemek 
için n• yapacaklarını bilmiyor
lardı. 

Senelerce, ıece gllndUs de· 
me1lp bu kaba adamları yola 
ı•tirmlye uğraımaktan 1orulan, 
hattl limitlerini ke1en anaaı Ye 
babaaı, bebek doj'duktan aonra 
bttyUk bir rahata kavuıtular. 
Vaazlar, ricalar ve yalYarmalarla 
yola ıetiremedlklerl bu adamlar, 
kOçtıcllk bebeiin bir bakııı, bir 
ıDlUmHmHlle bllıbntun baıka 
lnıanlar olmuılardı. 

Aylar geçiyor, bebek te bil· 
yllyordu. Bu azılı hırsızların hepıl 
onun doıtu, onun 11lri idiler. 
Fakat bunlardan ikisi ona çok 
merbuttu. Birinin adı "Çmırak.,b. 
Saat köıtekte ıumnıten bir çın· 
grak olduğu için ona bu iıml 
Yermiılerdl. Bebek bu çıngrağı 
tombul avucunun içine alır, 11&llar 
ve onun çıkardığı aeıle eğlenir, 
tatlı tatil ı5ylenlrdl. "Çıngrak,. iae 
saatlerce, yorulmadaıı beıiğin 

batında durur, bebeği ıeyre da· 
lardı. Onu bu vaziyette görenler 
bir harsız, hem de birçok hlikii· 
metlerin polisçe tanınmıı azılı bir 
hır11zı olduğuna lnanamazlardı. 

Bebcğın öteki dostu da - ta· 
biri caizH • onu yine muıiki ile 
kendisine çekmiftl. Daima ağır 
armoniği çaldağl ve ıUslU glyin
miye meraklı olduğundan arka· 
daşları buna da "Cazbantcak,, 
ismini vermiılerdi. 

Çıngırakla Caabantcak bebeğe 
olan muhabbetleri yUzllnden, biri· 
blrlerile de sıkı fıkı dost olmuı· 
lardı. GUnlln birçok aaatlerinl 
birlikte oyuncak dlikklnlarmm ca· 
meklnlarım seyretmek, hangi oyun· 
cağın bebeği daha ziyade ıevindl· 
receğlni mlinakaıa etmekle geçirir· 
lerdi. Aldıkları oyuncakların 
paralarım namuslu kimıeler gibi 
derhal tediye ederler. Bebeğin 
eline çahnmıt eşya vermeği akıl
larından bile geçirmezlerdi. 

Fakat bebek üç yaşına geldiği 
vakit hayatına b r facia kanıtı. 
Bir1ılln etrafında dolaıan kimae· 

lerin yüzünde bir hüzOn canlandı. 
Onu lSpeo, bağırlarına baand 
kadınlarm gözleri ıulanıyor, göı 
yatları bebeğin pembe, taze 
yanaklarına damhyordu. 

Küçük elbiselerine siyak siyah 
kurdelAlar diktiler. Siyah ath, 
siyah bir arabaya bindirerek bir 
yerlere götUrdUler, getirdiler. 
Zavallı bebek bunlardan blrşey 

anlamıyordu. Anladığı bfrşey 

varsa o da annesile babasmıD 
ortada görllnmemaleri idi. Onların 
bir otomobil kazaıma kurbaD 
gittiklerini neredın anlayacaktı? 

Birkaç gün sonra bebeği 
gezmeğe ıötUrdUler ve bir dah• 
da evine getirmediler. Erteıl 
sabah uyandığl zaman kendlaiol 
yabancı bir yerde, kendi gibi 
birçok bebeklerin yattığı bir 
odada buldu. 
· Onu bir darllllceıeye koymur 
lardı. 

Daha ertHI gün ziyarete gr 
len Çıngırakla Cazbantcan bebeği 
gözya1lar1 i~lnde buldular. N• 
olduğunu, niçin bu yabancı yer• 
getirildiğini bir tUrlO anlayama· 
yordu. Annesini, babaımı, doıt• 

Jarmı arıyordu. Hattl iki bar11ı 
ondan ayrılırken onlara aakı aıka 
aaralayor, kahla kabla ağhyordu. 

Çmgrakla Caıbantcak darlll
lczeden çıktaktan ıonra bit 
müddet konuımadılar. 

Nihayet çıngırak bu 1111lıllt' 
bozdu: 

- Onu burada bırakamayıı. 

Dedi. 
- E•et... Zavallı ana kuzuıu .. 

Ona her şeyden evvel bir anne 
llzım. 

Ve ıonra poliı · mtıdllrlOğDo• 
giderek polla mOfettltl Mlller'• 
meaeleyl anlatblar. 

iri yarı, poı bıyıkh pollı mU
fettiıl onları ıOpheli nazarlarl• 
ıUzllyor Ye dinliyordu. iki yoldat 
aöyliyeceklerinl bltirlnce mUfettltı 

- Hele tunu bir daha tekrar 
ediniz. Eğer bebeği evlatlık ala
cak ve ona bakacak iyi bir ali• 
bulursam bana mühim bir teY 
mUjdeleyecekaloi& öyle mi? 

Çıngırak: 
- Evet.. Malum a blı pek 

okadar namuılu kimselerle dUıUP 
kalkmadığımu~ lçln böyle bir ai
leyi bulamayız. Onun için ılı• 
müracaat etmeğe mecbur kıldık, 
dedi. 

Cazbantcakda söze karııh: 
- Hele bebeği gönenlı bay•• 

hrsımz, dedi. 
Polis müfettiti dalaın bir aeıles 
- Olabilir. Fakat ıu ban• 

vereceğiniz mühim haber nedir. 
Onu söyleyiniz bakayım. Dedl. 

"Çanğırak,, biç tereddOt etmedh 
- Çahnan Manton mUcaf" 

beratını biliyorsunuz ya? lıte bil 
bunlarm nerede olduğunu biltyO"' 
ruz ve size ıöyliyeceğiz, dedi. 

Polis mUfettlıinin gözleri fal 
taşı ıibi açalmışh. 

