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Bıçak~ Çinin Bojazına Dayandı! 

Japonya, . Çin . Askerlerine 
Haydut Muamelesi Yapıyor 

Şeker 
Bollaştı 

Fakat Ekmek 
Pahalılaştı 

lıtaabul dllnden itibaren bol 
•e ucuz tekere kavuıtu. Aımu.al· 
tanda 1evlnç tezahürata bile yapıl· 
lla. Dnn ıehre bol teker naııl 
dajlldı ve ıeker kaç parayadır? 
Bunların cevaplarını alhncı ıayfa· 
••ki tafıllltta bulacakııaıı. Fakat 
diier taraftan ekmek ffab da kırk 
Para yllkHldl. Bu busuıtakl tafıl• 
l&t ta altaacı ıaıfadadır. 

1 iki Çin Harp Gemisinde 
. isyan Çıktı 

Çinde Şehirler ------
Boşalıyor, Halk Ankarada 1 Halka Hiç Acımıyorlar I 

Kaçışıyor Yakalanan Kösele/erin Niçin Çabuk 
l.oadrı,18(Huıuıt)-Pekln· Komünistler E k•J•"'• A 1 lrJ. 

den Inılll• ıaıetelerlae blldlril· Ankara, 18 (Hıuuıt muhablrimlı s lul<ll nıaşı Ul 
dltlne aöre Japon Baıkumandan· bu eabah telefonla bildirdi] - Ko- ~ 
lafı, anıııın •• hiç beklenmediil müniıtlikteo maznun 12 klıl hak· 
bir sırada Çtn hUkftmetlne, bir luada, bir mtiddeUenberl, burada 
ıllrtı lıtelıder dolu yeni bir tlltl• )'apılmakta olan tahkikat ne*foelen• 

miş, ilk ltıintakları ;yapılmııtar. Mas· 
matom Yermiı ve ıece yarı•mdan 

nunlarıo. ek1eriıd talebedir. Arala· 
evYel buna bir cevap iıtemlştlr. rmda bir mualli~ bir memur Ye 
Bu haber Çinde çok tehlikeli bir iki işçi vardır. lıimleri ıunlardır 1 
Yaziyet ibdaı etmiıtir. Çorum orta melrlebi fürkçe hocHı 

Çin Harbiye Bakanı General Ruten, KUtah;ya llıt1inden talebe 
Ho • Yina .. Şin bu lıteklerl red· Haıao Be.art, Ankara muıikl mual-

lim mektebinde talebe Hamdl, An· 
detmlıtir. Fakat Japoalar •rar kara li1t ve enıtltilıünde talebe 
ettikleri lçln uıak fArkta derhal MuamtLtr, Abdürrahmao, Eyip, Ha· 
laarp patlamaaı bir emrivakidir. san, Ertuğrul, fabrikalarda tıoi Tur-

Çtn zabıtaıı halka ıuklln tav· ıua, Muzaffer, ıtajyer Ntomeddüa, 
siye etmekte ise de halk mUthiı ve memur Hamdidir. 
bir korku içindedir. Sivil halk Bunlann ilk nmhakamelırl ayın 
akıa akı• .. hrl terketmekte, arOn- yirmi birlade yapılacaktır. 
lerce eYvel ıimendiferlerdı yer 
tutmaktadırlar. 

Çin bUkfımetlnin kabul ettiği 
eYvelkl iıteklerden ıonra verilen 
bu llltlmatomda, Çin memurla· 
rının blrçojımun azllle yerlerine 
Japonlara müıalt ldmHlerin tayini, 
Şahar Yallılnln de bulunduğu 
mıntakadan tardedilmHi lllenl· 
yordu. 

Çin hllkômetl bu lıteği kabul 
ettJii takdirde blltUa idare itleri 

( Duamı H lael yüıde ) 

YENİ TEJ'RlKAMIZ 

YARL~ BAŞLIYOR ı 

Anasının 
Kızı 

J 

.... ,.1r,,.,,.,... 111.... .,.. "· ,, 
/abrllcacıaı M•r•I Atik• 

Bir iıçi 
10 Bin Lira 

istiyor l 
Kemahlı Hasan otlu lbrahlm 

adında biriıi, Barıllay adındaki 

Bir Fabrikacı 
Bize Dedi Ki : 

Birçok Köseleler 
Yakıcı Bir Madde 
lle Yapılıyor I 

Kıaaca yaıdık kl : 
Bazı deri ve köule fabrika• 

ların;da bu maddelerin kezzapalı 
boyalula boyanchjı, b6ylece de 
deri ve k6Hlelerln çabuk Nklme-
ltrlnln temin olunduğu ileri ıtırll· 
lllyor. 

0 Soa Poata,, muharriri dlln bu 
lddiah ıayfayı tahkik etti •e deri 
fabrikacıaı Murad Atikeden •acı· 
narak söylUyoruL- Bu ıaylayı kuv• 
vetlendirecek malômat aldı. Bu 
fabrikacı demiıtlr ki ı 

Yeni Bir Proje Hazırlandı 
Burhan Cahit 

"Son Po•t•,, okuyu
cul•r1na yarından ltl-

vapur kumpanyaaından 10 bin 
lira tazminat iıtemektedir. Şimdi 

dördüncü hukuk mahkemeainde 
olan bu dayaya dlln de bakıl· 

mışttr. lbrabim, vaktile bu kum· 
panyanın (Yafa) adındaki kömür 
Yapurunda vinç ltçiıi imif, bir 
aön makinedeki bozulduk yUıün· 
den eli eıilmif, parmakları kop
muıtur. 

- latanbul derlcllerinde kez• 
ıapla veya diğer yakıcı madde· 
lerle deri boyama uıultı yoktur. 
Y almz bir clnı ecza ile boyanan 
köaelelerde yanma ve çabuk H· 

kime teblikHi vardır. Bu ıekllde 
hazırlanan kö11lelerin de mnıteh· 
llğin zararına oldutuna ıUpbe 
edilmemelidir. Bu ecza, köHleler• 
de ylbdt otuza kadar fazla bir 
a~llr temin eder. 

Yani k6Hlenln atırbtJaı bu 
nlıbet dahilinde artbnna da da· 
yanma kabiliyetini de y&zde elli 
nlıbetinde azalhr. Harice birçok 
para vererek aldıtamız. bu derileri 
böyle haalı menfaatler utrunda 
mUstehliklerin aleyhine olarak çü· 

Polis Teşkilitı Baştan 
Başa Değişecek 

Polise Yeni Yeni 
Hizmet Servisleri 

Eklenecek 
.Ankara, 18 (Hususi) - iç 

itler Bakanhiı TUrk poliı:nln ea 
•ırl ve modern teıkllita aahlp 
•• ıiıtemll çalıtan zabıta11 ola· 
ltilnıeai için çok Haalı bir proje 
haıırlamııtır. Bu proje için Al· 
-•nya, Avusturya, FranH Bel· 
çlk• ve ltalyanm polis kurumları 
birer birer gözden aeçirllmlttlr: 

1 - Polislltl muayyen bilaial, 
liboratuvarları, tecrübe eleman• 
ları . ~lan müstakil bir me1lek 
haline getirmek. 

2 - Buaünkll polis, rejimin 
inana ve mefhumunu kavramıı 
fUurlu bir korucusu olmak mev• 
kiindedir. Bunun için c.Unkll lhti· 
hçl.-ra göre yapılmıı kadroyu 
•• it bölüm inil, Türk devriminin 

( Devamı 11 inci yüade ~ 

. 
Yalcınıla kıp•f•tl•rl il• d•llı•c•lt 

olart 61r pell• ne•m•ru •••İ/• .,,,.,.,. . 

b•ren bu yıhn en gU
zel edebi romanl•rın· 
dan birini daha •u· 
n•caktır. Burhan Ca· 
hldln kalemlnden bu 
J•nl Tefrike, hergUn 
içinde bulunduAunuz 
h•klkf hayatın lçyUzü .. 
nu, •ize, göremedlAI· 
nlz bir 9ekllde ve 
hl••edemedlllnlz bir 
hUvlyetle enl•tacak· 
t1r. "Ana•ının Kızı,, 

"Anasının Kızı,, hayatın 
içinde, haklkt hayatin 
kendlelncle ya,ayan ve 
kayna9an en canh hldl
aelerln lfade•ldlr. 
Yen1 romanımnı:da ••k 
mevzuunu canlanma' bir 
hakikat ••kllnde Göre
cek, sonuna k•dar ge
ni' bir zevk çemberi 
içinde okuyacaksınız. 

Yarın 

Son Posta'da 

Mahkeme tazminat miktarını 

biçtirmek içi• davayı baıka anne 
bırakmıştır. 

rUtmenin bUyUk bir auç olduğuna 
da ıüphe yoktur. Ben Iıtanbulda 
kezzapla Ye Hir ecza ile boyanarak 
köaele yapıldığını bilmiyorum. 

[ Dnamı 11 inci yiir.de ] 

----------------------------~--------~, 
Eıiirne valiliğin- letanbula avde 
de bulunuyor- Çerez Kabilinden tinde kendiııine 
ken, blı.:ri 1310 ıwrdular: 
tarihlerinde öltn -Serkiz eff'ndi ! 
ErıiııcRnlı met- MUalUmanca Haala patayı nasıl bul-