- Ne dedin? Ne? Neredeol
duğunu biliyor muıunuz? Yeriııl 
ıöyleyin, size bir değil on bebeğ• 
bakacak aile bulayım, dl ye bağırdı· 

- Sözllnüı ıözae kabul 
- Namusum Uıerine 

veriyorum. 
Çınğırak ce•ap vermedi. E1i11l 

) eleğinin cebine soktu •• lsta•" 
yonlardan birinde .erilen bit 
emanet makbuzunu çıkardı, m• .. 
sanan üzerine koyarak mllfettiılo 

( Duamı 13 ilne yüade ) 



17 Haziran 

Tefrika ~o: 18 Hatıra Sahibi: Emel Rıza 17- 6 -~3!) 

YALNIZ GENÇ 
BIZLAB iÇiN! 

Salt Bey, kedk keaik cllmle
lerle konuıuyor; n• lıteyip ne 
iatemediğimi ıoruyor.. Ekmek, 
tuz, salça almama yardım ediyo,. 
du. Yemek, artık sonuna yakla· 
ııyordu. O, koJJarım masaya dş· 
)'ayıp durarak: 

- Efendim!.. Şimdi, felsefe 
hakkmdaki emirlerinizi öğreııe· 
bilir miyim?. 

Diye sordu, Bu •ual, az. kaJıın 
içime bir baygınlık yeriyordu. 
Şunu açıkça itiraf edeyim ki, 
(felsefe) kelimeainln (f) ılnl dahi 
bilmiyordum. 

Ona ne ıoracak •• banal bab· 
ıl kurcabyacaktım?. 

Birdenbire omuzlarımı kaldır
dım.. dudaklarımı bDktnm. Sanki, 
lıntihanda ııkılıan bir talebeye 
Çetin ıual ıormak letemiyen in• 
•afh bir mUmeylz albl batımı 
l:ıUme eğdlml 

- Efendim!.. Na1ıl lıteraenlz, 
6ylece ıöyleylnlz. Hattı iıterae
lliz, felHfenln tarifladen baıla-
)'lnız. 

Dedim. 
Salt Beyin ıöılerl, hıf;fçe yll

t8me kaydı. Gıliba, bu bahiate 
Pek cahil olduğumu anladı. Fa· 
kat terbiyeli adam, hiç bozmadu 

- Hanımefendimiz!. Malfımu
ıenlyenlzdirkl, f el1efe .•.• 

Diye söıe batlada. Dikkat et· 
tlın, ılmdl onun 1eılnde ne kadar 
ince. ne kadar tatlı bir ton vardı. 

- F elaefe, birçok ulema ye 

\Qkıma tarafından ayrı ayrı ıe
kitlerde tarif edilmlttlr... FelHfe 
lllemaamdao ( Arlıtot) bu mDhlm 
II1nı, (hakikati, aerbeatçe teteb-o 
btı •• muhakeme etmektir. ) Dl
Y• tarif ediyor. Yine bu ilmin en 
llıeıhur ulemaıındaa (Doktor 
lınar ), fikrini bir aı claha açık 
ıaylUyor ; ( f elaef e, hakikat ve 
•daletln taharriıldlr. FtlHfe, ln
••nlara haklkatı ı&ıterir, vazi
felerini tayla eder) diyerek bbe 
bu ilmi öğrenmek mecburiyetini 
hlıaettlrlyor. 

Kulaklarım ODU dinlerken aöı
ltrlm etrafta dolafıyordu. GöıUm 
bir aralık, Alıa1lı fabrlkaUSrDn 
löılerln• UJıtl. Bu çelik renal 
16ılerde, korkunç bir hiddet 
Parlıyordu. 

Salt bey, parmajınm ucu ile 
•aluı ıtbl keten örttlntln OıtDn• 
deki kUçDk ekmek kırıklarını 
toplayarak ıözlerln• devam 
•diyordu : 

- Fakat efendim.. Doktor 
8uhner, adeta bunlardan ayrılır. 
Bu zat felsefeyi, dotrudan doğru
l~ hayata tatbik ede;. DlltBnllfU, 
ır aı gariptir. Hayatta, tahılye· 

le •e ferdiyete ehemmiyet ver· 
lnez. Onun için intan yok, lnaan· 
ı,, vardır. FeJAkdler •e saadet• 

J 
dudaklar ara1ında dolaııyordu. 

Dirseklerimi ma&aya, çenemi 
de avuçlarıma dayamıştım. Onu, 
derin derin dinliyordum. Söyle· 
diği sözlerin hiçbirini anlamadı· 
ğım halde, arada sırada: 

- Evet efendim... Yaaa? •• 
Bakıamza, öyle ha?. Hakikaten 
garip .•• Bakmız; ben bunu bilmiyor-
dum. · 

Diye alAka gösteriyordum. 
Fak at bu sözleri ıöylerken de 
bir pot kırmaktan titriyor H 

içimden: 
- Hay Allah, 

verain.. nereden 
ıu felıefe.. kelkl 
anhyabildiğlm bir 
1aydım. 

mllstahakmı 
aklıma geldi, 
ona, biraz 
bahis açbr• 

Diye ıöyleniyordum. Bir aralık 
ıözU, (bahtiyarlık) kelimeıl üzeri-
ne naklettlrml9ti. Hemen atıldım: 

- Bu huıuıtaki fikriniz n ... 
dir?. Bahtiyar, kimlere denebilir? 

Diye, bir ıual açtım. Güya, 
mekt• te bu mesele etrafında 
öğrendiklerimle ben de biraz ıöze 
karıfacaktım. 

Salt Bey, bir llbza duraladı. 
Sol etinin iki parmaj'ile çenesini 
oktadı: 

- Efendim, kendi ıahsl fik
rimi arzetmeden evvel, ıize epi· 
kürden bahHdeyim. Bu zata göre, 
ıağlam •• faal bir vücutta, ıelim 
bir kalp ve münevver bir akla 
malik olan adam, bahtiyardır •.• 
Bu bahtiyar adam, bir hlklm, bir 
filozof, bir Alim de olabilir. Alelide 
bir ıahslyetle de bu meziyetler 
toplanabilir. Fakat ayni kalp, ayni 
efkir; ıalf •• muztarip bir vücut
ta bulunuraa, ona ( kahraman ) 
denilir. 

- Şu ha]de ... Kabramanla11n, 
ekseriyetle ıakat it görmemeleri, 
bundan ileri ı•lmit olacak. 

- Naııl takat lı, efendim? •• 
Eyvaaah... Nihayet, yakalan• 

mııtım. Ya, onun ıöyledlklerinl 
yanlıı anlamııtım. Veyahut, an
layamadığım ıu meıelede. bir 
bilsıiçlik taılayım derken mO· 
kemmel bir çam devirmiştim. 

Bozulduğumu göıtermemek 

için, kendime bir it icat etmek 
lıtedim. Bilmem naıd oldu? .. 
Elim birdenbire ıarap ılteaine 
kaydı. Halbuki Salt Bey bana 
meydan bırakmadan ıişeyl kav· 
radı. Hem benim bardağıma, 
hem de kendi bardağına ıarap 
akıtmaya batladı. Galiba, benim 
arbk bu bahlıte 11ktldığımı da 
anladı. 

- Gelelim efendim, ıualinizio 
aılma... Bahtiyarlık hakkında, 
bendenizin ıahsi fikrimi sormuıtu· 
nuz. Doğru ıöylemek Adetim 
olduğu için evYelA ıunu 
arzedeyim... ( Bedbahtlığ ) ın 
ne olduğunu bilmiyorum ki, hah· 
tlyarhk hakkmda bir kanaat 
beslemit olayım. 

Birdenbire yerimden sıçradım. 

SON POSTA 

Bir Bebek, 
İki Haydut 
(Baetnrnfı 12 inci yüzde) 

önüne doğru ittL MUfettiı uzun 
uzadıya bu makbuza baktı ve: 

- Mücevher orada ha? De
mek onları ıiz çaldınz öyle mi? 
diye kekeledi. 

Çınğırakla cazbantcak ba.
laranı önlerine iymltlerdf. Polis 
Müfettiıi ma.aıından kalktı. Bir 
aıağı bir yukarı dolaımağa baı· 
Jadı. Pos bıyıkları dimdik olmuıtu. 
Sabırsızlıkla ellerinin parmak-
larını çıtırdatıyor, bir şeyler 
dütünUyor, bir taraftan da 
yan gözle iki hırsızı sUzüyordu. 
Nihayet onlara sert aert bakarak: 

- Ben de sözümO tutacağım. 
Bebege Jaıte.diğlnizden daha iyi 
bir yuva bulacağım... Fakat ıizl 
de tevkif etmekliğim IAzım, öyle 
değil mi?. Dedi. 

Hmuzlar bebeğin hatırı için 
bu ihtimali zaten evvelden ıöze 
almLşlardı. Müfettişi, tastik ma
kamında baılar.nı aıailadılar. 

- Fakat ıizi tevkif etmiyece
j'im: Manton mücevheratını ele 
geçirmek ve ıahibine iade et· 
mekle lktif a edeceğim, dedi ve 
eliJe kafıy. göstererek llive etti: 

- Çabuk... Fikrimi değiıtir
meden ikiniz de buradan defolun 
ıtdin! 

Yeni Erolncller 
Bakırköy civar.oda Utroa 

çiftliğinde, meydana çıkarılan 
ercin imalethane1i hakkmdakl 
tahkikatın daha derinleştirilmesi 
için iı, emniyet miidürlUğU kaçak
çılık bl\roıuna verilmittlr. Suçlu· 
Jar Bor1tuya çekiliyor. 

............. ,.._ ... .. ... _ ..... . .... . . . ....... 1 . .... .... -·----

Yeni Netriyat : 
Arkllekt ( Mimar ) 

Bu aylık derginin 53 DncG H)'••ı 

MimarİJ• ait eaerler ve yazıla rla 
çıkmııtır. GOıel un'atluı Hvenleri 
alakadar edecek mOnderecah olan 
bu mecmuayı ta V1iye ederiz. 

Varlık - Ankarada çıkarılan bu 
on beı gün:ak fikir n san'at mec
mua11oın 47 inci HJ••ı birçok ya11cı• 
farın, makale, tilr, hi.kAyelerJle çık
mıttır. 

KUltUr - fzmirde çıkar muaJlim 
•• kültür mecmuuıdır. 37 inci sayıaı 
lntiıar etm ittir. 

GUrbUz TUrk çocuOu- Çocuk 
eairi'eme kurumu tarafında ayda blr 
çıkardan bu mecmuanın 101 inci 
aay111 çıkmııtır. 

Pollkllnlka - Bu aylık Tıp m•c· 
muııaııın Mayıı aayııı tanınmıı dolc:
torluımııın birçok tıl>li yı.ııbrile 

çıkmııtır. 
Yaramay - 15 haz'ran 9 uncu 

numaraaı birçok değerli yazılarla 

çıkmııtır. Makalelerile a:nema, apor, 
moda aayfa!arı vardır. İçi ve dııı 

t amamen renkli ba11lmııt .r. 

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

Güzel Enstantaneler 
•,~ 

lıtanbulda ıokak çocukları 

~'--------~-B_o_r_s_a_d_a ___________ J 

• 
Hafta içinde 

Neler Duyduk? 
Ticaret borsa1mda bu haf ta içinde 
büyük bir faaliyet olmamıştır. 
Baılıca maddelerin borsadaki ıon 

7edi ğün durumu •ıağıda ayr• ayn 
gösterilmektedir; 

Afyon - Inhiaar bakımın-
dan piyasada bir değiıikllk yok· 
tur geçen haftaki yazımızda 
tafsilitile anlattığımız ıibi labl
aar idaresi bir tamim yazarak 
bundan sonra ıabt •• alıı itle· 
rini naaıl çevireceğini anlatmııbr. 
Bu açık vaziy•t, elinde malı olan· 
ları pek memnun etmemittir. 
Bunlar, afyonlannın bir an evvel 
inhisar idaresi tarafından alan· 
masanı iatemekteditler hatti hafta 
lç:nde inhisara baı •urarak elle· 
rindeki afyonların alınmasını, bu 
ıekil kabul edilemezse mallarının 
nizamnameye uygun olarak Y• 
ankonsinyasiyon olarak ihraç 
edilerek 11atılma1ım tal~p etmit
lerdir. inhisar idare h•yetl bun· 
lara veri:meal )hım gelen cevab~ 
görüşecektir. 

Yeni mahsulden henllz plya-
1Bya çok az mal gelmittlr. Hafta 
içinde gelen ve göçmen mah Ue 
karışık olan bir sandık yeni malın 
kiloau 325 kuruştan aatılmııtır. 

lnbiaarm fiatları ilAn edeceği 
teırinievvel ayına kadar afyon 
piyasası hakkında bir fikir ve 
mUtaJeada bulunmak lmkAm 
yoktur. 