hur Hacı lzıet LL-------.--~~--~ dun t 
Pata, lıafızRlardıı. yuzu yaımı fıkra· - ~lükeıınud bir adam! bayıldım 
ları yaşayan orijmal bir adamdı. doğru. u .. 
Oımanh tarihiude, bunun kadar - Neıiııi beğendin? 
haıiıl ği ile ün almış bir vezir daha - Her şeyioı. Dini bütiin bir 
yoktur dınıe caiz olur. m\iılıiınan. 
luet Pata eline ıeçen altınları - ~e gibi1 
sabunlu sularla bizzat yıkar, yıka· - Ne gibi ol~cak? Hasistir, para-
dıktan ıonra da ayrı ayrı beyu !arını gomer .. deyip dururlardı .• 
tülbent parçalarına ıarıp bir çöm- - F, yalan mı imiş? 
}eğin içerir.ine ietif edermiş. Yok! doğru!. lik:in o, bunu ~aşka· 
O zamanııı 7.arıf ve sohbeti taUı ları gibi degil, müehimanca yapı-
inıaulamıdan Eeayau Serki:ı efendi yor: Altıııları iptıda gulediyor, 
birgün, paşanın vali bulunduğu kefenliyer tla ~ ıörouyor!. 

~~~~~~~~~~~~;E~ Trabluıgarba ıitmlf, gelroiıti. Tıf/ı 
~ L...--------------~---------J 



2 Sayfa · 

En Çok 
Korktuğ11nuz Şeg 

Nedir 1 
Ortaköy, Kolcu çıkmazı, a 

numarah hane Eaat: 
- Şa anda korktutu•• utra•t. 

"'bulunuyoru•. Zira en korktutu• ıer 
bö.rl• tehlikeli auallere marus kal
makbl. NerHl mi tehlikelidir? Onu 
lıeo bilirim! 

Beaim korktuğum 1i7Jerden hfriıl 
de, lıte•editim bir iti yap•ıya sor
Janmaktır. Bu itibari•, ceyap Yer•ek· 
lltim için tiı:erl•e dDıerek, lkiacl 
korktutuma da ufratmamıaısı di· 
lerho. 

Akaaray, Tuncoııu sokak 
No. 37 h•ne &allhattln; 

- Benim en korktutum .. , yok
tur. Birçek ıeyler nrclır ki, beal ayal 
derecede kerkutur. MHell rOyamda 
bile alacaklı srörmektea, bir .Uppe 
kadınlar ••cllıibc düımekten, haata
hktıın, yan21ndao, köpekten, aelsele
den, denlzd•n ve aih~yet b6Ula 
ltualardan fazla da tramvaya binmeye 
mccltur olmaktan korkarım) 

lf 
Samatya Minare aokek Mo. 

'1 hane Kallrl Durmaz: 
- Beal•, lıt.nltal aokaklarıada 

dalatırkea bile patla11tıyan blr ödlm 
nr aıılıı:lm. Bu ltlbarla, Jaitblr ıeydea 
korkum yok di7ebilirim 1 

• Clh•n•lr men9enec:I sokak 
123 numardh hane, Suavi 
Ercan: 

- En korktutum 1•1, hiçbir ıey• 
elen ınk daymıyacak yaıa ıeldiktea 
aoara J•tımaktır. S.aH, çok fasla 
lhlifarlık ta, tok f aala ıençllk kadar 
bence beldenmiyen t.lr ı•ydlr. ln1an 
çok fazla f8DÇktD daha yaıJıJarın 

Hlllp oldukları bir takım hııti7a:ıJua 
lmreair. Çolr fasla yaıhlarıa, artık 

mahrum kaldıldan duyıulara kartı 

duyduklan huret •• sııbta, muJııak· 
kak ki ııençlerin lmrentiainden çok 
daba aeıdır. iıte ben, bu acı imrentlyl 
duymadan eımek laterim. 

-« 
OakUdar Snık ••k•k No. 17 

hane doktor Sırrı: 
- Korktutu111 ı•ylerl yazıp taı 

doatları•a muz.iplik nailul ve tlUt· 
maDlarıma all'h kaaaadırmak iatemem 
Zira en korktutum ı•y, korktukla. 
rıma uframaktır aziıhaf 

Ne OlduDunu Bilmiyer 
Anaaı Tllrk, babaıı Iranla olan. 

fakat hanıl tab'adan olduğunu 
bir tftrlti kHtirenıiyen Agop adın
da bir fotoA"rafbane kalfası, ecne
ne&t tebeaJarıaa yaıak olan fıte 
çahtmak ıuçile mahkemeye ye
rilmiş lr. 

Sillh Çekmi,, Kaçmıt 
Kumkapıda Kadırgada oturaa 

Blnnar: lımlnde bir kıza ölDm ka.
tlle ıillh çeken Ye evnlce Şengül 
hamamında çalııan bademe Ab
dullah firar etmiıtir. Poliı bu 
ıuçluyu aramaktadır. 

Y•t Meyvacılar 
Yat meyya Ye ıebıe ihracat• 

~ılarının bir birlik yapmaları için 
yapılın tetebbUı devam etmek• 
tedir. 

SON POSTA 

... 

Bu Vicdansızlar Kimlerdir? Dolandırmadık 

Küçük Bir ÇocuauDenize BKimske , e ıra mamıı . 
Attılar ve Bog" dolar Adliye, kar~a·k.arııık ~·r do-

landırıcılık ltının tahkikatına _,. .... ~.............. .. . .. ................... .-w.:~·-· ---

Beş Günlük Bir Tevkif 
Yavru Da Sokakta Edildi 

Bulundu 
Pangalb cadduiade Karlo 

aparbmaaı &ntınde benh yeni 
doj'muı Ye kundağa aarıb olan 
bir yanu bulunmuıtur. Ebe bu, 
babam "v• anaaı beUraiz yavruyu 
muayeae etmiı, doialı benllz beş 
ıDn oldufunu anlamıı ve DarUI· 
acezeye gönderilmlftlr. Yavrunun 
kime alt olduiu •• buraya hanıi 
eller tarafından bırakıldığı araı· 

brıhyor. 

Fakat bundan çok yOrekler 
ac111 bir çocuk cinayeti daha 
lrtikAp edilmiıUr Ye ıudun 

Sarıyer ıahlllerlDde dD.a bir 
erkek çocuk cesedi bulunmUf, 
Sanyer doktoru çocutun bentb 
alb aylık oldufunu Ye denize de 
on gt1n kadar ~nce abld1tını 
tHpit etmlıtir. Pollı Ye adliye 
bu cinayeti yapan ana •• babayı 
aramaktadır. 

Lise imtihanları 
iyi Gitti 

Ka7anma Niıbeti Yüzde 
Y etmiı Beıi Buluyor 
Uaelerln bitirme imtihanlarının 

ıonucu henilz, kUltar direkt6rlll· 
ğllae reamen bildirilmemiıtlr. Lise 
idarelerinden aldığımız malumata 
göre, imtihanlar HYindirlcl neti
celer Yermiıtir. Iatanbul li.1eainde · 
kazananlar % 7fj 1 ıeçmektedir. 
Bu aiabet dlier resmi liHler için 
de aa çok doirudur. 

Huıuıi lfHlerde de iyi netice· 
ler ahamııbr. Bunlardan DarUı· 
ıafaka llHıinde yalnıı dört kiti 
ikmale kalmıı, dliırleri hep ka· 
ıı:anmıılardır. 

Bitirme imtihanlarında kaıana
mıyan talebe olgunluk imtihan• 
larma glremiyecklerdir. 

Beygirden Yuvar landı 
Beykozda oturan Bahattin 

admda biri dDn beyilrle dörtnala 
ıiderken yere yunrl•nmı~ Ye 

oracıkta bayılıp kalmııtu. Neden 
aonra baysın yaralı ıarlilmUt
hemen tedavi altına alıamak ıu
retile ölümden kurtarılmııtır. 

Çünkü Zimmetine 
Para Geçirmiş 
MUhendiı mektebinin k6Ulp• 

hane memuru Süreyya, ılmmetlne 
para geçirdiği ve suiistimal yap
hi'ı iddiaaile tevkif edilmlıtlr. 
Mevkuf dUn müddeiumumiliğe 

müracaat ederek baatalığını ileri 
ıllrmUt ve tedavi için aerbHt 
bırakılmıı ıını lıtemiıtlr. Adliye 
doktoru Süreyyayı muayene etmiı, 
fakat mevkufun tedavi için ser• 
beıt bırakılmauna kanunun mlla 
•alt olmadığı ceYabını · yermiıttr. 

Taklit 
Suçluları 

Bir .. kerleme •• karamela 
fabrikası sahibi Jak Kohen, birkaç 
çikolata fabrikası ıahiplerinl firma 
taklidi iddfaaile mahkemeye ver
miıtir. Davacıya göre, kendimi bu 
taklit 7üzünden çok zarar etmit
tlr •• bu zararın ödenmesini, 
taklit firmaların da lptalfnl lıte
mektedir. 

Dün bu davanın sorgusu ya· 
pddı Ye tetkikat için muhakeme 
baıka gün• bırakıldı. 

Altı Kumarbaz 
Yakalandı 

Polia, dUn aokak ortaaında 
kumar oymyan bir kafile yaka· 
lamıthr. 

A11m, Mücahit, Bahri, Cafer, 
Hakkı Ye Emin adlarını taııyan 

6 arkadaı bir araya gelmiıler, 
hep birlikte, Beyazıtta takvimhı· 

ne caddesinde kum11 oynamaya 
tutuımuılardır. Bir aralık iti kı· 

:ıııhrm1flar, oyunu kavıah bir 
ıekle dlSkmnı:erdir. 

Nihayet İf poliae ak1etmi• ve 
bu altı ıokak kumarcw yaka· 
lanmııtır. 

.......................... ·-······-·----· .. ·----······· . 

Dahlll Haberlarlmlz Bura· 
da Bltmeıll. 6 ıncı sayfa

mızda Devam Ediyor 

el koymuıtur. iddiaya göre, hldise 
ıudur : 

Tahir adında biri.al, dlter tehir 
Ye kasabalardaki birçok kimıel .. 

re melctuplar yazarak aayet mU
ıalt tartlarla ahm ve 1atam komi .. 

yonculuiu yaptığım blldirmlıtfr. 
Tahir bu ıuretle Burdurda Muı• 

tafa adh biriıindea 450 kilo 
anemon dolandirmıı, Boğazlıyan 

icra memuru Rifat ile bir nahiye 
mUdlUllnUu, daktilo alıp keaıdlı .. 

rine 1ıönderllmek üzere yolladık· 
ları paralan da lçetmlfHr. Tabir 

Uzunçarııda Mihıl •dında bir 
dilkkln 1ablbinden de 420 Jlrahk 

bir tulumba dolandırmııbr. Bu 
lddlalu tahkik ediliyor. 

Sahtekarlık 
Bir Genç, Uydurma Taı

dikname T aşıyormuı 
DUn mliddeiumumlllie lımall 

Hakkı adlı bir 1ıenç verilmlıUr. 

iddia edildiğine 116ra bu 1ıeacln 
ıuçu ıudur: 

lsmall Hakkı Sen BenuYa mek· 
tebine devam ediyormq ıibl 

mektep adına bir tasdikname UJ• 
durmuş •e bununla Hayriye mele• 
tebl mlldOrlOğtlno mDracaat et• 
miştir. 

Mektep ldarul bu tHdikna· 
meden şilphelenmlı ve mektepten 

sormuıtur. Alınan menfi cevap 
üzerine de keodbl polise teılim 

edilmiıtir. Yedinci mBatantJk tah· 
kikata el koymuıtur. 

ikisi De MahkOm Oldu 
Nebile; HaHki hutabaaeıl 

karantina memurudur. Refik de 
polisdir. Nebile ile Refik biriblr
lerinden devacıdırlar. Her ild.i de 
biribirlerindea ha1'aret ıördflkle
rinl öne ıllrllyorlar. 

Mahkeme, ıorıu neticHlade 
tahkir edlcl ı6derdea dolayı her 
iki davacıyı da ıuçlu bularak c .. 
zalaodırdı, fakat tkfalain de ceza
ıım tecil etti. 

Eski Müstantik Hikmetin 
Açtıftı Dava 

Eıkl Istanbul Mllıtantiklerin• 

den Avukat Hikmet, tahkir edil
diği lddiasile avukat Ali Şe•ket 
aleyhinde bir daYa açmııtı. Üçlla
cn cezada bakılan bu dava, an
kat HikmeUn gelmem elİ 8ıeriae 

d6şm0f, bu auretle dava ortadan 
kalkmııtır. 

P•z•r Ol• H• .. n 8. Diyor Ki: 

DO 
1 

Haziran 18 

[ Günün Tarihi J 
Bir iki 
Satırla 

Mıs1r Tahvllinln Yeni Çeki• 
lltlnde Kazananlar 

Kahire, 17 (A.A.) - Ytlzde Uç 
tlmenli (faizli) Mısır kredi fon&lye 
tahYillcrinlo bugünkü çekilişinde 
ıu numaralara ikramiye dOımüştnrı 

1886 tarihli tahviilerden 
288.621 numara 50.000 frank, 
1903 tarihli tahvillerden 550.746 
numara 50.000 frank. 191 J tarihli 
tahvillerden 93.510 Duman 
50.000 frank. .. . .. 

Kurtuldular 
Y aıak yerlerde dolqtıklırı 

için mahkemeye verilen Maci'f 
tebeaamdan bir kadın Ye bil 
erkek dUn ikinci cezada ıorguy• 
~ekilmlı ve beraet karan al9 
anılardır. 

* • .. 
Bir 'lklyet 

AyYabk aabuncu)an, adi ... 
bunlara " Ayvalık 11 damgall 
YDruyorlu, diye latubul sabu...
cularmdan fiklyet etmlılerdif. 
Ticaret Odan bu pklyeti haı.I 
balmuı, lstanbul nbuncularındaa 
ıormuıtur. Şl~dl bunlann ceYabl 
b.kleniyor. 

.. * * 
Kenef Federasyonu 

Esnaf cemiyetleri federasyona 
kurulması için bir aJıamname ya• 
pılıyordu. Bu nizamname hazırlan• 
mıf, Oda idare heyetine verfl4 
mittir. 

.. lf. .. 

Yemlnll Eksperler 
Ticaret Odaımda bir yeminli 

eksperler birliği kurulmaıı karare 
laıtmlmıştl. Ökonoml Bakanlıiı 
bir baro halinde değil de, cemiyet 
halinde olmak ıartlle bu birlljla 
kurulmaımı tHvip etmiştir. 

* * * Delltme Yok 
Maliye memurları araıınfk. 

deiiımeltır yapılacaiJ bakkınd• 
bir gazetede yazılan haberi• 
dotru olmadıtını öğrendik. 

* .. * Satılmayan Mallar 
Bau tabıil memurluı tarafın• 

dan v•ril içlD haczedilen mallal 
usua middet SandalbedHtenind• 
kaldığı için meıat idarui bunlertP. 
bir an evYel 1&blınuını iatemiıtlfl . .. .. 

Üniversitede Dönenler 
Fen Fakülteıılnln kimya enıtllt 

tUıUnden bu sen• meıun olacak
lardan sınai kimya imtihanında 
20 kiti dönml\tttir • .. .. .. 

inkılap Deralerl 
lnkılA.p denlerine deYam etme' 

mecburiyetinde olan talebeleri• 
imtihanları temmuzun 13 tınc• 
günU ÜniYenited• yapalacaktı\ 

Bahçıvan - Hasan B. , dün yine 1 Afçı - HHan B. , dnn yine twkoı l EY kadım - Ha•an & , dün yine 1 Haaan B. - Yahu... Siz yine h. l uiı• 
.J. k ildi b ı k k 4lı L k u..aı k dı tllkredloiz ... Ya terk o• kea lince sernı0) •• 

terkea kHildit ltallçeyl ıula1a•a .. -. il • U 111 JI ayama & ttraOI il ..., samatır JI atama & ltrİDİD 1arı11 aad•n 5Ülçüler ne yapı ... lar? 



18 Hulran 

Her gün 

Rusya Ve /.merikada 
... 

B.rkaç aydanberj Uzak Şark 
arlık snkata kavuımuı gibi görtı
nüyordu. Mançukoyu iııal ettik· 
ten aonra Japonların •ea çıkar· 
mıyacaklan ganıhyordu. Çin de 
yu·a, yavaı bu :vaziye~a alıtıyor· 
du. Hattl Tok}o ile Nankiu ara· 
aında doaUuk münasebetleri teai· 
aine doiru adımlar bile atıldı. 

Fakat ıbu hafta birdenbire 
yine aular kanıtı, hava bulutlandı. 
Şimali Çinde bulunan Japon as
kerlerl Çini ortadan kaldırmak 
için yUrllmek ba:ıırlığma batla· 
c:ltlar. 

japon1anın bu feni hareketi 
yeni bir harbin baılangıcı olabilir. 
Anlaşılıyor ki Japonlar Çini tama· 
men etlerine almadıkça ve o koca 
Ulkeyi kendilerine bir pazar ya(>'" 
madıkça uıtu oturmayacaklardır. 
Fakat Çlnde menfaatleri bulunan 
devletler Yardır. Bunlarm bqında 
Amerika. Rusya ve lngiltere ae
liyor. Amerika hükumeti Japonya· 
Dın Maoçuko hUkfımetinl hAIA ta· 
aımamışhr. Japon ordularının Çin
Se ilerlemelerine de pek göz kapa· 
yacnk değildir. Nihayet jRponlar 
ilerleyince karşılannda Rualan bu• 

SON POSTA 

Ray fizerinde bulun ;ın bir ku rbata, arkadan trc.1 
aı•lmeden evvel hasıl olaıı gilrültiiyQ itifr, fakat aldır
maz. Taker:ekleria altında ezilir gider. Hayatta bu kur
bajta gibi gelen tehlikeyi nveldea gliren ıre ltiten'er 
pek çoktur, fakat yine kurbağa ribi bu tehlikeyi glSr· 
dGklerl halde gözlerini açıp kenara çekilenler azdır. 

a Gelen TehlikP a 

Muell yolda ıh t. yar bir cilenci gö:-urllz. Hu M .. . m, vak• 
tile bir kenara bet on kurut koymamanın cezaa ıı ı çeker. 
Fakat onu gördüj'ilmQz hake ihtiyarl:k ve f~taket giln• 