Bu6day - Kuraklık yUıUn
den mahsulün bozulacağı yolunda 
çıkan haberler üzerine buğdaJ 
piyaseıanda geçen hafta ihtimalini 
ileri ıUrdUğümllı yUkaelme bidl· 
sesi meydana gelmiıtir. Hafta 
ıonunda Sivas buğdayları 6.375 
kuruıtan muamele ıörmUıtUr. Bit• 
kaç hafta evvel bu kalite mallar 
dört kuruş yirmi beı paraya ıUç· 
lökle aatılabUlyordu, yalmz bu 
ciheti dtitünmek piyaaada husule 
gelen yükselme keyfiyeti göde 
ölçmek için kafidir. Bu yüksel· 
mede Ziraat bankasının aatıılarını 
durdurmasın:n da büylik teairi 

devreıine •it kalacaktır. 
Belediye narhı 30 para yOk· 

se)tmittlr ve Ziraat bankaıı da 
buğday ıatmazaa Anadoludan da 
az mal ıelmekte devam eder&e 
piyasanın yeniden yfikıelmeıl 
muhtemeldir. Bu ıartlardan biri· 
oln bozulmaıı plyaaayı yerinde 
tutacak ve yükselmesine mani 
olacaktır. 

Arpa - Anado!udan Devlet 
demiryolları ile mal ıelmektedir. 
Hafta içinde Bandırmadan yeni 
mahaul arpalar gelmiıtir. Bunlar 
çuYalh olarak 4,125 kuruşa gev• 
ıek bir halde satılmalttadır. 

Fındık - Fmdık piya•ıoıında 
alivre tahtlar devam etmektedir. 
Az kalan eski mala lıl ek çoktur 
Ye kilosuna 64 kuruıa kadar Hat 
verilmektedir. Yeni mahsultın 
m01alt bir neıvOnema ıartJDa 
tabi bulunduğu haber verilmek-
tedir. 

ç 
1 
L 
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Kanzuk eczaneıi müstalızım•tından 

Balsamin Eksiri 
Yüzdeki çilleri ve lekeleri alır. Sivil· 

celcni yok eder. Tıraştan ıonra cilde 
lıitlf bir taz.lik ve serinlik verir. 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

ler, umumidir. Euna binaen beı•· 
tiyetl, tabiatm e1aretlnden kur
tarmak, hayvanı blı •• duygular• 
dan uıaklaftırmak.. Ve.. Ruh, 
fikir, fiil ve hal yollarında mil· 
kemmeliyete yaklaıtırmak •••• 

Adeta, herkesi kendime baktıra• 
cak kadar yUkıek bir sesle: 

,_._ ... TiFOBiL .. -.,.. olmuştur. Malın düımemeaine mani HORMOBiN 

f Artık beynim dönmUştll. Ka· 
•nı, UıtUne avuç avuç demir to• 
~~ atıbyormuı gibi ağırlatıyor; 

1
1rnağım, bu ağırlık altında buna· 

;Yordu. Onun Hsindeki zarif ve 
h~an ahenkten batka kulağıma 
kıçblr ıey girmeyordu. KUçllk, 
h~Şeli ve dolgun dudakları ince 
ır zevk ve zarafetle açılıp ka· 

~a~ıyor; ara ııra kıpkırmızı dl· 
tıın ucu, yarı aralık kalan bu 

- Aman, Salt Bey •• Ne ıöy
IUyorıunuz.. Şu halde dünyanın 
en bahtiyar lnaanı ılzılnlz ? .. 

(Arkau nr) 

Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak ioin ağızdan alınan tifo hıp
landır. Hiç rahatsızlık vermea. Herkes 

"4lllllııı-•"' alabilir. Kutuıu 66 Kr ... _.., 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en basua, en IOn modeller 

Bl!VO~LU'nela ' NllBIRLI. l•tıkıaı Cadd .. ı SQ9 

OA LATA'da ~ BAATCI MBVltR TUnel CaddHI •• 

ISTANBUL'd$ z A. KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
Veni Camı Cadd••I 4 

ANKARA' da. ı:~IZA TEVFiK, Bankalar Oaaoa•t e 

Vmuml Oepoau : latanbut, 'ahoe Kapı. T•'I Han 19 Taleron : 219&4 

olmak için ihdas edilmiş olan 
böyle bir müdahale aermayeainln 
flatların yllkaelmeai karıısında 
1atı1JariJe ayni nazım rolU oyna· 
ması beklenmektedir. ÇUnkU ku• 
raklığın rekoltemize tesiri henüz 
anlaıılmamakla beraber söylen• 
dlil kadar da fazla değildir. 
Marmara ve Trakyada mahiulUn 
çok bereketli olduğuna dair plya· 

ıamızda kuvvetli tahminler dolaş· 
maktadır. Bu vaziyet karşıımda 
plyaaanın katlanacağı ııkıntı niha· 
yet on, OD bet aUnlUk bir intizar 

Tabletleri 
Yorgun vUcutları 

dinçıe,tlrlr. 

1 ktidarsı z lığı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, ya~amak neieıini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. lii tunbul'da 1 
fıatı 150 Kr. Tafeilat için G alata 
Poıta kutusu 1255 
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Bükreş - 13· 15 pllk ve du· 
yumlu, 18 PlAk, 19 duyumlar. 
19. 15 plak, 20 sözler, 20.20 Ta· 
nınmış şarkılar (p:ak), 20.50 pro
gram içnin sözler, 21 konferanı, 
21.15 radyo seofonik orkestrası, 
22 du; umlar, :!2.15 •eofonik 
konse in süreği, 23 yabancı 
dil!erde duyumlar, 23.15 Gazino
nun bir.nden konHr ( röle). 

Varşo•a - 21 Ekim yayımı, 
21. 10 küçük radyo orkestrası ile 
ıolist konffr, 21.45 duyumlar, 
2 t.55 sözler, 22 denizalb gemi· 
ıinden röle, 22.25 senfonik konser, 
23 plak, 23.30 spor duyumları, 
23.40 küçük orkestra konHri. 