leri için beı on kuruf biriktirmeye ça1ımay1z. O vakit 
lrurbeQ'a aibi biz de bayatın t•kulekleri altında edlir 
rideriz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

HabeşistanHareketeGeçiyor 
lacak lardır. 'I. l U ı .r d 

Onun lçln bu sırada yeniden ıta ya zun r a eli Bir Alman Deniz Kuvvetleri 
Cevabı alevlenen Japon• Çin anlaıama· riztı·matom ırerdı· ıra 't l mazlığı ortaya yeni bir harp me- l./ l v ~ v ~ ~ 4 a yan 

ulcsl çıkarmııhr. Roma 17 - Habeı hllkumetl 1898 yıhnda Londra, 17 (A.A,) - Almanyaya lngiliı tona• 
JI.. Fransa, ltalya ve lngiltere erasında imzalanan bir jının yüzde 351 kadar bir tonaj ayrılma11 meaele-

Rıısyada Nü/ US Artııı muahede ile muhtariyeti kabul edilen Gilma mın• sine ltalyanın cevapverdiğl bildirilmektedir. 
Sovyet Rusyanın bugtlnkD ltalya cevabında, meselenin Almanyanın genel 

aUfusu l 70 milyondur. Son on ıe- takHını Habeıistana Uhaka karar vermiı ıllahlanması meselesine aokuJmaaını lıtemlıtlr. Fran• 
nede SoyYet Ruaya nDfuıu 25 Ye bu kararı illin etmiıtir. sanın cenbı henll:ı beklenmektedir. 
mfJyon artmııtır. Bu elditle on Bu topraklar ıimdiy• kadar ltalya nüfuzu mln• Londra ııyasal çevenJerl Romanm latejlnln Fran-
ıHoe sonra umum nüfusun 200 takasında idi. Habeıtıtanın bu toprakları kendi 111 gaıetelerlr.deld korkulara uygun olmaıından 
milyona Yaracağı tahmin ediJ.. aradıine ilhak editi burada derin tealrler yapmııtır. ıaıırmıılardır ve bunun Franıız notumda anlatıl~ 
mektec:Ur. cağını aanıyorlar. Bu dUıDncelerin Versay andlaımasa 

Sovyet hOkümeti bu çoğalma Gazeteler Habefiatane karıı ateı pUıkllrm•y• bUkUmlerlnln uluıel değişmesini dlltUnllldUğtlndeo 
nfıbetine J'azı olmuyor, kadınlan baılamıılardır. Diğer taraftan Roma hnkfımıti Ha• daha uzun ıaman geciktireceği ve fakat bu gecikm~ 
koruyan yenl bir karar D9fl'ediyor betiataaa bir Oltimatom Yererek bu toprakları 15 nln Ingiliz·Alman anlaımalarmın yapılmasına ve hatta 
ve kadınlua söz atmayı bile sn,. temmuz tarihine kadar boıaltmaaını latemiıtlr. program ayrınblanna dokunmıyacağı sanılmaktadır 
aunu icap eden bir cürüm 88)'1" y . 
yor. Buna mukabil de kadından eni Bir Beton Köprü Atatürk Çubuk Tramvay Şirketi ile 
~ocuk J•tfyor. SoYyet gazeteleri Yapılıyor Müzakereler 
nnfu&u arttırmak 1çln propagan• A Barariını Ge dl 
daya baı1amıı bulunuyorlar. nkara, 17 - Bayındırlık "J Z Ankara, 17 - Tramvay tlr-

Almanyada ve ltalyada da Bakanlığı Kırklareli ile Edirne Ankara, 17 _ Atatürk ya• keti ile baılayan görUşmeler mü-
nUfusu arttırmak için 11kı tedbir- araımda 59 bin lira harcayarak bir nında Bayındırlık Bakanı Ali Çe- 1alt bir safhada gitmektedir. Bir 
ler almm11tır. Nüfusu çok kesif beton köprtl yaptıracaktır. tlnkaya olduğu halde çubuk iki gün içinde iyi neticeye varı-
olan bu memleketler nllfu• art• yeni Ticaret Mukavelesi barajını ıezıniı, 29 kilometre lacağı umulmaktadır. Telefon 
masıoa bu kadar ehemmiyet ve- me11nfedeki Karagöl mevkllne tlrketinin aatın ahnma81 etrafında 
rirlGnıe biz onlara göliede hıra• Ankara, 17 - Temmu%un giderek bir müddet fıtirahat ve da glSrUımeler baılamııtır. Şirket 
kacak tedbirler almnğa mecburuz. birinden itibaren tatbik edilmek burasman Ankara için aDıel bir murahhaaları buglln yazılı teklif. 
Bunun için de yalniz çok çocuklu llıere F enlandiya ile bUkfımetimiı mesire olablloceğlnl lıaret et• lerinl Bayındırlık bakanlığına 
ailelere para mükafata vermek arasında bir ticaret anlaşması mittir. Yereceklerdir. 
yetmez. Refahı arttırmak, do~an- yapılmııtır. Bu anlaımaya sıöre AtatOrkUn hafta içinde latan- Adliye Tayinleri 
ları ölümden korumak ıerekth. F d bulu ıereflendlrmelerl, yaz mey .. 

Biz bir an evvel bir oilfoa •l· enlan lya mala birçok eşya ılmlni Yalonda ı•çlrmelerl muh· Ankara, 11 - Tnze Bakanlı~ 
yaseti kurmalıyız ve tayyare Jıin- memleketimize serbestçe ıokula· temeldir. 11ki MUateıarı Ferit Yt Tüze 
de olduğu gibi, nUfuı itinde de cık, gazete kAj'ıdı ve pamuklu V ı· V M • J • Baılıpektörll Salih Hilmi Temyiz 
bUtnn uluıu seferber etmeliylı. mensucat kontenjana tAbi olacak, 8 1 e U8VID eri azalığına. Van Aıllye mahkemesi 
Amerikada Olduğu Gibi buaa mukabil bUtDn Türk malları Muhakeme Edilmeli mi, Reial Remzi, TUze Baş iıpekta ... 

Ntifuıun artması yalnız çok Fenlandlyaya hiç tahdide tabi Edilmemeli mi? Devlet lllğUne tayin edllmlılerdir. 
doğum meselHi değildir. Onda11 tutulmadan nrbeatçe girecektir. Türk Qfia Teıkititı 
en·el doğanları öllimdn kurtar- Si H · 1 C.uraıı Umumi Heyeti 
mak meaelesidir. nemacı emııre er v Geniıletiliyor 

Amer1kada bundan 30 • 35 Şehrimizde Karar Verecek Ttırk Ofis teıkilltrnın ıenlt-
aene eYvel çocuk ölUm nlıbetl Eski sinema arUstlerlndea An~ara 17 - Esnaf Bank&11 letilmesine karar verltmiıtir. Mem· 
korkunç bir yekuna varıyormuı, Ulyan ve Dorotl Glı kardetler itinde ihmalden dolayı lıtanbul leket dıtında ve içinde yeni ıu• 
o vakitkl clımbur relıl bu tehli· il vı Şarbayı Muhiddin ÜılllndaX. beler ve aı· anlıklar tesis edilecek· 
k i Ö U k dl b k 1 x.. dlla ıehrlmlze gelmiılerdlr. Bunlar N • ey i r oce, en aı an lg• ile muavinleri uri ve HAmlt tir. Bu arada Tokyo'da, Bombay• 
altında bllyUk bir mOcadele açmıı, otomobille Hyahat yapmaktadı,. hakkında Devlet ıur111 mlllkiye da, Bnkreıte, Riyo dö Jeneyroda 
"• Amerikayı çoculdano cenneti lar. Sinema hr ;atından vazgeç· dairesince verilen lnıumumuhakeme birer mümessillik ihdaı edilecek, 
haline getlrmeğe hizmet etmlıtlr. mlıler, sahne huyabna baılamıf" karara yakında Devlet şurası umu·· Kars ve Samıunda yeni ıubeler 

Bizde de Cumhuriyet halk pa,. lardır. m1 heyetinde görüşülecektir. açılacaktır. 
t~i ~•yanllkümet bu ipn bqına ~::=:==::=::::=:::;::::::::=;:::::::=~~~~~===~~==~~==:::::~=:;.;;;::::;~;;;;;;::::::;:::::=::::;::;;==~ 
K•çerek uluau bu tehlikeye uyan- r 
dırmRlı ve çocuk &lüm nisbetinl 1 
medeni memleketler ayarına hı· 
dlrmek için ıeferber etmelidir. ... 

ÖzlU Sözler 

rd 
lakendınt düşman kumandanların· 

au birini •eir edip gatirmitler. Bu 
kumandan, btltUQ orduıwıun perişan 
olma ıııa bakmayarak eoa dakikaya 
kıtdar kavga11na devam etmiı ~e ıni
hay~t dermanma dilftilkten sonra esir 
alınmı~b. lekendu ona iokence edilme
lini. emrett;ği .zaman l<umandan ba~ını 
C!vırmi, n sadece kızgın ve intikamlı 
tozlerle büyiik hükumaara bokmıfi. 

İııkı>nder: 
- lürfe.Yi Jetlıedebillılm, fakat 

/STER iNAN · /STER 1 NANMAI 
Bayındır Bakanhtuua iyi bir teııbbUıO bllUln ulusa 

dolaımayı. H7abati l>tretlyor. Trenlerde ve npurlarda 
Japılan ucuzluk, tertip edilen teneu:lh trenleri çolc 
hayırlı neticeler verdi. Trenler tıklım, taklıaa. 

Dnn biz de bu tenezzüh trenlerinden birli• Adapa• 
sarına kadar bir uzaaaıalı: ilatedik. İıtuyonda bilet 
almak için yarım ıaat beklemek liı.ımgeldi. Birinci 
mevki bilet aldığımız halde yer bulamadık. ikinci 
mevki yolcuları biı'incileri doldurunrmit• Birçok 
70Jcular ayak berinde. Koridorlarda yDrflmek ınfimkOn 
detiL Bu teaeuOh treni delil bir itkence dolabı. 

it b• kadarla da bitmiyor. Kondoktörle yolcular 
arasında adım batında Lir kaYga: 

- Bu bilet banliy8 bileti, bununla tenezzüh trenine 
blnilmeı. nr paraları. 

- Bu çocuğun yatını iıpat lçio hhiyet cüzdanı 

1anınıada mı? Öyle ise sökill paraları. 
- Si& Ta\'fancıla bilet almıısınız, burada inemez• 

ıiniı, ver cezayı. 

Bu güzel fikir H bu betenilıcek htebbftı, bu 
"yüzden acınacak bir hal almıf. 

lSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

r---------------, 
Sözün Kısası 

Yalanın 

Dik 
Alası 

•------- Se·nr B•dl 

Lir Avrupa gazetesi Topkap& 
sarayındak& eş; ayı ve mücevher
leri satmak nı) etinde oiduğumuzu 
yazmış. Uünkil "Son Posca bu . " 
rıvayetin } alan olduğunu anlat· 
mak zahmetine kat.&<ndı. 

beı.ce oünyanın hiçbir yolam 
hakikattan bu kadar uz.ak olamaz. 
Mılı.yetperverliğini programıı ın 
en baş.na yazan hükumetin miHi 
hazinemizi Avrupa ve)a Amerıka 
bazırgiınlarma satacağını ummak, 
ya onu tammamak gibi koyu bir 
bl.gisızıik, yahut ta Türkiye aley• 
hine uydurulan iftira koli eksi yo· 
nunu yer yüzUnlln en değerli ve 
cazip elmaslarfle süslemek hev~· 
sidir. 

Türkiye çok iyi bilir ki tarihi 
hazinelerj satmakla bir milletin 
tarihini, bir milletin toprağanı sat· 
mak arasında hiç fark yoktur. 
T opkapı uraymdakl mücevherler
le her hangi bir kuyumcu dük· 
kanının camında bulunan elmas· 
lar, belki ıekil ve cins olarak az 
çok biribirine benzerler; fakat 
minaları bOsblitUn başka başka· 
dır. Eğer Türkler bu milli hazin~ 
!erini alelAde bir mücevher yığını, 
kıymeti maddesinin kıymetinden 
ibaret bir meta aanıyor1arsa, yurt• 
larmıo toprağını da yalnız yetiı· 
Urdiğl nebat, •iaç Ye taııdığı 
maden kıymetinde Adi bir mülk 
telakki ediyorlar demektir. Bunu 
da öteki gibi satabilirler. 

Hayırl Biz müzelerimizin, ca• 
mllerimizin, çeımelerimlzin, hara• 
belerlmlzin •• bUtlln tarih abide· 
lerimlzln Utstllne "satılık,, yafta81 
atabilecek olsaydık onlara nasıl 
ele ıeçirmlı bulunabilirdik? 

Böyle bir ihtimalin hakikat 
olmaaı değil, akıldan geçme.l bile 
bugUnkD TO..klerl ve tarihlerini 
bilmemek veya bilmiyor görlln• 
mektlr. Milli hazinemizi 1atmalr 
töyle durauıı, bu yalanı uyduran 
gazetenin menıup olduğu millet, 
farzımuhal, kendi tarihi eaerlerlni 
pazara çıkarırsa, bu fakirliğimiz• 
rağmen tıhıımıza ait bOtUn varı· 
mızı yoğumuzu 1atar, birkaç parça 
da blı alırız; çünkll biliriz ki bir 
tarih parçası almak, bir dllfman 
ıehrl almaktan çok daha kıymet• 
ildir. 

Bir Köpek 
25 Kuruşa 

Gemlik muhabirimiz blldlr!yor: 
Belediye klSpelcJerle mlkade

leye girlımlttlr. Halktan blr kö
pek baıı getirene Belediye 25 
kurut verecektir. Bu suretle ıokak 
köpekleri lilAf edllmif olacaktır. 

Hava Postaları 
Ankara, 17 - Bayındırlık 

Bakanlığı hava yolları idaresi 
Ankarada bir lsta1yon tesis 
ederek >'•Dl yolcu tayyareleri 
alacak, iki Uç ay sonra yurdun 
her tarafmda hava postalan 
baılayacaktır. 

Bir Vapur Kazası Ve 
Bu Sabahki Sis 

Plisina vapuru dün sabah Ye
ıllköy feneri 8n0nde karaya otur
muttur. Yolcular bir baıka va• 
purla limana aetirilmlş, geminin 
kurtarılmaaına baılanmı§tır. Otu,. 
ma biraz derincedir. 

* 
Bu sabah saat dörtten itibaren 

limanda kalın bir sis peyda 
olmuştur. Siı aaat ) edlde açıl· 
mıya baılamış, dokuzda tamamen 
sıyrılmıştır. Sis doiayısile bazı \1a• 

1 pur ıeferleri intizamını kaybetmiştir. 

1 

Rum Ve Ermeni Patrikleri 
Rum ve Ermeni patrikleri he

nUz kıyafet müsaadesi almadık• 
ları için patr.khaneden dııarı çı• 
kamamışlardır. Her iki patrlkin de 

bu manalı eükutıı fethıtmeme lmkio 
)ole, demio. --·--------------------------------~ı 

sivil kıyafet kullanacakları ıöy· 

lenmektedlr. 



4 Sa~ fa 

Memleket Manzarası 

Ermenak Yakında 

Elektriğe 

Kavuşu,11or 
Ermenak, ( Husuıl ) - Burası 

suyu bol, znmrüt gibi yemyeşil 
bir kaaabadır. Gökıu Ermenaktan 
geçer, birçok t!lileler Ye çağlı· 
yanlar vardır. Kasabada 7 bin, 
köylerlle beraber biltüiı kaza da· 
bUlnde de 35 bin kiti oturmakta· 
dır. Kasaba yeni, mnkemmel ve 
muntazam ıoaelerle bt\tOn komıu 
kasabalara bağlanmııtır. Kaza 
dahilindeki köyler de yol bakı· 
mından çok iyidir. 

Şimdi Hadimden geçmek Uze· 
re Konyaya ulaıacak bUyülr ve 
i\}ıel bir ıose yapılmaktadır. 

Ermenakta Selçukiler Ye kara• 
mantılar devrinden kalma birçok 
eserlere rastlanmaktadır. Erme• 
nak • Silifke yolunda ve Gökıu 
üzerinde bulunan köprU Selçuki 
lerln hlll dayanan 1ailam Ye 
kıymetli yapılarından biridir. 

Sudan lıtifade edilerek yapılan 
elektrik fabrik111 ikmal edilmiştir. 
Yakında makineleri mont• edile-o 
cek ve Ermenak elektrJte ka•uı· 
muş olacaktır. 

Belediye, kasabanın gOıelleıme1i 
için çok çalıımaktadır. Yeni evler 
Ozerlerl kiremitle örtDlmek ıuretile 
yapılmakta, bu ıuretl• kataba 
içinde UıtU toprak örtUltı evler 
azalmaktadır. Btıttln evler beyaza 
badana edildlii için kasaba ıDzel 
ve temiz bir çehre almııtır. 
Ekonomik alanda da lnkltaf 
baş!araa Ermenak her bakımdan 
ekıikılz ka1alarımııdan biri ola• 
cakbr. 

r 
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s n Posta 
Yum!, ttyat , Hendlı n a ... ft••I 

Ealıi Z"1btiye, Çotalçe~me ıoka~ 25 
l&TANBUL 

tt ... 

Cazetemiz<le çılcan )'.an 
ve reaiml.:rin bütün haEan 1 
mahfuz ve gazetemiıt amir. 1 

ABONE FiATLAAI 
1 • 3 t 