Moıkova - 18.30 isteğe göre 
mnzik yayımı, 20.30 karı~ık ya) ım, 
22 Almanca ya)ım, 23.05 Fran• 
aızca yayım, 4.05 Felemenkçe 
yayım. 

Prag - 20.10 plAk, 20.15 
duyumlar, 20.25 süel konıer, 21.10 
Sözler, 21.25 Caz, 22 konaerva• 
tuvardan röle, 23. 15 duyumlar, 
23.30 plak, 23.45 yabanc• dillerle 
duyumlar. 

Budapeşt~·20 35 piyano birliği 
ile şarkı"ar, 21.10 konferans. 22.10 
duyumlar. 22.30 Budapeıt• konser 
orkestrası. 24 Çingene mUz\ki· 
duyumlar. 

Viyana - 2030 kiliıe konseri 
(Beethoven), 22 aBzler, 22.10 ha· 
va teh:ikHi, 22.25 ıarkıb radyo 
cazı, 23 duyumlar, 23.10 danım 
süreği, 24.20 özler, 24.25 pllk 
(ulusal havalar). 

MUnih - 21 duyumlar, 21.1 O 
hnflf mUzlk, 22 Hamburgdan röle, 
23 duyumlar, 23.20 program arası, 
23. 30 radyo orkeatraıı. 

Stuttgart - 20 hafif mllzlk, 
21 duyumlar, 21.15 danı müziği 
(eski ve yeni), 2l akeç, 23 du
yumlar, 23.30 ı•c• mtlılğl, 1·3 
ı•ce konaeri. 

Hamburg - 21 duyumlar, 
21.10 radyo plyeai, 21 "Mit Pau• 
keo und Standarteo., adlı müzik• 
il yayım, 23 duyumlar, 23.25 ka· 
dın için aözler, 23.45 ı•ce yarıaı 
müziği (ıarkdı). 

19 Haziran Çarşamba 
Bükreş - 13-15 plôk Ye duyum· 

lar yayımı. 18 GrigorH Dinlco or• 
keatrasının konseri, 19 Duyumlar, 
19.50 Sözler, 21. 10 Kiliae koroıu, 
20.40 Amatöre cevap, 20.50 Söz· 

- ler, 21.5 l<Jaaik konaer, (ınrkılı) 

22 Radyo oalon orkeıtraaı, 22.30 
Duyumlar, 22.50 Hafif müziğin 
süreği, 23. 15 Ya hancı diller de 
duyumlar, 23.35 Konaer röle. 

Var ova - 20.30 Schumann'ın 
ıarkılarından, 20.50 Reportoj, 21 
Sözler, 21, 1 O ıalon orkestrası, 21.45 
Duyumlar. 21.55 Sözler, 22 Cbo
pin konseri, 22.30 Roman tefrl• 
kaaı, 23 Spor duyumları 23.10 
Küçük klasik orkestra konseri. 

Moskova - 18.30 Konıer, 22 
Çekçe ya} ım, 23.05 lngllizce, 24.05 
Almanca yayım. 
Prag-20.40 Reportaj, 21.30 Jere-

niaı radyo orkeıtra11 22 Ouymlar, 22 
Kral Rudolf adlı taribt plyeı 23.15 
Son du~ umlar, 23.30 PlAk 2J.45 
Yabancı dlll&rde duyumlar. 

Budnpeşte - 20.05 piyano 
konseri, 20.45 ''Bank Ban,. adlı 
piy s ( stüdyodan ), 22.40 du· 
yumlar, 23 piyanolu ıarkı, 23.40 
Almanca aylık duyumlar, 24 
çingene mllziğf • duyumlar. 

Viyana - 20.30 elektrikli 
enstrümanlar mliziği, 21 Blerba
um 'un eserlerinden konser, 21.40 
haftanın duyumları, 22.05 Lehran• 
nın eserlerinden konser, (Orkestra 
ve plak ile) 23.10 Holzer radyo 
orkestrası. 23.25 Oda mllzlği 23. 
35 sö:ıler (Esperanto dllile ). 24. 
40 sözler, 24.55 yeni dans mü· 
ziği. 

MUnih - 20.40 reportoj, 21 
duyumlar, 21.15 geoç n sil için 
yayım, 2L4S "Undine,, adlı ope• 
ra noveli, 23 duyumlar, 23.20 
program arası, 23.30 reoortai. 24 
danı müziği. 

Stuttgart - 21 duyumlar, 21. 
15 uluaal yayım, 21.45 hafif mll:ıik 
23 duyumlar, 23.30 hafif mUzik 
Ye danı parçaları. 1 - 2.45 gece 
müziği 

Hamburı - 21 duyumlar, 21. 
15 genç nesil için yayım, 21.45 
köylü yayımı, 22 halk mUziği 
(Amele için) 23 duyumlar, 23.25 
müzikli proıram araıı, 24 oda 
müziği. 

ao Haziran Per,embe 

liUkreı - 13-15 plik •• du
yumlar yayımı, 18 plAk, 19 du· 
yumlar, 19.15 plAk, 20 a6ıler, 
20.20 oda mllıiği plakları, 20.50 
ıöıler, 21 Masıenet'in " Manon ,, 
opera11 p!Ak ile, aralarda duyumlar 
ve1alre. 

Varşova - 20.30 tarkıh plik 
20.50 ıözler, 21 se ıfonik konser, 
21.45 duyumlar, 21.55 sözler, 22 
Litvanya mllziti, 2ı,30 sözler, ori 
müziği, 23 duyurular, 23. \5 aöz:er, 
23.20 kllçlik orkestra konseri. 

Moskova - 17.30 aözler, 18.30 
konaer, 22 Almanca yayım, 23.05 
Franıızca yayım, 24.05 lspanyolca 
yayım. 

Prag - 20. 15 radyo popuriıl 
şarkılı, 2 t .45 radyo piyesi, 22.15 
koro konseri, 22.40 kahve konseri 
röle, 2J.15 son duyumlar, 23.30 
plik, 23.35 duyumlar Almanca, 
23.40 plak, 23.45 hafif müzik. 

Budapeşte - 19.30 Wagncrin 
Tannhaeuser operasının ikinci 
perde~inl röle, 21 sözler, 2 t.30 
çinı ne müziği, 22.30 duyumlar, 
23 sUel konaer, 24.20 Heineman 
cazı, duyumlar. 