Sen Ay A1 Ay 
Kr. ICt. Kr. 1(, -TORKiYE 1400 750 400 uo 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. Ad rea 
değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cel•n ~flralc geri (lerllme6. 
n nlard n me&'uliret ahnmaz. 
Cevap için mekluplaro. 10 kuru~luk 

pul ihivesı lıizımdır. 

Po ta kutusu ı 'i'41 l»t.ıınbul 
lgraf ı Soopo!t'1 

Telefon : 20203 

SON POSTA Haz.İran 18 

1 1 
1 Dil.n1111 llc.tuat Haberleri I _ 
1 • MEMLEKET 

• 
HABERLERi 

Dünyada 
Lipsekililer Üzüm Satmak için Buğday 
Vapur -~-a-m_z_a_r_a_n-ın--E-n~-~-e-k-i-rd-a~~d-a~Ô-.~~!._Durumu 

g Arsıulusal mUnaaebat hakkın• 

Istl.yorlar ihtiyar Çifti rülen Zararlı Arjantind• da müzakere et• 
le b ., d mek üzere arııulu• 

Ha11vanlar ço "' 
09 

... buğday konf .. 
Çanakkale (Husuıl) - LApseld- ~ flar ranıı 22 Mayısta 

Çanakkale yolu çok bozuk olduğu Tekirdağ ( Husuıt) - Muıir Londrada toplanmııtır. Ancak 
için otomobiller 43 kilometre olan hayvanlara karşı açılan 1&vaı Arjantinlo çekingen davranmaıı 
bu mesafeyi ancak 3 • 5 saatte iyi neticeler vermektedir. Bu yllıtlnden kat't bir anlaşma elde 
alabilmektedirler. Gelibolunun tam aavaıta 12185 karga, 524 domuı edilmemiştir.Ekser Ulkelerin buğda) 
karıııınde kurulmuş olan bu 500 öldUrUlmUf, 7220 karga yumurtatı mevcutları son yıllar içinde çok 
evli ve 2000 nllfuılu kaaabada kanlmıı, 20 karga yuvası bozul· miktarda azalmıı iıe de ArjantlniD 
çok aUzel üzüm ve ıarap yetiı· muıtur. mevcudu l 932·33 de 207 milyon 
mektedir. Bugün LApsekide 4 Niksarlılar Ye 1934 de de 265 milyon buva· 
milyon üzüm kütUğU vardır. ıoya çıkmıştır. Bu miktarın 1936 
Iıtanbula her yıl mühim miktarda Baıbakanın Memleketleri- da 275 milyon buvaso olacağı 
ÇaYUf DzUmll sevkedilmektedlr. l umulmaktadır. Arjantin geçen yıl 

Fakat bağlara filoksera vur- ne UğramaaJnı Dileyor ar ( 1933 deki 110 milyona karşı ) 

mut bulunmaktadır. Bunun için Nikıar (Huıust) - Amaeyadan 160 milyon buvaıo bir ihracat 
timdi bağlar Amerikan çubuğn Kelkit nehri kıyısı boyunca bl11esi iıtediğl ıaman diğer Ulke• 
ile yenilenmektedir. 

1 

uzayarak buraya uğrayacak ve ler bunu kabul etmemlıti. Fakat 
Y Jllnız Uzllmtln çok ucuza 18• • ---------- • Erzuruma ulaıacak olan tren Birleşik Amerika. çok az ibra~ 

talmaaı bağ sahiplerinin emeğini hattının yapılmaıına yakında baı· ettiğinden dolayı bDtUn ihracat 
Ali Köklal ve Çiğdem 

karıllamamakta, bu ytızden LAp- )anacaktır. Haber, burada çok tahdidatını kaldırmıv ve bu suretle 
1ekt bağcıları bağlarına esklıl ka· Tamzara: Şarki Karabiaarda bUyUk ıevinç uyandırmışhr. Baı· do durum hafif 1Urette iyil•tmiı• 
dar bağlanmıı bulunmamaktadır. ( HuıuıJ ) - Buranın en ihtiyar bakan Iımet lnönUnün bu hat tir. Y alnı• Kanadada mühim 
ÜzOmlerimizin 100 klloıundan çifti All Kökaal ile eti Şerifedir. gUzergihmı tetkik edeceği, bu ıtoklar vardı,. 
75 kilo ıarap lıtihıal edilmekte, Şorifeye köyde kıt çiçeği demek tetkik gezintisi ıırasında buraya 
Lapseki ıaraplarslda diğer yerle• olan Çladem adı verilmiıtir. da uğrayacağı lSğrenllmiı, bu 
rln ıaraplarıoa tercih olunmak· Şimdi bu atla çağrılmaktadır. haber birinclılnden daha bUyllk 
tadır. Fakat ıarap flatlan da Ali Kökıal 84, eıi çiğdem 68 aevinçle karşıJanmııtır. Nikaarlılar 
ucuzdur. yaımdadırlar, çocukları, gelinleri, 1evimll Baıbakanlarını ilk defa 

1 ~ k'd k d ı kt ı'- torunları, torunlarının da çocuk· Laple 1 e ya in a e e r K aönceklerdir. 
tesi1atı da yapılacaktır. O ıamao ları vardır. Fakat bu ihtiyar 
belki vapur Hferlerl arttırılahı. çift bunların hizmetlerine ihtiyaç 
Iecektlr. LApaeklnin bir derdi de göıtermezler, htta onların hizme• 
iıkeleye haftada bir def adan tini lıtemezler ve kendi itlerini 
fazla vapur utramama1ı, bu yilz· kendileri ıörllrler. Biittın Tamza· 
den mahsulnn kolayca komıu rablar bu çifti bUyük .ayglle 
YilAyetlere taıınamamaıı ldL Lip- 1aymaktadırlar 
1ekllller hiç olmazsa lzUm zamanı 
ıeçen Türk •apurunun Llpıeklye 
utrayıp mahaul yUldemeslnl iıt .. 
mektedlrler. Bu yıl Llp1eklde 
bin tondan fazla balda iıtlhsal 
edllmtıtlr. 

GUdDI Yolu 
GUdUl ( Husuıi ) - Nahiyeyi 

kazaya bajbyan ıoaenin toprak 
teıviye1i bitmiş, yakında balaat 
döıenmHlne baılanacakbr. 

Adapazarı At Yarışları 

• 
AdapazarJ (Huıuıt) - Her yıl Huıuıl muha1ebe ldarHinin yaptıj'ı 

at yarıılarmı iki rıldanberl Avcılar kultıbn yapmaktadır. Bu yıl 
yapılan yarıılar çok Ukili olmuş, on bin kitlden fazla Hyirci bulun· 
muıtur. Neticelerini evvelce bildirdiğim bu yarıılara alt re1lmlerl 
gönderiyorum. Bu realmde yarıt hakem heyeti Y• tahammDl koıusunu 
kazanan hayvanla 1ahibi iÖrlllmektedlr. 

Bandırmada Iğdır da 
El kt "k ŞI k ti Saat Kira- Spor Kulübü ikiye Ayrıldı 

e rı r e ltdır ( Huıuı1 ) - 932 de te• 
25 Kuruştan Alıyor ı•kkal eden fdmanyurdu, iki ay 

aını evvel iklyt- ayrılmıı, idare hey•· 
Bandırma (Huıuıt) - Elektrik 

şirketinin 12 buçuk kuruı saat 

kirası almaıı icabederken 25 ku· 
ruş almakta lsrar etmeal yUzUn· 
den belediye ile aralarında ihti· 
laf çıkmıı ve iş mahkemeye inli· 

kal etmiştir, mahkeme kararma 

kadar ş"rket aaat kirası alma• 
maktadır. 

tinden bir kıımı lıtlfa ederek 
Ara11por adlı bir ikinci kulüp 
kurmuılardı. Şimdi ltdırda iki 
ıpor kulUbU vardır. Ara1&por 
idman yurduna nlıbetle daha fazla 
bir çalııma göıtermektedlr. iki 
kulüp biribirlerlle maçlar yapmak 
Uıere huırlanmaktadırlar. Bu 
ikinci kulübün teeısUıU, ıporcuların 
çalışmaları bakımın<lan çok fay dalı 
olmuıtur. · 

Erzurum-ispir 
Arası11da Şose 

lıplr: Erzurumda (Huıuıt) -
lıplr aaltanat ldareıialn ihmal et
tiği çok geri ka:ıalarımızdao biri 
idi. CUmburlyet bUtUn Ulkeye ol
duğu albi burayada lehemmlyet 
yerdi. lapirl kültür ve Bayındırbk 
alanında ileri ıöttırtıcll hamleler 
yapıldı ve neticeleri de ahnmıya 
baılad1. Erzurumdan buraya ka· 
dar otomobil iıllyebilecek bir yol 
yapıldı Ye ilk defa lıpire otomo
bil girdi. Şimdiye kadar otomo
bll aörmemiı olan lıpirUler bir 
taraftan bu görUıUn, diğer taraf· 
tan otomobil l9llyebilecek monta· 

: ıam bir ıoseye kavuşmuı oluıun 
ıeYincile bayram yapmıılardır. 

Alucrahlarm Hariçten Kazan
dıkları Para 

Alucra ( Huıuıl ) - Burada 
arazi müsait olmadığı için halk 
ıeçimlni ekinle temin edememek· 
te, başka yer!erde çalışıp para 
kazanmak mecburiyetin<le kal· 
maktadır. Bu ıuretl• Alucrahlarıo 
btr yıl hariçten kazandıklan 
paranm yekunu 50 bin liraya 
varmaktadır. 

-·-----
BUT-UN ULKE.Yl 

HE RC.UN 

•• • -. OOLASAMAZSINIZ 
JAK.0-T 1 

~nDosta 
· DAKr~A.fLAN 

f»UTUN ULKE.YI HEA c;.UN DOLA$1111 

.. 
lngllfz imparatorluğunun tlca• 

l1tgilt•r•dt1 retlne dair Ma~t 
ıonunda vermıı 

ticaret fş.. olduiu bir söylev• 
lerl de yeni yllksek 

komiser Vilyam Klark, lngllter• 
Ue domlnyonlar araımdakl Ucaret 
hakkında entere1&0 bazı rakkam• 
lar Yermlıtlr. Vllyan Klarka aare, 
lnglllı mUıtemlikelerinln lngiliı 
lthalAbndakl ht11HI 1913 deki 
% 25 den l 934 de % 37 y• çık• 
mııbr. Halbuki mUetemlekeler 
ihracata ancak 1913 de % 37, 
1934 te de % 44 ile lıtlrak et .. 
mittir. Bu lthalltın haklkt kıymeti 
1913 deki 191 milyondan 1934 t• 
254 mllyon lnglllz lirasına, ibra• 
catıo kıymeti lae 159 milyondaa 
166 mll1on lnalllze çıkmııtır. 
Öte 1andan Bay Klark lngiliz 
piyaaasının diğer piyasalara göre 
intizam ve emniyetini ve Ingillı 
imparatorluğu tlcaretinin acuo 
ticareti için bir numune olduğunu 
ileri ıUrmllıtUr. .. 

Hükumet bir yUk.ek kambiyo 

1 l da 1 mUrakibl tayin et• 
a ga mittir. Bu mUra• 

para işleri · kip, lthalfıttnn ve 

aon 1aka1 anlaşmnlarmdan ve kon· 
tenjanlardan mütevellit tediy t 
için lizımgelcn dövizler hakkın• 
dald kararnameleri, emirnamelorl 
ve ıalreyl ahenkleıtirecektir. Bu 
mürakibln dıı ticaret ve dövh 
ihtiyacı huıusunda geniş saH;h!• 
yetleri Yardır • 

ıoa POlta 
iLAN FIATLARI 

f,.. Guetenln ••• gaaııil~ 
tir .aıu11a11 iki tolırı 6ir 
( mntlm) "'1Jılı,.. 

ı .. Sııgjasırı• "pe 61r •011fi .. 
rıaln ilôıt /lalı ıanlardır: 

J.;~/JI,. ,.ntlmde t1asad 
•(8) telime oardır. 

4- ince oe fcalın yazılar 
tutacaklan gere söre 
ffllliml• olçüllil'. 



18 Haziran 

[ SigaHt Alemi ) 

ita/yan - Alman 
Sıgasal 
Cilveleri 

Almanyanın Roma elçlıl Fon Ha1· 
•ıl son gOnlerde Muaolini ile birkaç 
defa görUıuı. Bu g6rUımelerin mn· 
iulart aııtı, yukarı ıunlardar: 

1 - AYuaturyanın Jatiklilini ko .. 
tuyacak olaa Tuna konferansında 
)fonuıulacak eaaaları tupit etmek; 

2 - ltalyanan Habeıiatanda genJı· 
lernek istemesi kar111ında Almanya• 
•u11 alabileceği nziyet. 

Şura11 inkar kabul etmeıı bir ha· 
kikathr ki Valval h&dlaeai aıralarında 
l:litler Almanyaaı, aarih aurette ltal
Yaya aleyhtar bir vaziyet almııtı. Bu· 
llun tezahürleri, matbuatta çıkan 
)'azılar, bazı Alman ailAh fabrikaları· 
llrn Habeı imparatoruna yaptıkları 
teklifler ve bir takım Alman gençle• 
t~nin Habeı orduaunda lai~qıet etmek 
llbakaadile Habef kon1oloabaneJerine 
ı.acıracaat etmeleri. 

fakat lnılltere ile Franaanın ital• 
taya, Habeılatanda mlzaharet etmi
hcelderi anlaııhnca Almanyaaın 
".•ttıha re keti deiltir oldu. Almanya, 
••velce, Habefe kartı hattıhareketini, 
~vuaturya meaeleaiade İtalyadan 
ll_oparacatı menfaatlere &'Öre uydur• 
lrıak iatiyordu. Şlmdf, fikrini detlı· 
ttrdl ve Roma ataıemillterl vuıtaaile 
~lınanyanıo Habeıiatana tek bir 
•ılih satmıyacaj'ıaı bildirdi. Alınan• 
bnın bu auretle hareket etmekten 
lrıakaadı ıudur: 

· A - Avuaturya meHIHlade Al
~anya için yumuıak bir zemin 
'\atırlamak. 

B - Bundan aonra ftaJya ile 
P'ranaa ve lnl'Utere araıındaki mClna.• 
••betleri bozmak. 

C -:- Anupa aıynaaaında bir imli 
0 Ian Italyayı, Habeı bataklıtına 

l
•aplanmaya teıvik ederek vasiyettea 
ltifade etmek. 

Bu maksatladır kl Almanyanıa 
ltoına sefiri, on aene mOddetle A•u•• 
t~rya itlerine karıımamak üzere ltal
hya bir andlatma teklif etmiıtir. 

Evvelce bu nevi Hklifleri reddeden 
ltalyanm, timdi, Almanya tarafındaa 
••len nitlere daha dikkatli kulak 
••rditi ıfüillüyor. Bu auretle de, 
ffabef meselesi milnaaebetllc, FranH 
•• İnilllere iizerJade tHir yapmak 
:•tlyor. Franaa ile Jnsrilterenin bu 
tteki politikaları Ulualar Kurumumun 
~Olitikaaıdır. Bu politika İH ltalyannı 
~tine elvermedij'i lçin, ltalya tarafın• 
b •n Almanyaya doj'ru bir yakl.aıaıa 
"'•keti yapılmaaı ihtimalden uıak 

"•tildir. Fakat bizzat ltalya için bu 
tarzıhareketin tehlikelerle dolu oldu
lıına itaret etmek ll:ıımdır. -Sarayya 

"-- - Kıamen Pravda'daa -

Edebi 
Tefrikamız 

• SON POST& Sayfa S 

HARiCi TILORAFLAB 
I 

Gönüİ · lıleri 

Dünyanın 
Para 
Durumu 

Bern, 17 (A.A.) - Franta Bankall 
dlrtktöril Tanerl, ihraç bankalara 
baıkanlar kurultayı karııaında aoD 

Franııı: para buhranıDı iaah etmfttlr. 
Tanui, altının öııllr olarak l'eçer 

olmaaını isteyen Franaa Banltaıının 

ötedenberl 1ılttlltl aıyaHJI hatır• 

latmıttlr. 
Bern, 17 (A.A.) - ihraç Bankaları 

baıkaaları, araıuluaal 8demeler bankaaı 
merkezinde toplanarak, bathea, para· 
ların korunmaaı meHIHlnl l'lSrGf· 
mllılerdlr. 

Altın eaaıını rDden ilkelerin, b11 
r8ndekl aaYaflarıaın baıarııa • mu Yaf• 
faklyetl • ileri ailrlllmGıttlr. 

llgfü çevenler .. mahafil • Amerika 
Maliye Bakanı Morıentn'ın bir para 
konferıan1t toplamak buauıundakl 
6nergHlnl • teklifini • ıDnnçalz kar• 
fthyorlar. 
Hicaz Vellahtı Londrada 

Londra, l 7 ( A. A. ) - Hicaz 
yellahdı Emir Suud hUk6metin 
konuğu olarak lngiltereye ıelmiıtlr. 

8 ı .k M .. d f B k D d. K• Karılarınızın e çı a u a aa a anı e ı ı : _... ···-~··~ ... -,. .......... · · ~·- Parasına 

Ansızın Bir Baskına Uğra- Dokunmayınız 
mak Ihtimalı Çoktur ! 

Belçika müdafaa bakanı Deveı 

Bu Sözü İhtiyat 
Subaylara Söyledi 

Brüksel, 17 ( A.A.) - c,:\'ıka, 

Fransa, İngilten, Polonya, Çokoalo· 
'1akya n Holanda ihtiyat ıubayları 

( ihtiyat zabitleri ) delegeleri ıerefine 
verdiği yemekU!, uluııal Sa~ga ( mO
daf aa) nakanı Devea demiıtir klı 

" - Belçikanın giivendijinl tam 
olarak elde etmek için büyük bir 
hamle daha yapmak lAzımdır. En 
geoit bir açık yOrekliJik, bizim ilk 
6devimizdlr. Anıulusal durum detiı
mif, anaızın bir baakm rapllmaaı 

ihtimalini meyd11na koymuıtur.,, 

Bir Uçak Rekoru 

11Geçende kayınbabam öldll. 
Karıma 5000 lira kadar bir miraa 
bıraktı. O glln buglln karımm 
burnundan geçilmiyor. Sanki bil· 
tün evin masrafım o görtiyor. 