Viyana - 20.25 piyano mu .. 
2.lğl, 21.05 reportaj, 21.35 ıevgl 
şarkıları, 23 duyumlar, 23.25 yeni 
Viyana orkestra konseri, 24.30 
ıö:ıler, 24.4~ dana m&:ıiği. 

Münib - 20 Konıenatuvar 
talebeaiuin konseri, 21 büyük 
halk mllziğl yayımı, 23 duyumlar, 
23.30 program araaı, 24 aolo, 
koro •• orkeatra konseri. 

Stuttıart - 21 duyumlar, 
21.10 karııık artlıtlk yayım, 22.45 
ı~zler, 23 duyumlar, 23.30 ıar
kdar, 24 yeol mO:ıik. 

Hamburı - 20. 12 Koro mtı
ı:iği, 21 duyumlar, 21.10 danı 
müziği, 23 duyumlar, 23.25 dansın 
ıUreği, 24 yeni müzik. 

21 Haziran Cuma 
Bllkr•t - 13-15 Pllk Ye du· 

yumlar yayımı, 18 radyo haf.f 
mUziğl, 19 duyumlar. 19.15 
konserin allreği, 20 ıözler, 20.20 
yeni opetetlerden plAklar, 20.50 
S6zler, 21.15 Şark mUziğl 21.45 
oda müziif, 22 ilin mUzlği, 22,30 
duyumlar, 22.50 konser (röle) 
23. 15 yabancı dillerle duyumlar, 
23,35 konHr (röle} 

Varşova - 21.10 şarkılı kon• 
nr. 21.45 duyumlar, 21.55 konf • 
rans, 22 senfonik konser, 23 apor 
duyumları, 23. 10 iyi aesler (plik) 

MoıkoYa - 18.30 Koro kon• 
Hrl, 22 Çekçe yayım, 23.05 Inai· 
liıc• yayım, 24.05 Almanca ya· 
yım. 

Praı - 20.25 reportaj, 20.55 
Varyete, 21.15 m11zlkll yayım, 
~1.50 aftzler, 22.05 radyo orkes
trası, 23 duyumlar, 23.15 plAk, 
23.30 Ruıca duyumlar. 

Budapeıt• - 20 Mikropları• 
yaıayııı adlı diyaloı, 20,30 plAk, 
21.30 dıı ııyaaaya bir bakıf, 
21,50 Buda koroau, 22,40 duyum• 
lar, 23 Çingene mllzi~I, 24, 1 S 
piyano konseri. 

Viyaoa - 20,30 Senfonik 
konaer, 21.35 DergroıH RamsH 
gebt durchı zlel adlı plye1, 23.20 
duyumlar, 23 30 danı mUzJğl, 
24.30 sözler, 24.45 Silvlnı kuarettl. 

Münib - 20,05 Şen karııık 
yayım, 20,40 reportaj, 21 duyum· 
lnr, 21,15 uluıal yayım, 21.45 
AktUalite, 22 Skeç, 23 Duyum• 
lar, 23.20 reportaj, 23,30 Beet• 
hoveoin eserlırJnden orkestra 
konseri keman ile. 

Stuttgart - 21 Duyumlar, 
21,45 Alıaa Loren•ı habrlayıf 
konaeri. 23 duyumlar, 23.30 

radyo piyesi, 1,3 gece konıeri. 
Hamburi( - 20 Eğlenceli 

mUzik, 21 duyumlar, 21, 15 Ulusal 
yayım, 21.45 hafif piyano müziği, 
22 radyo piyesi, ~3 duyumlar, 
23.25 reportaj, 23.45 halk ıarkı· 
ları ve mllzlk parçaları. 

22 Haıılran Cumarteal 
Bükreş - 13- 15 plak ve du· 

yumlar. 18: Süel (a&keri} mfiıik 19 
du> omlar. 19.15, sllel konserin aü· 
reii, 20 sözler. 20. 20, yeni plak· 
lar. 20.SO Reportaj. 21, posta ku· 
tuıll. 21.20 radyo salon orkeıtra• 
aı. 22.15, duyumlar. 22.30 Kon· 
•erin ıUreği. 23.15, yabancı dil· 
lerle duyumlar. 23.35 konser (röle). 

Varıo•a - 20.30, piyano bir
llA'I ile Leh şarkıları. 20.50. Ak
ttıallte. 21 ekim babıi. 21, 10. MU. 
zlkal bir familya yanında, 21.45, 
duyumlar. 21.55 sözler. 22ı yaban• 
eı ülkelerdeki Leblller için yayım. 
23, ıpor duyumları. 23.1 O ı8Eler 
•• mDzik yayımı. 23.30 knçuk 
radyo orkeıtraa. 

Mosko•a - 17.30 parti yayı• 
mı. 18.30 konıar. 22; Almanca 
Jayım. 23.0S Frao11ıca. 24.05: 
lneççe. 

Prat - 20.30 Hafif mllzik -
SISıler. 21.10 mizahi yayım, 21,45 
ılSzler, 22 kantık yayım. 23.15 
duyumlar, 23.30 pllk, 23.45 Po
plller konser (r6le). 

Budapeıt• - 20.lS Radyo 
Hllmları, 20.50 Macar ıarklları, 
( Çingen• orkHtraıı blrllğlle ), 
21.40 karııık hafta ıonu yayımı, 
22,50 duyumlar, 23. JO caz, 24 
Budapeıte konHr orkeatraıı. 

Viyana - 20.20 Uaı:t·Scbubert 
tarkılan, 21 &özler, 21.30 söıder, 
21.35 Şen ıpor yayımı ( mOzlldJ ), 
23 duyumlar, 23.10 piyano mil• 
ılj'I, 23,50 ıGder, 24,05 eğlenceli 
mOzlk. 

Mlnlb - 20,SO Alman ıar-

,i ~.)>ll'o1f l!1 

fi.i il diN D.t:\..~ l<I~ DI©~b:ı 

Sıhha ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Trabzon Sahil Sıhhiye merkezi için 7enlden 1apbrılacak taka 
biçimi motörle eski Trabzon motörUnUn tamiri ekıiltmeye k~ 
nulmuştur. 

A Her ikisinin keıif bedeli ( 2950 ) liradır. 
B Bu işler için fenol •• idari ıartname ve resimler lstanbal 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden paraaıı alınır. 