Aramızda bir geçimsizlik başladı. 
Ne yapacağımı bilmiyorum.,, 

Sadi 
Kadınlar para sahibi olunca 

istlklallerlnt duyarlar. Ruhi bilet· 
)eri derhal değitir. Onun içindir 
ki paralı kadınla evlenmek teh· 
likelidir. Kadm, o vakit erkeğini 
uıak glbi, içgUveyıi gibi kullan• 
mıya başlar. 

Kadın erkeğe kartı DıtllnlUk 
duymamahdlr. Bllba11a para Us• 

tilnlüğU. Onun için karma de,. 
ıin kiı 

Rus- Çekoslovak An 
/aşmasından Sonra .. 

.. 
Londra, 17 (A. A.) - Uçak yapıcıaı 

Yüzba'ı Peraival, bir gilnde ingiltere 
• Afrika ıldit ve l'•lit han yolcu
luj"unu baıarmak için bugün 1,50 da 
buradan hareket etmlıtir. 

Persl,..r, hiçbir yerde durmadan 
Oran t•hrine varmik Ye bu akıam 
Londraya dönmek umudundadır. 

İngiliz - Alman 

- Şimdiye kadar olduğu aibi, 
şimden sonra da Hnin paran s .. 
nln olıun. Onu iater bankaya ken· 
dl adına yatar, iıter ev ahp kira· 
sıoı kendin al, lateraeo aarfet. 
Ben yine evime de, aana da ba· 
kar, bUtun masrafı yapanm. 

Bunu söylediğin gUn karın 
yelkenleri indirir. Bllblirlenmeye 
hakkı olmadığmı anlar. Bene• Yeni Bir 

Digev Verdi 
Moskova, 17 {A.A.) - Çekoa• 

lovakya dıı itleri bakanı Benet 
dUn Mosko•adan ayrılmadan önce 
Taa ajanıına yerdiği dlyevde, 
amacı barıt eaerlnln berkitilmesl 
olan ve Sovy•t Ruıya ile Çekos• 
lovakya arasındaki dostça ilgilerin 
ıelıılmlne, lnklıafana çok hizmet 
etmlı bulunan geziılnden pek 
ziyade kıYanç duydutunu blldir-
mlı Te demiıtir ki : 

0 - Sıyasa adamlarınızla yap
bğım konuımalar ve SoyY•t Ruı· 
yada 11SrdUklerm, barııın, kolektif 
ıurette 1&ğlanm111 için yapılacak 
uğraımaların ıöreğl hakkındaki 
kanaatimi berkltmiıtlr. SoYy•t 
Ruıyada blUUn gördüklerim, dU· 
ıUndtıklerimi aşmııtır. Sovyet y&n· 
etaelerinin (zlm&mdarlarımn) _ pro• 

Yeza•: 
Mahmut Y esarl 

'-.: 

" 
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Amerika 
Ve Harp 

Hul Bu Yolda Fikrini 
Açı§'a Vurdu 

Annaber (Amerika), 17 (A.A.) 
- Mişfgan llnlvenitesl talebele• 
rlnln önünde acunun durumunu 
inceleyen Dıı itleri Bakanı Hul 
demiıtir ld ı 

" - Yeni bir harpten kaçın· 
manın mllmkUn olmadıj'anı dOıU· 
nenler araıında değilim.,, ............................................................. 
ramları açıktır. Programlarının 
yertilmul için bUtUn kuYYetlerlle 
aavaıarak her zaman önemli so
nuçlar almaktadırlar. Bu bal, mem 
leketlerlmis arasındaki ilgiler 
llzerlnde her zaman ıllttllğllm 
aiyaıada bana kuYvet Yermek• 
tedlr.,, 

- Y a"ngın, ihtimal, evde unutul· 
muı bir ııgaradan, yahut devri· 
len bir lAmbadan çıkmııta. 

Jandarma mülbımı, tekrar 

Konuşmaları 
Londra, 17 (A. A.) - lnglllz 

• Alman deniz konuımalarınıo bu 
hafta •onunda bltmeai ihtimali 
Yardır. Bu sabah, iki hükumet 
eksperleri arasında yeni konuı· 
malar yapılmııbr. 

ltalya • Ru•y• 
MoskoYa, 17 (A. A.) - Kr .. 

dl garantllerioe alt biqanlaıma ile 
Sovyet • ltalyan teclmine alt tUrlll 
anlaımalar dlln Roma'da B. 
Muıollnl He Sovyet Rusya Bil· 
ynk Elçisi B. Stein ve tecim d .. 
leıHI B. Bedenskl arasmda im· 
ıalanmııtır. 

Ajanslar Kongreel 
Prasr, 17 (A. A.) - Bağlaıık 

ajanıJarın yedinci konferanıı dün 
toplanmııtar. 

yanacak... Söndürün, ıu yangını .• 
Hamit onbaııya emretth 
- Karakoldan bir müfreze 

getir ... Ve polisede haber ••• 

* 
"KomfulDuzda bekar bir genç 

var. Eve gece geç vakit bir genç 
kızla birlikte gelir. Penc•reden 
gözetledim. Kız uzaktan tanıdı· 
ğım bir ellenin kızı. Gencin 
bu hareketi sinirimize dokunuyor. 
Kızın alleılae haber versem mi?., 

Fikret 

Pencereden baıkalarının evini 
gözetlemek, husuıi hayatın1 arat· 
brmak ahlaka uygun bir hareket 
değildir. Bu it, o ıençle kn:ın blle 
ceği ıeydir. Onların hayatına ka· 
rıımak için ılze ne kanun, ne de 
cemiyet bir bak vermemlttir. Her· 
kes kendi glinabından mesuldür. 
başkalarının itine karışmayan, daha 
iyi olur. 

TEYZE 

Çam Tırtılları r ... 
kotmıya baıladı Y• köşebaıına 
i•ldJğl zaman, durakladı. 

Sokak, mahşer ılbiydl. Jan· 
darına zabitini görenler, geri çe
kiliyor, ona yol açıyorlardı. 

Poliı karakolundan koşup gel· 
mitlerdi. Bağıran, homurdayan, 
tepinen, çıldıran halk, jandarma· 
nın, polisin uğrqmaalle gUç 
dağılıyordu. 

barcıklar ıiter. iıt• böyle bir 
torba olur!.. Bunlara hiç dokun• 
mamah. Onları dlltlirmekle çamlar 
kurtulmaz, haatabğıo önlıne aıeçil· 
mez ki.. Bu brtıl keaelerl daha 
buyur, kurtlar olgunlaıırlar ve bir 
ıun torba ağırlatır, dalda tutuna· 
maz, kopar, yere duvar ve kese 
de patlayıverir.. O zaman tırtıllar, 
dörtbir yana dağılırlar; taze fidan 
demez, kırk yıllık gövde demez, 
blltün ağaçlara lltlitlirler. Bu tırtıl 
keseleri; çamlarrn, kanaer keıel8'" 
ridir.. Bu brbllar, ağaç fizerinde, 
tohum hallode iken lliçlarla, ec
zalarla öldUrUlnr. Fakat böyle 
Ureyip te haatahk ıalgınlatb mı, 
bu keaeler, toplanır ve yakılır. 
Bu tırtıllar, bir kere dağılıp ya• 
yıldılar mı, artık çamları kurtar· 
mak güçtür! Kaoaer keHal patlı· 
yan haatalar, kurtulur mu? 

Cevat Bey, •llcudu v• ahlAkı 
da, adı ılbi demir olan köy aja
•ıtıa acıyordu. 

Artık o, burada durmaya• 
tıııktı, durmak istemiyordu. 
~ll acı hatıralar, onun genç yUre· 
tlQ( ezmlı, yormuştu. 

Karakola gitti; uykuıu yoktu. 
Oturdu. Biraz dinlenin~• dizinin 
••dadığmı duydu. 

Bu acı da, onun acııı idi. 
Arka bahçenin duvarından 

ktlarken ayağı bir taıa takılmıı, 
apaklanmıı ve dizi taılara çarp• 

'-•ttı. 
t Pantolonunun dizi de çatlamıt• 
)
1
• Atlattığı tehlikeyi şimdi anla• 
~du. Demir ağa ile karıılaımıı 
~ " imiı, ikisinden biri muhak· 
ııık ölecekmiş. 

) Ölmek, genç zabiti korkutma· 
~ 0 tdu. Lakin elini kana, hem de 
Q:r arkadatm kanına bulaşhrmıı 
h llıak, onu_ tiksindiriyordu. Bunun 

111Yali bile korkunçtu. 
Birdenb;re bir tabanca patladı. 

• Jandarma mülazımı, yerinden 
•ttarnışh. Yine ne oluyordu! Ha-
~~t öldükten sonra da mı kan dö
~ lerekti? Bu felaket zinciri, da· 
il t'ekadar sürüklenecekti? 

Bir tabanca daha patladı. 

' 1 

• 

Genç zabitin kalbi çarpıyordu. 
Karakoldan ok gibi •okağa fırla• 
dı. 

O, ıokata çıktığı zaman, bir 
UçUncli, bir dördüncü allih ıeıi, 
havayı titretmiıti. 

Genç zabit, koşacaktı, ilkin 
nereye? Sesin geldiği tarafı dinle· 
dl. Sllih aesine alııkın olan 
kulafı, ıeıin geldiği lstikamıtl 
az çok tayin etmiıtf. 

Zaten kuıku da idi. SllAb seı· 
lerl, birbiri arkaıısıra patı.yordu. 

Jandarma mUlbımı, Hacerin 
evinin tarafına koıuyordu. SilAh 
ıeılnl duyanlar, aokaklara uğra· 
mışlardı. Evlerin pencerelerinde 
titrek ıııklar uyanmıfh. 

Genç zabit, kalabahtı yara 
yara ilerliyordu. Hacerln evinin 
olduğu: yere yaklaımadan, aökte 
bir kızıllık gördü. Gayri ihtiyari 
durdu ve dikkatle baktı. Bu, bir 
yaogın kızıllıiı idi. SilAhlar, aca• 
ba yangın için mi abhyordu? 
Fakat böyle ardsız, arasıı atıl· 

mazdı. 
Hem bUkumet, sllih atmayı 

yasak etmlıti. Oradaki jandar· 
malar buna meydan vermezlerdi. 
Yoksa, evin önünde toplanan 
halk, birlbirini mi kırıyordu? 

Evin yakınında jandarmalar
dan birini gördll: 

- Ne var, Hamit onbaıı? 
Hamit onbaıı, limitsiz ümlhlı 

bakıyordu: 
- Okadar uğraştık, balkı 

dağıtamadık, Beylmf Evi ateı• 
verdiler. Kahbe, az ocak mı ıön• 
dOrmedi. Onun ocağını yıkacağız! 
Diyor, bir daha demiyorlardı. 
Baktık, bütün ııehir halkı, ayak· 
lanacakl Size haber göndermiye 
vakit kalmadı; evi ateıledllerl 
Biz, dört kişiyiz Beyim, onlım, 
işte görüyorsun, yüzden, lklyUz· 
den fazla ... 

Jandarma mtılAzımı, bir de· 
met çıra gibi yanan eve bakb. 
Halk, yakmakla da hiddetini 
alamamı~, yanıtna ateı sıkıyor· 
lardı. 

Genç zabit, dnınndft; kııan 
halkın önllne naad ıaçecektl? 
Yanan, ıonunda, ne idi? Harap, 
eski, hurda bir ev ••• 

Bunun için kan mı döküle• 
cektl? Hayır, arbk dökülen kan• 
lar, kafiydi. 

Jandarma mlllAzımı, halka 
bağırdı: 

- Sll&h atmayın.. Yangını 
•ÖndUrlln .•. Burada, yalmz kıhbe· 
nio evi mt var? BUtUn mahalle 

Genç zabit, yangına bakıyor· 
du. Ev, bir demet aleY halinde 
idi. Havada uçan kıvılcımlar, bir 
ıenlik geceıinde ablan fiıeklere 
benziyordu. 

Bu yangm, aylardanberi, zatea 
için için yanıyordu, yeni değildi. 
Bu gece alev almıştı. 

Jandarma zabiti, komıu evleri 
kurtartmış ve yangını söndürmüş· 
tü. Son ölü alevlere gözleri daldı. 
Hacerin, bu, son hatırası... Ôyle 
bir hatıra ki bir yığan kUI, bir 
yığın kömür ve titrek titrek 
parlayan ölü kıvılcımlar ... 

* - Şu, tırtıl keselerine baksa· 
na... Bu keselerin içleri; ıu, balta 
kesmez sandığın kalın aıövdelerl 
kemiren; şu, aenlı yelpaze gibi 
açalmış irl dallan çökerten; so· 
nunda koca ağacı, çürük, kuru 
bir kl\tUk gibi deviren, yıkan 
kUçUcUk kurtlar, çam tırtıllarlle 
doludur. Bu tartıl dolu keseler, 
ağaca Utmliı brblların tohumları• 
dır. Evvela, ağacı sarar ve göıe 
aörUnmezler. Sonra ıonra bu to• 
humlar canlamr, kllçük kabarcık· 
lar halinde toplanır. Kurtlar 
bllyllmeye hatlar Y• kllçllk ka· 

Omuıuma dokunuldutunu duy• 
dum, silkindim. 

Adadan lstanbula dönen akıam 
vapurunun glherteaindı yanamda 
oturan iki genç kadından siyah 
saçlıeı, sol yanağını çukurlaıtı· 
rarak gülümseye 1ıUIUmseye yll· 
züme bakıyordu: 

- Köprüye geldik, monşer •. 
Uyan 1.. 

Beni korkulu rOyamdao uyandı· 
ran Hacerdif. Ben de ona, gUlllm· 
ıe)' erek baktım! 

Bitti 
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Bir Yıl Dönümü. 
Daha/ 

Amerika Gan,ıaterlerl hlr Ht 
Goll ps ıea enel (Goh) 

tabaacalanmn pl
plflll• ılr- yuaya çıkan)flnın 

"' 100 tne• ,.. .... 
_... tu'lt .tal .... bu makutla 
...Uk ortuaada ..U clairelİllde, 
bir ı•t•r!f •laaclemHI 1apaur 
tardır. 

Habrlatahm ki Samuel Golt 
keneli acluu tqıyaa tabucal•n 
1835 yıh Mayıı ayınm 90aunda 
icat etmif Ye lmtlymaı tla .... ,ta. 

• A:!:..!'1 ... " 1an, t.k lçla otomatik bir -,-... -,-.-,-,-.. -.-,. =:eye ibti= 
iln ~Udı fimdlye kadar duy• 

mamatiucL, fakat içinde iç b .. 
bla kipin yeaek yedJjl ltllyDk 
lokaatalu rapılmea ita lhUya~ da 
badlUi ıa.tenalt Ye deri.al c .. 
nbıaı allDlfbr. Yeni çıkan Y••-
ta Janaa .. kiMli dakikada 
(3800) JUmurtayı larclıktan bqka 
lanlllu da be1udaa ayırmaktadır. 

• 
lnıtlt....m ,..,. .w..ı .. 

kelerindea Wrlaele Wr ım, .. 
Yer tl•llfll- naa •erlacle bur 

day y•tifmiftlr. 
r•n Wr ,.,._ Loadra ıazetelerl 

ı. ba laldfHyl ,ı,ıe 
izah ediyorlar. Ylnl çok Ye 11k 
olu bir koya• Wr IMatct.1 tarla
.. da yuwarlaaarak topraia 
IMU•••t. ita toprajuı içlade 
bir tue de buiday Yar..., u 
IOlll'a ppar yatıaca ba batclaJ 
kndlline ilsim ıelen ratabetl 
......... n filkl•mlftlr· YIH 
Le.tir• ~ aalatbW.. 
.... ~ ......... 11., ....... 
.... (20) .. - ... kaMı .. ,.,_ 
..... , IMplt .. lanlma•w •• 
lso111•• clalal Wr nezaret albada 
baluclanaaktau. .. 

rna112• , ........... ) ..... 
... • ...... 1.w 11a,• L_ 

Yıl• el• Mil Wr ltlct,o 
... • -· taraflaclu .... 

- ........ pftl. 
W.l• Ku ..._ Wr •a,11 

ima rejillre ... caat ..... ,... 
cim ol ............ ., ... Reji-
.. de OD b.. ... IODfa , ...... e ..... 911'ehllecetl ce•a-

YW, im , ........ fakat 
rejillrl ..... ae .._ldla. laa
smw bW ••-k. Wrlllkl 
..... --- plaulr kad.r ... .. ...,..... ......... __ 
... ,.t 11jlılrl ..... ...... 
yakalar, aWaiı C9Y., pclur: 

- Fakat 1awam. ._ -... 
ll1Wtime baa:1ma mı ? •• 
• .., etmifll•. 

Bir Doktorun 
GlnlUk •'• 
tlotlannun (*) 

Awı•'• .k_,..... 1 1 ..,......, . ......_ 
....... i ............. ... 
lil ima ~ ...... i ~e 
···--..-.•nı1 .. , ...... 
~UflplaeL 

Tı,...w.nm .......... ... 
ı.ıtı ••• 91k bmd ... ,_ .. -... ,-., --,.... ...,.. 
•• ........ Je .. klm ıe•ıll~ 
-. Bı•ı• ilvilld11 itia .. 
s.ı•• 4.6 8"' .... ltir ....... 
••••• ,.,.., li.U.. 1t.ı.wı ,.,. .. ....... 
Ka&'I teda~ ..... '11 bir lab ... 
ta.. ft •••••• 111 _, ••• 
ılatlea soma yapıWıillı. Y u tali
u.1e ı.obala pU......aılaih 
huaaıta pzetemiıiD hekimi Me
Yir ecleoek&ir. 

r J Bu Mtlen keelp ..a.ıa,_ ıı, ,.... 
Mır ekıhe J•Plfl"'P •ılılı..,_ PIJP 

l nıı ......... ••· ıl .. •etlu Mr 1 ••lor ııLI lm4a-... 1eflteWllr. 

-
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10• POSTA • 

DAB .. BABIBLIB 
Buğday Ucuzlamaya Başlarken 

istanbolda Ekmek Fiatı 
40 Para Arttı 

latanbul 
Sahilleri 
Bakımsızdır / •• 

S.nelerdenberl lltaabulda S.
matya aabillnde bir ewde ot~ 
ram. Dtlayum ıDsel ıelalr!erd• 
biri uydaa lltanbulun Hhllleıf 
.. aıeıef dOayamn en berblf 
aahWerbd aolda adar baralal. 
Pilliktea, kokudan, laay•an ı..
den ıeçllemez. Ahırkapıdan at .... 
Mtla ç6pler buralara dolar. Halbuki Tuz Ve ı 

lmaliye Masrafları 
Da Ucuzlamııb 

Din ltufday flatlarıncla bent 
Hlfniz bir dlfllt •arda. Enelld 
... 6 kuraı 13 paraya ublaa 
bujclaJ, dlll boruda •lfterl 
bulama"'lbv~.aW• 
jlrmeadler da ......... ,.. dlfec•ii· 
ili ······thr •e ... aı.a,a 10-
.... flrmealflercU. Y ılaıs Wr 
firea 8 karuı oa puadu ... ilk 
ihtiyacını karıdayacak kadu but
day alda. Halbuki bor•1a 411 
toa ıert, 15 ton ,...up1c bağdaJ 
ıe••ifti. Oç ... d~ beri de .... 
mit butda1 vardı Ye .tok yekü
au 1000 t011a ıeçlyorda. Fakat 
mal, alıca bulamıyordu. Çlnktl 
buid•Jı• acaslayacafl amuluyor 
•• buaa mulaakkak auarile ba
luhyor. 

Blyle, bir tarafta ltaid•J pi
,... -..,...ıu1ı ıeclrirka dit
tarafta ... beı.dl1e ...... 11-: .. 
rona toplan11111ta. K.-.,oa Wr 
laaftahk ...... 61atlaruua •••ti
.. Hhia, ....., etti Ye MMliln 
kdotaaa 40 para •• ppb. ı.. 
taabullular bu sbd• itibara 
Wr ldlo ekmeli ıo km• 1"• 
celder. Y alaaz ba arada bir kiti 
bblm ................. 

- BaidaJ ı.Jacla dlJe IUI 

ıapyorlar, halb•kl ı.aıa,.; ta, 
mahrukat, Ye amele lcrıtlerl ylz
M elli acnladı, baa •-'>a 
katM Jelr. hep 12 ,.ı hceld he
upla it tatuluyor, haaa ae b• 
,..ıur? 

Ne ..,_..lclajaaa ... de .,.. 
lecllye lhut itleri ..wer1 Alam 
Slre71aw •rd.lr. 

- Kalak •-•11• dedi. Bis 
oal8n ._ •rh bJafta tiz hin
de batar, hetaba katanz. O, llze 
aa1mldan .,ı.n aculak yok, 
olu bls •• ekmelllfiab•ı lacllrirlz. 

Ekmek Flatt .............. ,......., 
Hlıslr ... a oa dokuzuaca ılnlad .. 

ltlMrft elrmek •• lraruı, fraaca1a 
.. At nnfhlt. 

Şehri tk•llettirm•Je çab ... 
belecliJden late1ecek bir ıeyl• 
1olr. Fakat bir yataadqın IMt 
pllllkten .. ldyet etml1e de baklil 
rok mudur? Blyle bir .. y Avnlf 
pada olla, auhakkakld aahilleıl 
pslaolar, yablar, wlllalula do...,. 
a...tvd• heri çapa Jk6 gönd 
1• aahll topraklan ... ıeçtlk .. 
...... fikir•· Y eclikuleclell 
tataa .. ta •kecl1• lradar bntlll 
laldllerla manıarau ancak llW 
tlpl•t• beuer. 8a rlzdea ..... 
eYlerl ele bo•hoftar· Plllilr, ko .. 
~de llm 1qar?. 

Suaat1• okQJ11ouluımadllt 
M. s. 

Dl• aıaNlu HltalataD Üfa•• katlar Mp .. ker ta•• Bı da Batkı BirOkuyucumuz119' 

Şeker Ucuzladı V • Bollaşb 

Dün Asmaaltında Tatlı 
Kapışmalar Oldu 

Geçenlerde yemiıtu geçirord ... 
Sahile dopu pçtlm n kokud• 
barnumu kapamak mecharl1etln .. 
kalcbm. Yu •catmcla bu _.... 
bir batakhaaedea dalaa beterdlll 
Manalar, tahtalu, lakeleS. 
ldlh Jlplan ....,.ela yer 1fl 
...... topla•Mlf. Deallla ..,. 
toprata tfrmlf, Halk:la bDtllf 
pialllderl banda hlrllmlt. kapet ...................... .., .... 
kadar burada hepal YU. EmW 
lal tibl - ltlek Wr 1•e , • 
... ol• Ye tehrla tlbeii aaJ(f 

Ecza Depoları 
Teftiı 
Ediliyor 

Sallık ... .,... prdm ... 
kaahla dlaclea itibar.. lataalaal
dakl eaa ... .,.,_. teftlt ettir
mektedir. 51,leadiiine .-, 25 
Wa liradan n ....... ,. olaa 
depolar tahdl4e tabi tutulacaktır. 
Bir depoda laaJdnık ... taM 
1..ı eczane t .... edilebilecek ka· 
dar illç Ye alet bulaucaktır. 
Sdalaat babaJata hır depo için 
mlfettitlie bir bpah ıarf pa
dermlftlr. Ba kapalı zarf mlfettif 
tarafnadan depoda açalmakta Te 
içinden çıka kltıtta 20 çetit 
illç ı..a 1111111 .,..__aldadır. 

MOfetliı bu 7azılı lllflana depo
da ı,.ı__., ha.__acfıtım tabit 
etmekte, haarflerlnin eka. k olda
tu• bakaabp l>ildlr .. ldeclir • 

Fakat, Şekerden 
Yapılan Maddeler 

De Ucuzlamalı 
• 

Bir laaftahk buhrandan IOnra 
alhayet bol Ye acua .. u.. • 
kav111tulr. Dtla aabah bUe Aa
maaltmda: 

- Hiç .... ,.....kilo ... 

...... -- lataablalcla ..... ' 
c11Je cll ... lyoram. Acaba bag 
Iataabul belecU,ul laadutlana 
batka bir 1ercle al ? Belediy 
.. ? .............. 1ıa-.a .1,J 

ŞifU şmalclr aadcleli No. 1 .. 
Bldai 11 .. dah 

yalla_. Kllotma .m •eriyonm. 1 
Bir flacan kah•• plflrecek .-.. (~ __ ..,;;C;,,,;•;,,,;v ... •ıiılipl!.....,r.ı .. • .. ••~---'-
rim yok, dlyea bakkallara yal•a• Eskltehlr h•p-l&llelİllde Eonrt • 
raa kahwedlere: - Y aaclajmz mektahua a~ 

pldial daktilo Ue yum111 ıd 
- Az •hret bab&. Şimdi .-.....a, lkametlais, laim # 

rına ıetirirıln, diye, 111 ... a imzanızla bile flnderbalL MatW 
bakkallar ıarllyorcha. Saat ta• 1Wette allbdar olacajll. 
11,50de Aamaalbna 20 araba * 
birden plcH. Hepli de .. 1rer Aduada BlkUmet OIMW..U.d• JJM 
ıaaclddanyla dola idi. Bir ap Rıu Akuı'a: 
dan btHlha çarp .. Jlnrth: y apacajamz 18J HIİltir: Kit 

- Y ap11n Baıbakan.. Y .... ihtiyar heyetinden o arazinin sid 
mWet, nerede ,.kerim 1ok Hbanazdan kalchjına dair aW 
diyenler. Ve bir •da arabalar capna mu1&ddak bir Maetle Al
befaldJ, .. k• çu•allan apldJ. llyeye m&racaat edinb •e ·hakkr 
HUll'lam etiketler alllda. am ara)'IDIL 

Fransız Mezarlarınm Ziyaretçileri - ll»adallala baylar, 28 ku
ru .. pker. 

Ç•·kk.a.ct.ld ,,.... ...... 
luan a1,.- edecek iılaa F ..... 
az u"-1 herethl tatı1an y.,.. 
din kruYuki tlla Jimaaıw 
ıelalit ya ll•u••u top atarak 
.... ı.~. 

Dla ı•mİ 1mmflnda'"ı ile m0'1d 

... ukerl, .................... 
•atat ruml si1aretler yapln fbr. 
Kru•aSlr •Jal 21 tle Çualık.ı.. 
1e aideaktir. Bu DJarete phrl
mlzcleld Fr.-z k•i• d~ lftirak 
edecektir. Reeled• v ... ~ 
rer.fı~ni ,~r::yo::ıımuz. 

Ve ........ tua , ..... 
-t ...... Ak ......... . 
Allpal••• E ......... ........... 
elan bo7- tH• ta11acla: Şela
ria ltltla ,ek arahalan, ka .. 
yonlan depolana lalnde1cli. 

Şehirde .. kadar ..ı..ııe 
b.ırkb .... tlepolara ..... k. 
tlccar~naaltlif•GfleMLSaam~ 
IWlek, pwal, ça•al teker aJa. 
Jorlar, taW · etoıaobillerlne ,ek· 
le7ip dlkldaluma k0fbuu1orlarcla. 

$i•• laer 1erde tos .. ker 
28, k- .. k .. ele 30 kur• 
ubbyor. 

•kalım bhYe, Ç8J1 .... bet, 
limonata. do.clarma, tatla, •alaal- 1 
let»I, dtllç, reçel, foadan, bon-
bon, ,okq)Ata flatlan da l••· 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Ba reot aabetol ..... ....
lardlr: 

J.tulNI tanlı Şellıa .... ıın• 
(Aaf), Akıua,.S. (Etil .. Perte•}, 
Karagümrikte (8aatt, Topkapad9 
(NUJm), Samatyada (lbclYaD), 'b.y
nkte (Hal&D Hul6al), Eyllpte (Hlls
llMI), Kumkapuda (S.Om), B•Jalt9 
tı·otidla), ÇemHrlitatta CS.rn 8.
nm), Bab~kap11da (891İf Kem.O. 
BabrköyüDcl• (Merku). Beyoil8 
tarafı: BeyoğlUDd& (Kauuk), P.0-
plbda (Göaet}. Taksimde (Karakia 
Kiirkçlyan), G&Wac1a Cllid•Y•tlı 
Karmlutta CNeCMlet Eknm), Ka11• 

pqada (YeDitmu), BuklJd• cY" 
ahtlrkiye). Kadlköy tum Mo ada 
(Al&eddla), PuarJolaMa cu.W 
Mümtu), Bi,&katlada (~i Rı_.. 
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ıa Hamaa 

Ruzgarları 
Durdurmak 
Mümkün Mü? 

1 

Amerika 2aıetelerinde o"u• 
'oruz ki buıDn orada gtloft11 en 
lltllıim meaelesi -Rllırlrları Dur
durmak.. lmkinlannı araıtar· 
.. ımr. 

Biliyorsunuz IU rmılr: Soful. 
.. Ta ile ncalc &ava araıındald 
lro.alamaca oyunudur. itte bu 
... sa göı öntmde tuta• ~aç bir 
lhilr mntebanisi, rttı2Ar esfiğl 
•anada ha,.aya soğuk v•ya ııcak 
hava pUıkttrmek ıuretft•, o esen 
rDırirı durdwmanıo mttmktlu 
olup olmatlığmr araıtırmalttada. 

Eier ba araıtırm• ~et LI• 
•-.t ile neticelenecek oluna fen 
.. biNt ... ııtlraat ..haımrclt çol. 
lllUbim lnkıllplar keadl.t pıte
recektir. 

Çhtdl rhılr, taMat zeogfıı
lltWa • ""9h •arttldanndan 
biridir. Y -t-= a Jllicllraa, b11 
-etle ...w.-lere W aa temin 
•den ve netle• itib_.. flllflllarım 
•ulan•-• ylll'.... M• hep 
rlıgirdır. 

E..a rlı,...n d11nhıruflllllaa 

•lmkl:> elmca f..ta Jltf• yar 
- da tlndiınHll ltH:h dahili· 
•• girecek demelrtlr. 

.ŞU.. da ılJJiYelim •ı Amerikalı 
Pnç lizik,l k lıetflade muvaffak 
oluraa bunu milyarların bile ifade 
.._iyecetl çok dolı•• bir •rwt 
lllukabilade aatacaktır. 

8u da Ba•k• 

Almanyada muuf dit laekimle
linclen bbW. fiz.yoleji ilemiade 
Çok mühim bir inkılip yapaııya 
lt11ıetmiıtlr. 

Son &elen Alaum ıa:ıetet .. 
l'fade okuduğumuza 16ıe bu dit 
hel&imi sua'f dit yerla.e taWi dit 
llcame edebilmek imkialannı ....... 
laıayoır. M.kaadı tudun 

insanların ağızlarında en son 
olarak Jirml yaf111d• dtt çıkar. 
nmi ,., cfttinden aonra afzı· 
.. ....., c.1şlmn aym 3f olur. 
bundan sonrada d6k11hm drtferin 
'•rlne cfiJ çılrma& 

Biz d.itçllse ılderk, apmwfa 
Clrllyea veya döklilu ditl-ia yeri· 
.. •n'i dit takt...tu-. H·•• bu 
itim. .... , f •• ·-........... 

tudu. .... ,,.. DMdmk-.. lııe1-
leıunui neticed otank Jenfden 
t.bil dit çıkmasımn .... ki& 0-, 
.a.ad.juu arUWtk ...... 

Bu m. adamının iddiasına 
llre. yapbiı leaübel•, ..an,. 
olarak iyi neticeler w.....k iıtf. 
.. dmdaclrr. Fakat ortada lıenDz 
llallıbet bir te1 yolltar. 

Y-1 Bir Çellk 

lnKitz ilimleri iki aenede.Werr 
hpbk:arı ~r •üelind. 
-...,et y...ı birçelilr ,_.I etmeı
llıııaYaf :ak elmuflardır. Bu yeni 
hlik eakWad.a iki miali kuvYetll 
Olduğu ~ibi fnanılmıyacak ._ece
"9 t.ı y lradar bdiftir. 

Mütelıauıalar pek yak.oda bu 
llLi m2deoln f>ltfGn çelik i ~ıaa• 
'-da çeliiüt yerini flllacaiuu 
..,-.:ektMI& Mueli llar u:ıl illi 
'h. iradem ...ıağanda tek g6ızlil 
'4prfi(er Japala.Lilecektir. Lala 
lclooo loa IJdea ,.. tekMıia.-1• 
2.ooo toa pik • l•wn •apur!ae 
'- }'eni ...ı..:e İllfıl edi~diğf 
'-ldirde hem daha• hafif, henrde 
~a masrafnr ofah:Jecekfui g."'Li 
a.... ten da•a fa.zla baıı:we a,a
""leceklerdir. 

ION POSTA 

TarDd Blsallalae 
• 1 

....... Melrl•b• 
Glrecekstnlz ? 1 

Gelip Geçici Cılız Hakikatle San' atin ~·met 
~ ~şa 

Yaşattığı Olmez Hayal Karşı Karşıya Kız Enstitüsü 
Mektep, Aakaradadır. Kız 

E k• v y • A il 1 Ealltitlel. lıleelek Mu.itim Mek· 

S J e enı po on ar !~k~: : .:~~ar.Mektebi 
lllda .. leli> ~- alaz ha· Enatitü, ilk tabılli bitirenler 

IAat,, cledii• ,.,ı mlatayım. lçln orta tahıil ne beraber 1'a· 
IJu, lçlnda ,.......m 1935 iıalan11 i.tfclatları ve ihtiyaçlan 
yıkDRL Apollonaclar. Ona bulup da•ilin.teki -·•tlerl lğretir • 
maıal ilame tamtan da Parlat. Beı anıflıdar. Mezualan orta 
pl:an pndelik Ote pzetuidir. taball dereceeiededir. lngllixce, 
Oto, . • ~ ea olp11 atled Eıanazca, AJma•ca da öğretilir. 
Mçm9ir ~ bir Jaııt açmışt1. Meılek muallılm kıımı, oda 
Smaf teldin..U bu yarıp pecek mekteplerle, kız san'at mektepleri 
atletlwde ........ itip Bene- ve enıtıttllerine muallim yetiıtirir. 
clere1B ApoJLttm• UJ- ••r• Üç sınıftır. llö aene okuyanlar 
._.., ollllfaa ibaretti. Birçok .wneldeplen ... f mualllml 
atlet Oto'nua Jantma ıirdf, ince ... ı ... ÜfDnd muf mtiaaa ...... 
.. llDRf aeçirdl W 8011UHa ..... Bu •nıf .. a11Wr ..ııtep-
rMminl tu ılltanlara koyduiumuı &..ine mu.alim ~.V. ıı. m..a 
-ç, birindlfii kunda ve 193.5 ..a. -L a...a- k ' t mekt.ltl ·-- •· ...... ..- ız •n a 
,.Lnın Apollonu olma• tenfud • .,ah.ut ...tltl me.-. ol••k 
bzandı. ...tbr. '8.ra,a ı.,ıt meccaal ta• 

ŞimM Bel'Yedoa• Apollo•• 
tan.,ahm. &., W. heybldlr, 
V alikaa IDIUllncle Lulunmaktadr. 
Ea &l.Jlk m' ı1·1!111ed .- anla
lll'kea .. aalırlan yuıyorlar ı 
Antika. datar. ea lnlUıD, 
................... Sert 
ve dinç bir pp11 b(r biçim içinde 
yllz ve t~n çfzai!U&acleld baımetll 
zarafet göz kamaıtanr. Heykel, 
pllstlk sıftzeftijin ... atlmun• 
ridir. ,, 

Sara ApolioD'ma badini tanı
mıya ıeldL Mitolojik deYirlerhl 
an 6nde JU abaat lllblarındıa 
biri olan Apollou, Zen diye de 
aoılaa.ı.a j&lpiler'in "l...atone,, adlı 
diıi Allahtan doğurttuj'u uydurma 
Tanraclw. Latone ıebe kalınca 
JUpiterbl Gbftr kM'llı Junon kı .. 
k.rndt Y• onu ftımek, rahatsız 
etmek ~ bir yılan yarattı. Bu 
uhirH b&J••n, gebe kadmrn dört 
1amıula. dolqar ve anu tbllm 
ldlll tıza.ııards. Kudretli Tan• 
nlardaa · cehennem eıemenl 
Plulon. GD& acula, denizin 
alhnıle• 0-.. allı••• ılkalh, 
aeb• llih.,t ... .,. yollNi•. va.., 
denizi Afi~ aU,. tideme411ii• 
ctı. 1..a1ı- nlıMıt nltat dotaı mak 
-~I.. ... etti ,,. Apoll•fe 
1ua kucA.Ji "o-. .. ,1 ikiz. .. 
rak düayaJa getirdL 

jlpat• .... ,_ ojlamt be
llimlijia.. maildıılill. fiirio ..e & 
t5llijin 1 beiiptiia] tamı• yapfr. 
Diy-.la •• alann ~ • ....,,. 
.IJlahlııS- •enli. Di7a-, --.:111111 
luMini dojuwken çektiği acra.. 

~ 

... ı•d=ı i{rnndiğiadea ....... 
m~k iıtemiyordu, erkek taarıı... 
.ı.. ..... ywdu. Babemaa~ bu 
öuyıu...-ı açb. l!eklr lr•baak ve 
Mi•• luclllll_.. Jardı.. etmek 
&pa bia .W. ve Wr Jaa!qlıja 

.payıpta - .ı..m.k kay.-. 
la ydu:t bapaa. ormaalarda do-