C Eksiltme 27 Haziran 935 Perıembe ıtınU saat 14 de Galr 
teda latanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde a~k ekslltm• 
uıulile yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat Akçeıl 227 lira 50 kuraıtur. 
C - lıteklilerin gemi inıaatı ve moUSr tamiri ltl•rlode ehil olduJı. 

larmı 16aterlr Ticaret oda11ndan ve daHt tarihinden ıonr• 
ahnmıt bir vesika aranılacaktır. 

F Eksiltmeye girecek olanlann peyler ıllrlllmıye baıladıtı da• 
kikaya kadar muYakkat temioatlannı yatırmıı olmalatl 
9arthr. "3278,, 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlyetl lllnları ] 
1 - Bahçekapıda 4 en Yakıf hanın aıma l<abnda 16, 31, 32, 37, 

39, 40 No. odalar. 
2 - Hanın 1 el kabnda 10, 22. 27, 30, 31, 33, 35, 38, 40 No. 

odalar. 
3 - Hanın 2 el katında 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 32, 21, 

23, 24, 25 No. odalar. 
' - Hanın 4 en kabnda 12, 18, 29 No. odalar. 

Yukarıda yazılı odalar 936 ıeneai Mayıı bitimine denin kiraya 
verilmek Uzer• a~k artbrmaya konmuıtur. lsteklller 24 HazlraO 
935 Pazarteal lfllnU 1aat 15 e denlO Evkaf MUdDrlyetlnde Varidat 
Kalemine gelmeleri. • "3273,, . ~ 

kıları, 20.40 reportaj, 21 duyum· 
lar, 21.10 radyo plyeıl, 23 du· 
yumlar, 23.20 ıözl r ve müzik, 
24 hafta aoou danıı. 

Stuttgart - 21 Duyumlar, 
21.10 karqık 1ayım. 23 duyum· 
lar, as.20 reportaj, 24 danı, 1·3 

sıece konaerl. 
Hnmburg - 21 Duyuınlal• 

21.10 aoliat ve koro konseri, 2' 
duyumlar, 23.25 reportaj, 23.4' 
hafta sonu dansı, 1 danıın ıilr•jl 
(2 Je kadar). 
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&ofy• Muhabirimizden: 

.Türkleri Bulgarlaşhrma 
Sıy;sası Aldı Yürüdü 

Birçok Türk Mekteplerinde Hiç Türkçe 
Tedrisat Yapbnlmıyor 

........ ......._. ltla ........ P-.11 Tldderl 

Sofra. 15 ( H....ı ) - Yu 
'-tiU m&aaaebetDe trealercl• ta• 
a.eıeN yapıla• )'iade IO • 76 
'-llıaldan bllW. ed• Pqmakh 
.. ylerlDİD 1lk Balı• mektep) .. 
lllade okuran 105 Pomak Tllrk 
'9eufu eneld ... Sofyaya g91-
..... erdir. Bulıar olan bunlarm 
lllualli.a.n KO:lr Baka• Gen .. 
...ı RacW t...ı.da kat.al olun• 
~ardır. General Radef dinleri 
a..ım, ke..lled de T.-lr oı.. 
Pomakların laakika• Bulıar 
eldukluanı .a,lemif, llunların 
a.ııar 'haraana ıare yefittlrila .. 
-.;ı muallimlerba• emre1:mlftir. 

eaı,...ı... •ıııarlltaada 
'->dop eteklerinde yaııyan po-

T.W..1 ' Bdpr sik...._ 
"-ı Wch ecll1ortn. Banin slJa, 
l'arkiye lmparatorluju zamanında 
le1&. 6W w1a bı..I et.it' .. 
~. •1-Ple B.ıı..tar, ...._ 
8aia. ...... ra·zdn pemü 
........ , emal•• ~ 
)lb I' • lnm&lilaiwl Bd.- rer 
llaalı lalu ........ 

0 Pmn·I hedpımnkT.-k· 
._, ... WcWı' ••'t••• , ..... 
Po ... pc:w1r1en •ı:lm •ınk a.._ ................ , 1& 

'-eli. 
• • Jıd 8 lpr .. w ...... P__.,..._.._ ...... _.. 

tepa.1 •• Pwk pc ,, 
"-dala' I· w ..U.-n Mr _. 
......... Bdpz ........_n .a,hıne
telr .................. çalı· ....,__ 

P .. ak ~klanmo deYUI 

~ 1Wsıs •e~ 
lllç TGrkçe dersi ıöıııterllmemek· 
~ 

,._ Bulpılqbnlıuk siya_. 

11mn aetlcHI olarak Dellormu, 
Gel•a Ye Toılukta da birçok 
Tlrk mektepleri milli mektep 
(Narodno Uçlllıte) adında Bulıar 
mekteplerine çevrllmlıtir. Bunlana 
muallimleri de hep Bulıardır. 

Taı.w.t Tllrk .ıan _.kt..,
l•rde ewelc:• laafta4a 2 aaat 
.. dar Ttirk 1aocal• tarafından 
.. -.. ıöıt.lli,.nlu. Fakat 
-•lan •u da ymmk edlbnlftir. 
•al oı.-, tıhe ,.m. o....,. 
paıan kazaaıada Bulp .. ktebine 
,evrilen ıu Türk meldepluimt 
ıaıtereyim : 

Terbe ·!Karalar, TOrl»e, Delil• 
lrlf, tt.aık17, lhw•n' •· Lr 
k&y, Keremldtn Yesaire .• 

Dalaa ia•·lar ,U.1 Eaklmaa, 
faaa••, Y.aipnv, Re.,..et, Pn
yadJ, Ruı,uk ve V arna kazala• 
raula 4la Wrçok Tlr'k mektepWI 
B la• mekteplerine çenllmlt ıre 
lll,lelikle Tllrk muallimlerlaiD 
yerleriae Balsnr muallimleri pç
mltlerdir. 
-·--···,----······ ·····----

Denlzyolları 
lfLETMESl 

A-tı.ı.n ı KarakfSJ Klprtlıb• 
Tel. ma • lirkeel Mlhlr•anade 

"'- Tel. 22740 

lskenderlye Yolu 
ANKARA Yapuru 18 Haılran 

SALI ıUnll aaat 11 de Iaken-
deriye'Je kadar. "3339,. 