lapıa.Ja, avla. uir&ıFUY• lm,olcl& 
j&pibr o.ı.un emriae alhalt peri 
vamitü ve h11a'9r dalnıe...-. 
ye alll içmiflerdl. Falcat D•yaa. 
ne erkeklere nefretini k.or&lya bü,. 
.S, ne antını blttu. Bir gUn 41 An
dlmyon ,. la aeviıU. bdmlık zev-
kini 6tlrdll, l»u lrffıe çok gftzel 
yüzlll. iri Ye uzua boylu bir kız
mretiadıa umBil al ıı. An-. 
da bir Hdak [ ok torbau] ve elia
de bir yay bula:aur. 

Apollon, u: durma tanrılar ara• 
aında çarçabuk 6nemll bir } er 
arnıııh, leııdini fanafm11tı, "u~•etB 
roUec oynuyCl'du, oilu OakllaLı 
da bqh bquıa hekimlik lor• 

Otul m•Wfer Apoftoua •iımet ediyorlar 

BelYed•rio Apollonu 

ı•pmlftı. Bu genç tann 6len in· 
sanları diriltmiye baıladı jipiler 
iae bu ip cana ııkalch. Ganki 
aftimlia ortatlan kalk••s, y.b.t 
61Waria dicll=91i dlayiMNlt tlize
aiai bm.cakta. Ôllm olmy•ca 
korku olmayacaktı, berku dılledi· 
ğini yaFm•ktm ~klnmiıecekti. 
lnaanları çalışbrm da ölO..d'l.ÖI-

miyeceaiıli ve1a ölOr ölmez diri· 
•~•iini bilea Mı adamm J'Ol'UI· 

ma:p. na teri aMSkmi1e da1an•a· 
• aı•ıııkia tlej.tdi. e.ac1aa -
..,. Jipit• lnzdt. Apoll.u yan .. 
na çajarmp oilum• ajlt v•~im 
.. llWıeri dlrill...ı.t ........ ~ ... 
mai ıi söyledi. Apelloa aW.rmadı • 
Baa•• üariae j6piter, eli~ bir 
Jlldınm aldı, Chıktl!afmı 7Ureğine 
yapftırda ve bu tannyı kamUre 
çevirip aıdnrdll. 

Kız-k ...... A.,.U..• ceJ. 
mitti, lreha-• gücl yetmed ğ1 
içfıı hmcam yddarım yapan peri· 
fere çevirdt Bunlar pek korkun~ 
ve pek çUkin malrl6klarU. Aıa.ı"'. 

nDlJI ertWM b ... aida'i Yani& 
Em. ,..n.ğmlla oturwlard!. 
Tanrılardan •Vufcain.,lrt emri altrr.· 
.. ,.ıct..m ,...,.lda ufr.....ıarcfL 
S~dfya •m.ma ilk ••Ua itte 
itte Sydopea deoUe• bu peıil.rdi.. 
F..ID Y•- dırcaa ....... Eart
,W. s,cr.p.ıer Hkla:Nla .ta1lr 
bir plyea JBllDlfbr. , 

Apo~lon, asıil otl'amm lldll
r&l....ı ~ jlpitwe ıilih ftl'en 
Sklopfardan kalmaJI emel edindi •• •ir fanafılll hufup onlara .ta-

r 

dan kaldırda. Babuı da keadi 
aaltanatının en ı•rekli unsurlarmı 
yek eda offıına &üceoerek gök· 
teki tahbnr bıraktı, tam dokuz 
111 "ltflra bir ilemde yaıadı. 

ApUeıı da, btia. abh tanrılar 
albl aaysıız qk ONK:eraları geçir· 
mfttlr. Çok glinl ve çok kuvvetli 
olduiu için ne ıı>kte, ne yerde 
onun atkım geri çevir•n diti yok· 
tu. Kime elini uzaha çileden 
pkanp d•liye çeviriyordu. Heykel 
yapan aan'atkArlar, insanlar hak· 
kında çok şefkatli davrandığı söy• 
lenen bu uydurma tanrıyı aakalaız 
ve u:ıun 1açları bir kurdele ile 
bağlı olarak temsil etmişlerdir. 
Bir elinde daima yayla ok, öbür 
elinde kitare bulunur. Güzel aan'· 
atların ve kDltürftn himiıl aayılıp 
Muaeler diye anılan dokuz peri de 
onun emri altında it görllrlerdL 

Sayın okuyucularım, çok Hkl 
.....tarda ~Diöatatu kafalar tara· 
fından yarabkmt ve sa•atkirla· 
rın dehn afmezletmft olan 
Apoftonla (tl35} te aranıp taranıp 
ortaJa çıkarıla yeni Apollonu, 
ıu ,_.ya okuyarak ve relimı.ine 
bakmak, kqalaıtannca h.,.lin 
hakikati•• kadar llltlll .Wu
ğuau ..&y.nldardw. O yizdeo· 
dir ld b-. bugünün Apalıaw 
gelip pPeİ ve e1laz dedim, b.i· 
kini İH ölmez buldum. 

M. T. Tan 

lehe de ••· AKalc laı wa'at ,,.,. -ti• .-u.&.n ara_. 
Jap'wak alat>akada ku•naek 
&knadar. 11.ceni lıe1U pecelder 
~ .... wekiılMİD ıa.tereceil 
yerde .... mmik yapmaya __.. 
b.rdur. Nehui MYam .O.nlerle 
Ocntli pau&yon ta&ebeai için 
böyle bir taıl yoktur. 

Akta• Kaa S.a' at inam•, yq 

•• lfleriaiu kabl ilibaril• ~ 
aektepleriM p ... iy...ı.r içlaclir. 
laml 11 Akfaaı.. olmakla b..-aber 
dersleri ıababtaa b&flar. 16 ya
ıandan 40 yapıa kadar talel.e 
alınır ekıerl aile kadınlan bura• 
da haftanın muhteRl ve kendi 
it!erlne uysıun ıaatlerlnde dikit, 
biçki, ıapka, çiçek, eY idareli, 
çamaıır, riyaziye, resim, paatacıhll. 
lisan dertleri alırlar. Bu kısma 
girmek için okuyup yazma bilmek 
kafidir. 

lımet Pqa Kız En.utaal ta
lıebeMndee .. ktept• 1atmak iate
~•cm Wr ,..,oa .P.•·.-. 
saae•• 1aeü ns ...... e. 
para Bç takı:tte alanır. M0 r 15 
liraya kadar alan memur çocuk
larından yllzde 1 O, Ucretll tahall
de birden fazla çocuju olaolana 
llrilindea Ü yllzde 15 tenzll• 
yapdtr. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

1 

Bey~ Tarlt.Dqa, Alt&Dbelık•I 
ıokak No. 40 ta H. NAllNı 

- Yatınız dolmuf. orta tah· 
ıllinfz yok. Bu vaziyette hava 
mekteplerinden birine r'remez• 
ainiı. Yapacağınız şey, mutlaka 
bir aan'ate batlamak, Ye çahf
...ıanaan blttağamm -·.te ve
rsek. ....e& bir İffl ,.._ekU.-. 

Gebzede K. Demire: 
- Sizf\ taVIİyemiz, ortamek· 

tehi mutlaka bitirmektir. Bu 
auretl• ba1atııılzı İJl bir ıekllde 
tanzim eder " iyi lftr meslek 
.... ibi olualcl yetifininlr. y .... 
b6yle li1eyi bitirmeden yetiımek 
lmkln haricindedir. Gedikli D .. 
niz K~ Zabit Mekt.W ka)'lt 
•e kabul şarttanm yakında nq-
redeceiiz. 

1 OOYÇE ORIEN T BANK 
..... nw .... fulM• 

Merkui : Berliıı 

Tiir1clg•tleki ,.W•rl: 

Galata • ·l.tanbul • lz111lr 
Depom ı ı... .ı·uma Girmüiii 
il Her firla 6caka iıi + 



8 Sayfa 

1 
Fransızca-Türkçe . 
Dil-Kılavuzu 

Yazanlar; Reıat Nuri, Nurullah 
Ata, Ali Suha, lımail Hilmi 
Ç karan; Kanaat klltOphanul 
Fintı; İki cilt 750 kuruı 

Bundan tam 50 yıl öne• Şem

settin Sami "Kamusu Fransevi,, 

adlı ve Fransızcadan Türkçeye 

bir Jugat n • şretmiştl. O vakit 

için bu, misli ödenmez bir hiı· 

metti. Zaten Şemaettin Sami bu 

kadarla da kalmadı. Türkçeden 
Türkçeye bUyUk bir liıgat yaptı. 

Ayrıca yedi ciltlik bir "Kamuıül'a• 
IAm., neşretti. 

• 

SON POSTA 

Şeyler 

İki f.çı b:r:bi-
inin ayni dört 

mü.avı parça-© 
ya taksim edi-
lir Te bu par· 
çalar rea~mde 
görüldütu l'İ L İ 

tnazim edilire Hitlerın çen
uc''i haçı meydnna getirilebilir. 

1797 kııında, ltalyaya, Napolyonun ordularına yardıma ... kopn 
hır Fra~~ıı ordusu Alp dağla1'1 :ı d1 mUthit bir kar fırtmasına tutul· 
mu~tu. OJüm muhakkaktı. Askerin maneviyatı bozulmağa batla• 
mııtı. Bu ıırada kumandan derhal hücum emri vermlı ve askerler 
ı~ngU takarak, batında aancak ve trampet çalarak kar tepe• 
ııoe hücum etmişler. Bu suretle maneviyatı yükaelen askerler 

ltalyanlaran biç beklemediği bir sırada ıalimen ltalya 
(Jrdusıına inmi şler: fy. 

Üilln bugUn Türle dili Şam• 
&ettin Samiain bu eaerlırinden 

istifade etmektedir ve hu eser· 
lerin yerini dolduracak bir oser 
aeıredilmemfştir. Neırodilealer 
uf ak tefek lii2atlerdir. Fak at 
Şemsettin Saminln tek baıına 
yapbiı bu bUyük iti klmae yap
mağa ce11ret edemedi. Ancak bu 
lügatlH artık eakinaiı bulunuyordu. 
H r itibarla ıenginlıımit ve de· 
titmit olan Türkçe ve Franıızca 
i&fo bu 16gat klfl gelmiyordu. 
Em Hnedenberi siyasi, içtimai, Telefonda konuşur· 
1&bada o kadar çok yeni keli· ken, öteki makineye 
mel r dilleri zeniinleştlrdi ki, giden ıesinir. değildir. .J 

Şems ttln Saminin eserleri '4• Sesiniz ancak ahize· 
yaramaz olmuıtu. Ingiltere, Ame• ye giden elektrik cere· Doktor Con Roı ismin• 
rika, Fraoaa ve Almanyada dilin ) anım bazı tabavvüilta deki bu İngiliz, meşhur 
zenginleım• ıeyrlni takip edebil· uğratır. lıittiğiniz ancak lskoç ıairi Robert Bur4 

mek için bu lügatlerin her aene elektrik cereyanının ahize· nse dair 30 elit kitap 
bir yenisi aetredilir. deki demir levhada vilcu• ycızmış ve faire olan hUr· 

da getirdiaJ ihtizazdır. i.' d l ·ı b ~ liz de bu ihtiyacı tatmin c•sa• • , me 
1 0 ayııı • u eaer-

retioi ilk defa Kaaaat kntUpha11eıl ferine mukabil bet para 
b..Wu Ye Reıat Nuri, Nurullah Amer;kada Tekaas eyale• almamııtır. 
Ata, Ihsan Hami ve Ali Suhadan tindeki ıehirde ıokak or· ~~ 
mfirekkep bir heyet teıkll ederek taaında bu:unan hu ben• ) ~ ':~ 
- 1 ltlr dil kıla•ur.u t w ıin deposu bir petrol ku- ~. · . ı J ,_ • :rap ırmaaa ~ ·..rı.· 
tqebhtıı ettL yusunun Uzerinde inıa ~ d'} 

edı;miıtir. 3--
Bugün bu teıebbllıBn ilk, Amerikada Klara Maaon 

meyva11nı aldık. Kılavuzun birinci isminde bir kadına alt 
cildi elimize ıeldl, lklilcl cildi de olan bu Orpington tavuğu 
yakında bitecek ve eaer tamam• hiç ıar111 olmayan yu• 

lanacaktır. ·r=~~~~;:=7~::;,~==::;::;:=::=:::=:;=========;:::;:==~m;u~rt~a~y~u~m;u;r~tl;a;m~a~k;ta;d~ı!::,.r. 
'; Bu kılavuE, Franıız dillnde · 1 BUNLARIN CEV ~ kullanıJan kelimelerin hepıial, - •• AB_ INi VER_ EBİLİR MİSİNİZ ? 
ti•• huıuılyetlerilo ıstılahlarıDJ, 
fknt tabirleri toplamaktadır. Ay· Mürekkep Lekesı ı Oyı~ Eır Hesap lmıt Ki .. j Bu Muammanın lçin-
rıca Ttrk dili ara~tırma kurumu lr / L O . d . . tarafından kabul edi!mlş olan 1 Ya. KiLO en Çıkabllır Misiniz? 
yeni Türkçe ke:imelerin karıılık· C istasyonuna gitmek üzere 
lan ile coğrafya isimlerinin Fraa- A iatuyonundan Uç tren kalkı· 
ıııcadaki değiıik ıeklllerl eaerin yor. Bu trenlerden birincisi mulı• 
ıonuna ilave edilmiıtir. telit bJr tren olduıiu için e ... 

taıyonunda bir müddet duruyor. 

Eser 1500 sayfa tutacaktır. iki Önünüzdeki klğıda kazara Ildnciıl bir ekspres, UçllncUıU de 
cilt ha inde neıredilrnektedir. mürekkep damla1a kızarsmıı. bfr marıandiz trenidir ve B de 
Cildin taneıi dört lira, iki cilt Fakat &akm kızmayınız. Hele bu durmakıızın yollarma devam edi· 
7,5 liradır. ı.cak havalarda kızmak hiç te yorlar. 

K 
Y.aramaz. Bu mUrekkep Jekcai Redmc!e üç ) ığın ıüt ı:şeai 

anaat kli.tüphaaesl hu hb.· ııze pek •ıa bı'r egw lence •eıı'.eı·ı •. d b ' d k' . i k'' k Bunların A lıtaayonundao • ... .. ar ır, unıar an ımıa uolu 
metinden dolayı tebrik etmek bir olabilir. Bakınız naaıl: Lekeyi kimisi yarım k:loluk, kimisi d~ kalktıkları 1aatler ıolda, C ye 
borçtur. kurutmadan klğıdı bükUnUz ve bottur. Bu ıüt fİfe:eri Uç müşteri Yardıkları saatler aağda Ye blrin-

tizerlne de elinizle bnstıratak arasında şöyle taksim edilecektir. el trenin B iatasyonuna muvaaalat --·--

SMANLI BANKASı 
TÜRK ANON:M ŞIRKE'!I 

TESİS TARlHlı Hl88 

Sermayeıi: 10.000,000 logiliı liruı 

Tlirkiyeııin ltaıhca oehirlırile 

Pariı, Manilyı, Niı,Londra n 
Mançeıter'de. Mıaır, Kıbrıs, Iralr, 

lran, Ffüıtin n Yunaniıtan'da 
Şubeleri, Yugoıılavya, Romanya, 

Suriye ve Yuaaniııtan'lia FjJyalleri 
~ardır. 

Htr IUilll banka muamelılarJ 

lekeyi iyice yayınız. K!ğıdı açtı· Her müşteriye aynı miktarda ettiği aaat te ortl\da göıterilmiıtir. 
jıaız vakit b•lki de gördUilinUz ıüt ye aym miktarda fİfe verile· Bu trenlerin ı:ir' ati biriblrlain 
gibi uüıel ve eıw lene ı· b' · cektir. Fakat bu mıt•tırllerı'o her o • ı ır reaım uy aynı olmamakla beraber A dan 
elde edeniniz. birine veri:ecek oiao kiloluk ve· Ü 5 1 ya yarım ki:oluk veyahut ta boı C ye kadar her tren kendi ıUr'a• 

ç ua e Cevap tiıe'.erin adet:erl biribirinln aynı tini muhafaza ederek Hyrediyor, 
rst iyoruz ? olmayacaktır. Yani blriıine iki yani ıür'atlerini ne fazlalaştırıyor 

tane kiloluk şlıe verildij'i takdir· 
de diğerlerine de iki tane veril• 
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.k~ıruıruizde ,ür.u şeii .. erde 
keailmit ayn eyr.!.JlO) t .. hta ear· 
çaaındaa yQcude ıetirilmlı bir 

miyecektir. 
Eu ıartlara uyarak bu ıUdU 

• • bu ılşelerl ae ıuretle teni 
etmek lizımııelir? 

.. ;~·kii···;ö;ü;~;;~~~~:··e~··;·~;~~·i;;;·· 
iyice dikkat ediniz ve ıu ıuallere 
ce•ap •eriniz: 

(1) tekildeki parçalardan kaç 
tane.inin eıi yoktur? 

(2) Eıi olanlar hanıllerJdlr? 
(3) ikiden fazla eıi olanl•r 

laangiluidir Ye laaçar tane •ıltrl 
Yardır? t 
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De de aza.fr orlar. 
Şu hale ~ö;e ikinci ve liçUn

cQ trenlei B lıtaıyoDunClao ıeçif 

Haa'ran 

· ı Dil Balı•I 
1 

Öz Dil 
Çalışmaları 

Otuz ikinci Llate 
1 - Şlmal • Kuzey 
Cenup · Güney 
Şark - Doğu 
Garp - Batı 

ıs, 

Şimall f&rkl - Dotu kuzeyi 
•ımall garbi • Batı kuzeyi 
Cenubu tarkl - Doğu gUa•~ 
Cenubu garbi - Batı güneyi 
Şarkı 9lmall • Kuzey doğuıuf1) 
Amerikayı cenubi • GDa•1 

Amerikaaı 

2 - Sual • Soru 
latlntak - Sorgu 
~esele • Mesele (T. Ka.) 
Örnekler: 1 - Sir.e bir 101'11~ 

bulunmak lıtiyorum. • 2 - 09' 
bUtUn ıuçluJar ıorıuya çekli' 
diler. 

3 - Hlklye • ÔykD 
Örnek: Gazetelerin gUndeUk ır 

klllerinede ıanat dejil, ejleac• 
değeri aramab&ınıı. 

4 - ihtimam etmek • Ki' 
yıtlanmak 

itina etmek • Özenmek 
itina • Özen 
Örnekler: 1 - Bu ite daha IJI 

kayıtlanmaoız IAzımdır. - 2 "' 
Yaıınızda battan baıa öıenlİ'" 
lik görllnUyor. 

Otuz ÜçUncU Llate 
1 - Havaylcl zaruriye. Yr 

ıatık 
Örnek: HUkümet yaıatık flatJ•• 

rını indirmek için elinden ,.. 