Trabzon Yolu 
VATAN Yapuru 18 Ha

ziran SALI gUnU aat 10 de 
Rize'ye kam. ''3338,, 

Baı ağrısı G R i P i 1 ile geçer! 

Çektiği ıztar ap!ar bu 
hekikati öjreııiaceye 
kadar sürüp gidecektir 

( GRIPiN ] 
Bitiin •in. sızı Ye 

aanctlan dindirir. 
a., ve diş qrwila uzlart, 
•tutmaktan mutnelid tô
rlplara. klı"• bllhasaa 

muassirdir. 

GRIPIN lı•,.l•rl RADYOLIN '" 
••ea•• /•llrllc•••••11 •lf•i ..... 1dln· 
•• .. rl•rl l•r•/••l•11 ••pılır. 1l•r •e-
z•••"• .-•:w 7wS•.., fllll• .... ır. 
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3 gün zartında il~ ~'·-~-•_b~~~-~~~-~· -~-n_~"~~~I 
Bu giizellik tedbirini 

Tecrübe edinir. 

B ... Wr • .._.. ,..W.Zın• yüzlall 
ıörMJ..._ ~, •d w teni• 
..... aüzelliğl adi bir teudiitüo t8*i 
dlildir. Onun rflzellitlndeki .-n, azin 
tle Olabilir. Cildloiıin, onun a1W lAtif 
w 11ınDin olmuı ivin ,Yalnız .1 gln kl.,.t eler. ~dl, Tobloa kreminin 
telstMDdeld tue .._ .. m111affa 

...... ,... ile \eraJ.er~ •v'lan
ler •I ı. Beyu Nogindeld ı(ya .. ıı) 
J'IDI To&aloa lremlaln rttnd9 bir •ey• 
iki dıfa iıtimali ilı •de y_. \ir hayat • 
._.,)de, be1ula'-kt& w ku•n\len-
41 ıkedir. A7ni am..n eiyah ben
W, lllnnnJeMan ~• teain bilttl• pyri 
af ...U.lerinl Jmle Hlf ve alnbt1lt 
........ ııklattmr. 

Tm ... tün gilD ter n taıe tatar. 
ıı.ıea hgttndea a .. JU.I haJ?M &i
n& teAidai u.rtllte eM•. Ve oiWi
nlll ıin- rıliılilarının tilıilerlle m• 
kayeH .._._ _.tın...,mıs. 

. 

Beyoğlu Haatabaoeıi Muayene Günleri 

Harici haatahklar 
x ...... • Er ... , Ç.C.k O.b• hlltn''W. 

Pullllll Op.ratar Dr. ...,.. Ka .... .f.rkelı .. Dr. Necm ... ,.... 
Operat&r Dr. Sadrettin 

Çecak butahklan 
1drar yollan h..W1klua 

Sala KadJD, Erkek 
Prof. Dr. Kadri Raıit Dr. Hakin Rllıtü 

Dahili baatalıklar Sinir baatahkları 

Çaıtamba Eadın, Erk .. Kadın, Erkek 
Dw. N«mettta Hakla Dr. A._.t .Şakıtl 

Haıic:I laaatalıldar 
idrar yolları haıtahklara. ! Kadın, Erkek. Çocuk 

Perı .. lte Operatir Dr. Fiknt Kadıa, &kek 
ft Dr. Hakla Rnıuı 

Opent&r Dr. Sadrettln 

Dahili haatabklar 
Cuma Kadın, Erkek 

Dr. Necmettin Hakim 

ıt.rid hulabklar Çam kubw•n 

Kadın, Erkek, Çocuk Prof. Dr. 1Cadr1 Ratlt 
Cumarteal Operatör Dr. Fikret idrar ,.Um hlltalaldan 

ve ~ F.ıWE 
Operatar Dr. Sadrettin Dr. Hakkı Rlttl 0 8,, (31$~ 

* * 
llulak G.rajmıla bulunan Ye birisi Benz diğeri Berlly• marJla · 

ka...,oılardm b'-a ... rda, tabminu .W kile .ı.-.,_, 15 ldlD 
aarı piriaç, 2500 kilo 41mıir mahalüaade puarlalda eetalee•ldır. Ala
... ~ klloıuaa ZS. Mn pirincim kilaı ıaa 14 • dı 'in klltr 
nna 1,1 kurut &.t ta.._. olunmuttur. Tdp olaal.r tlll/935 ~ 
ınno ..- 13 ten 15 • bmr Maslak Garajında bulunacak memdl 
mllracaat elmelidir. "8." (3318) 

• 
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~ .. SIK GİYİNMEK İÇİN DAHA NE BEKLiYORSUNUZ? 
Galata'da Karaköyde Kii.ln Meıhur , 

EKSELSiYOR \ ~~-
~~~ 

Aynı ticarethpnede : 

KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 
mahıus 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

~ .1\ Pardesü er 
Büyük Elbise Ticarethanesi 

Size; ea mlkemmeı 

ısmarlama 
/ 

Kostümleri J 

1 ' 
2 

Liraya 

takdim ediyor 

En iri ve mUntahap 
kumaflarda11, bUyUk blı 
itina ile dlkllml' ve 
kusursuz blçlmlerd• 
vaınız 

iki prova 
ile en mU,kUlpesent 
zevk sahiplerini bll• 
memnun ve tatmin et• 
mektedlr. 

Mantolar 
ve 

Kostümlerin 
en şık ve müntahap çeşitlerini 

bulacaksınız. 

Liraya 
~ Tediyatta dahi ko ayh gösterilir. 

Türk Bankacılı" ı 
• 

HALK LEHiN 
Büyük bir yeni i ... 

* 
En kiiçiiğiinden en büyiiiiine 

kadar para sahiplerinin 

RADLARINI 
Her ay başında muntazaman 

l alabilmeleri temin ediliyor. 
• 

Bu büyük hadisenin taf sil4tını 
PEK YAKINDA 

Bu sütunlarda okuyacaksınız. . 

1 

' 
" 

2 ve 20 komprimelik ambalaflarda bulunur. 

~ Ambalaj ve komprimelerin Gzerıfnde hallt

liğin timsali olan EB markasını arayınıı 

KARAKÖY I 
ECZANE& 

HÜSEYiN HÜSNÜ 
Galata, Karaköy caddesi No. 5 ... 

Son Poata Matbaası 

Sahi~l ı B. Kökçü Neır. Müdürü : Tahir 