leni yapıyor. 

2 - Gıda • Beıio 
late • Bealev 
Örnekler: 1 - Çocuklar için 18' 

en iyi besindir. • 2 - Bir or 
dunun beslev meaelul, d 
başta gelen iılerdendir. 

3 - Gıpta • imren 
Örnek: imren güzel bir ıeydlr. 
4 - Haaet - Gana 
Örnek: Günll en çirkin huylat" 

dand1r. 
5 - Lutfu lhaan • Kayra 
Örnek: TDrk bava kurum ... 

yardımlDlz, bir kayra dejil, Wt 
ödevdir. 

8 - lk•metglh • Konut 
Meaken • Otru 
Örnekler: 1 - Herkeı bulundu!!' 

t•hirde bir koaat g6ıterm~ 
ynkUmladedir. • 2 - Hükt
met Ankara.la l11arlarların otl'll 
mueleainl de kotaracaklar. 

ll] Ötekiler dı bualara luy&1lanl' 
rak yapılabilir. 
Nota Gazetemize s8nderileeek yaJt
larda bu kelimelerin Oımaalıealırı
nın kullanalmam11ını rica ederis. 
--- ........ - .............. -- 111 1 ...-" 

( Topl•ntll•r, D•v•tler J 
Askerliğe 
Çağrılanlar 

Beıiktaı Aıkerllk Şubeıl•ıli9 1 

1 - 316 doju•l•dan ltib~ 
bakaya kalaa ı•Jri lıl&•larla ıl 
325, 326, 827, 32 , 329 dotumlu ı•f 
lıllm efrat 11Ykedileceklerc1ir. •' 

2 - Toplanma fl•I 26 • 6 • 9~ 
slnldlr. 

3 - Nakcll be.ael 24-6-936 akt"' 
•ıaa kadar kabul ıdilıeetl illa olu•"' 

Yok aul K•dınl•r1n Elltletl 
Halkevl, 18 Temmuzda açılac,11 

yerli mallar 11rıiıladekl paYJODll~ 
yokıul kıdınlar;a ellılerlal aatS:: 
naif Hini lzeriae almııtır. Her .... 
11at 2 ılea 4 e kadar Halkni ...... 
dDrltltilne m6raeaat edilebilir • .. . ......... . 111 

.. ,.,.,,, 
aaatlerinl bulabilir miliniz? 

ikinci trenin B iıtaıyonuD~ 
geçiı saati ya (1,20), ya (t.v.IJ 
veyahut ta (1, 10) olabllir. ÜçO~~ 
trenin~i iM ya (3,43), ~ a (3~:JVI 
veyahut ta (4,06) olabilir. .;._ -' 

Büalardaa la-.apıi ifojr"_... 
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~YARENLIK"1 
Yaza, Sıcağa Dair 

- Adam aman .• Yan .• Arsam! 
Bir bina da ben kurardım, 

diifmeyeydi yan, ar1am .. 
Ayıplamayın a doatlar, bu ha· 

Yada yanaraamf. Yar .• Eyi. 
- Maıallah, Haun Beyim; 

manlciliğe mi baıladrn? 
- Ne yapayım doıtum? içim, 

dııım furuna döndü. Belki mani 
okuraam, Hrinler, açılırım dedim. 

- Mani okumak iaıaaa Hrin· 
ilk verir mi lmiı ? 

- Bak1ana bizim Yiranellkte 
batlı duran karakaçana, hararet 
baatıkça avu avaz batırıyor •• 
Herozlar deraen, yine öyle •• 

- Llk,in, bir dondurma yeHn, 
bit- ıerbet, yahut ki bir buzlu ıu 
lçHn, daha iyi olmaz mı? 

- Su mu lçHm 1 Bir ıit• iyi 
ıuya çeyreil vereyim de, içimin 
ateıl daha mı arliln 1 

- Öyle l1e, gel, Botazlçine 
aidellm de 1erlnle7ellm. 

- Benden pasol 
- Sebep? 
- Şirketi Hayriye mi, hareketi 

ıerriye mi.. Ne lae, lıte onun 
Yapurlarına elllem boykot yapar
ken, ben avuç doluıu para 1a • 

JIP ta binemem. Ne aamaa, bu 
nıkenln tek 1ablbi olan halkın 
menf aatlnl ıllder de bilet fiatlannı 
luraraa, o zaman dedltfn olur. 

- O halde? 

- O halde, beai bırak ela ;rln• 
rahat rahat maai okuya11m. 

Adam ••••·· Zar olaL. 
TavhHla ream•k kola7dar, 

eJyerlr iri ur ola.. 

Ben urJmr• gidlrorum, cimi•· 
re paıarola.. Yar.. Eyi. 

~ 
Neden Hükmetmit 

Pazarola Ha1an Bey, 10kakta 
çoktanberldlr ıörmediji bir ah
babına raatladı. 

- Ool dedi. Sal mı11n 1 Ben 
ıeni 6lcltl .. ndı lelim. 

- Nodeıı btıkmettla, Jlann 
Beycijim? 

- Et, dest. çoktanberldlr, 
aleyhlocle buhanmuyorlardı dL. 

Sıcaktan 

-1-

Kapınızda köleyim, 
izin verin 61eylm •• 
Her umudum keaildl 
Budur artık dllellm. 

Haaao Bey - Adın ae Hnin?. 
- Cuma! •• 
- Tembel tembel oturdutuna 

bakılırsa adına Pazar demeli, 
daha iyi! •• 

Şikayet 
Birdenbire, yaman ııındı bava, 
Bu ••ne ııcaklar •akit.iz ıeldL 
GIDeı ıtk ,ttzOade bir kızıın tava, 
Ap, kurtun slbi, tepemi deldi. 

Jf. 
Dolqtua ıeç•• ..... etrafı yaya ••• 
Gittim Heybeliye, •ardım Floryaya ••• 
Bayıualık ıeçlrclim arka arkaya, 
Gene en ıeria yer bizim TOneldl. .. 
G&lde de mi •ular ke1lldl, nedir? 
Karlar battan baıa bir •İranedir. 
Blyle kurak yoktu aice 1enedir. 
Haı.lranda laava ne de ınzeldl 1 .. 
Bayanlar r G6ztınllı aydın diyelim, 
Ne hacet batlama 1ebze yiyelim, 
Sıcaktan ı•llnlz, hep eriyelim; 
Bakıaız, Hana Be1 bile lncelcll t 

MANiLER 
-2-

Mlnlcikıln, bebekıln, 
Etin yoktur, bir tekıln. 
Yeter ettiğin cefa 
Beni &ldtırecekıin. 

Sermaye, Emek 
Ha1an Beyle ıoıyal itler bak· 

kında 16r01llyorduk. Bizlere ku· 
lak mi11firl olan biri: 

- Kuzum Haıan Beyi dedJ. 
Sermaye ne demektir, emek ne 
demek? Şunu bana anlatır mııan? 

Hasan Eey: 

- Dinle, doıtuml dJye cevap 
Yerdi. Şimdi çıkarıp ta, bana 
yirmi . lira veraen, bu bir aerma• 
yedir. Sonra, bu parayı geri al· 
mak ~ ~ekeftila zahmete de 
emek derler 1 

- Ha1tayım Haıaa Be1. 

- Senin bir ıeyin 1ok. Her-
,OD kendi kendine benim bir 
ıeylm yok deraen ~nunda ıer-_ 
çekten bir ıeyin kalmu. 

- Acaba .. ıencim,, de der
iem f ayda11 olur mu ? 

-3-
lnim inim inletme, 
Bana masal din:etme, 
BüyOldlik sende kalsın 
Ko, ben ettim, sen etme! 

Eyvah vapur kaçtı! •• 

Seni 11Srdil de ondan!. 

iki Cihette:1 Hasta 
Geçenlerde Pazarola Haaan 

Eeyi ziyarete giden erkadaıları· 
m ızdan biri, kendlıini biraz düş• 
kUn aörünce ıordu: 

- Ne o, Hasan Beyciğim, 
ha1ta mııın? 

- Ha1tayım birader; derman· 
ııılığım var. 

- Kendini bir hekime ıöı• 
teraeae. 

- imkanı yok. Kesem ben· 
den daha dermansız J. 

Çocuk Mantığı 
Haaan Beyin çocuğu midesini 

bozmuş, ateşler içinde yanıyordu. 
doktor, acı bir mllshil tavsiye et• 
mişti. Hasan Bey de, bunu lçirmi· 
ye çalıtıyordu. 

- Haydi, evlAdıml. Haydi, 
yavrum!. Bak, koca herifsin, ma· 
ıallah! 

- Yol ben koca herif deği• 
limf. Koca herif olmak iıtemem 

beni. 

- Neden, yavrucuğum? 

- Bak, ılşenin Uıtünde ne 
yazıyor! Çocuklara bir, bllyllklere 
iki çorba katığı! 

~ 
Tasarrufa Riayet 
Haaan Beyle çocuğu, bayram 

yerinde ıezlniyorlardı. Orada bir 
barakanın içinde, herifin biri, 
adam ba,1Da bet kuruıa, koca bir 
boğa yılanı ıeyrettlriyordu. 

Çocuk, ayak diredi.. 
- Baba! bet kuruş nr, banal 
- Ne yapacaksm, evlidım? 
- Yılanı ıeyredeceğim. 

Haaan Bey: 

- Deli misin 1 Dedi. Beı ku• 
ruıa gOnab değil mi? Bizim bah
çede, dolu, aolucan Yar. Onlara 
bak, bak.. ıonra da alabildiğine, 
zihninde btıynt.. boğayı görmllı 
kadar oluuunl 

Köy Safası 
Baktım ki, bizim ev döndU furuna, 
Çabucak topladım tası, tarağı. 

Yükledim etyayı yQk vapuruna, 
Oıtline oturttum biı.im çırağı. 

Jf. 
V.r elini f Vardım Erenk6yllne, 
Şehrin, en çok kanet veren köyOn• 
Y erlqtlm bir Hkl pata k6tk8ne, 
Vardı bir azıcık babçeıi, batı. .. 
O ıece, Allabım, unutmam aılal 
Sivrilinelder, bir baıladı fallL. 
Tabtakuruınnu topladık tallL. 
Bahçeye tqıchk, yorgan. 1ataiı-

Jf. 
ErtHi ıOn kalkıp, d6ndnk ıerlye, 
Kurtulduk çok fikir 6Jmedea diy .. 
Ciirerkea yOz 81rdlk •Ycek etli• 
Hail ıeblk ...... bizim bucajal 
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Janda ı 
- " Altı 11ata ka• 

dar harp olaa da, olmaaa 
da ben vazifemi yapmıı 
olmalıyım. Üç aaat 
zarf anda dllfman tayyareleri 
mevcut blltlln tayyare ka-
rargah!arımızı bombardıman edip 
tamamile tahrip edebilirler. Fakat 
o eımada tayyarelerim haYada 
bulunursa bu bombardıman ancak 
bot hangarlara inhisar etmit olur 
ve tayyarelerimiz de kurtulur. n 

diye dütllnmDıttl. 
Vo bu dütllnce netlceıdnde de 

b6tDn tayyarelerin o alqam gece 
1arasmdan ••vel lıaYada bulun• 
malarana emretmiıtl 

-44-
Steele otomobilini ıtırerek t•hlr

den çıktı ve birkaç gece eyvellıl 
gibi küçUk ormandan geçerek, 
gizli va2ifesinde kullanacatı ta7• 
yareııin bulunacağını sanoettijl 
tarlaya geldi. 

Eski nöbetçi yine yonu kutlı 
- °Kimdir o ? ,, 
- Sen miain Karel ? 
- Evet efendim. Herıey ha• 

:rırdır. 
Steele derin ve rahat bir nefeı 

aldı.ÇlinkU ogllnkll telit araıında 
ricasının unutulmuı olmasından 
ve istediği hazırlığın yapılmamıt 
olmHından korkuyordu. 

Fakat biraz ilerleyince bit 
beklemedlii bir manzara ile kar
fllaşh. T arlaaın ablr acuada atar 
bir bomba tayyareai durmakta 
idi. Y aldaııaca hayreti blabltla 
artta. Karanlaktaa çakaa bir J•• 
bancı, tanımadıtı bir Hale. ken
ditiDI takdim ediyordu: 

-
11Ben blabap Klima. Sld 

Alman arazlalnde btedljlalz yere 
ıattlrmek llzere emir aldım efen
dlm.,, 

- " itte bir yanhthk olH 
,....k. G&rlllecek •aıifede her 
.. ,den e••el •r' at ye Hlaizllk 
lkım. Onun için ben bir kiflllk 
•afif bir k .. lf tayyarul lıte•I .. 
tim, halbuki .•• ,, 

- " Belki de ketlf tayyarel .. 
rlnln bu akıa• baıka •• daha 
mllhlm itleri çıkmııtır efendim " 

-
11 Naaıl olur 1 ban- aebe

binl her halde anlamalayam. Yok· 
ıa ben bu tayyare ile ıitmem. ., 

- " Aldığım emir bundu 
ibarettir. Baıka bir ıeyden ma• 
ltlmahm yok ,, 

Steele ceYap nrm•dJ. Eaki 
bomba tayyarHlne yaldatb Ye 
mua} ene etmeğe bqlada. 

- "Saatte kaç mil gidebilir?,, 
Diye aordu. 

- ·• Tam bomba haaaulal ile 
aatte 90 mil yapabilir ... 

- •• Şimdi bomba laamuJealaJ 
almıı mıdır ? ,, 

- '
1 Evet efendim ,. 

- .. Bombaya ne lllzum •ar-
dı? Beni yere indirmek için bu· 
nun ne faydası var ? ., 

- " Böyle emir aldım. Bqka 

·•· 

/, ~ ......... ,, 18. 6 • 1935 

bqka •• yapablHrlz? Y •ıln l•l
climiz blzl ı&-memelerl, farketm .. 
m•lwlnde. •. ,. 

- "Bu ılr'atle ve bu makl
aenla çıkaracağı aürnltU ile buna 
lmkla var 1111?,, 

- " Çahtacajız efendim. Bi
zi• ele yazlfemiz bu. Gayret et• 
meuek, kendi kendimizi mafllp 
etalı olunız ... 

Steele kar1111ndakinba, hayat• 
t• da, IJOmde de mert •• ceaur 
bir arkad.. oldupna uladı. 

ne yapabilirdim ? " Steele bir arahk dllıllndD. 
Steele, ta17ar• zabitini• faz1 ı Uçmya el.. laarp etmeye de o 

bir ,., a6ylemek latemedfği a.. kadar elY•İfU olmaya.. Ye kendi 
lada. Maamaflla •erllea ba emlrdea ••.ı.ketiai hiç allkaclar etmeyen 
kaltedilea manaJI da derhal kav- bir tecaYla bareketiade buluna-
radı. cak olaa ba tayy....,. binerek 

O, bir be ... enel ·r•rlal hayatau hlallkeye koymaya me• 
ketf•ttltl m ....... t klJln• sit· aun •• idi? Bllalriı o. kendi ha• 
mek •• bir ÇU'89bll ....... kiye Jatnu. na• memleketi lçia 
pmek için IGr'atll Wr bt1f tar koramaja mecburdu. 
yarHl iatemifti. Gerçi ... a na- Halbuki ba tayyare ile uçma· 
zarı onu• ba ricum1 nddetm.. I• raza ohana yalnız uçarken 
miıtl. Fakat lıafif blr k.pf tay· detu. bUhaMa daba ıonraları 

yarell yeri- çok bDyGk tehlikelere maruz 
•• ılr'atm, blacajı beebelllydL Çtinkll Stele 
ajlr Ye ... tanarenln hakikaten bomba ile 
ki model bir yll)d9 oldupaa hlç ıapbe etme· 
gece homba ( melde idi. 
t a y 1 ar eal Maamaflh bu bombalar kendlıl 

Yttze yakın tayyare harp nlzamuada uoa1orlarda 
göndermifti. DeıHk ld Steele 
bu tayyareye binecek. ona ılzll 
köyln yerini g69terecek •e k ... 
diaint yere indirdikten soara da 
köy bombardıman edilecekti. 

Dlfladl, bu fU•lt albnda 
ta11an1• bin...& cloira mu ldf? 

Bombalar 
- Almaalana luup tayyareı .. 

rlne rut pirıenlz •• J•pacak· 
ıınıı? 

Binbaıı Klima. bu defa dOtlln• 
dllkler;nı gidemedi: 

Onların oyuacajt olmaktan 

yere iacllktea aoma ablautmdu 
haııl ol•cak brgapbktu billaU
fade daha kolayca •• kimseye 
slrlnmedea k&ye glrebUm.,inl 
temla edebilecekti. 

Bhabqıya cllndD Ye aordaı 
- " Beni lndireceğfnla 1erf a 

clYannı bombardıman edecekıinlz 
dejll ..ı? .. 

- .. Bu ele tamaalle ltllml
Jon& Ah•all harbiye1e •• tel• 
••• alacajam emirler• s6r• 
hareket edecetfm • ., 

( •r••tı .. ., ) 

Bozuk Taksilere ı, Yok 

Birka~ si• aace otobaılerln 
muayeneal baılamıfb. Bu muayene 
dlln bltmiıtir. Her hanıl bir suret• 
le muayenesiz kalan otobilılerin 

çaqmaları -yuakbr. 
Takal otomobllledla buıuıl 

arabalana maa,.•ealne yana 
baelanacakbr. Şimdiye kadar 
yapıla• m•ayeneler netfceliade 
boauk çıkan arabaların plikalan 
buglln SultaDahmette yakılacak· 
tar. Reıdmde bir takalala muay .. 
nui ,artllı,... 

Haziran il 

Spor: 

Servet T akımile Bugün 
ikinci Maç Yapılıyor 

.,... . . • ı a ..--•• a __ _ 

Romanyalı Atletler 
Doğru Şehrimize 

Ay Sonuna 
Gelecekler 

Romanyah atletler Balkaa mü1abakalan için A.tlnada lk• 
Fenerbahçe kullbDnlla '17 lnel Balkan blrincilljial kazana 

yıld6nllmD mllnaıebetile g•tirtll• Nemq gibi kunetll atletler b ... 
lıYlçrell Servet takımı buılla, lanu Romanyablar llltan bulcla 
Taksim ıtadında. aaat 17.30 ela 100 200 400, 800, 1500 k 
GllD.. •• F eaerbahçe muhtelltl 1 'u ' OfU9 
ile ikinci maçanı yapacakhr. ar • uzun atlama, ylk~k •t-
Mubtelltimiı: ıu kadro Ue çaka· lama, 11nkla atJ .. a ft cırid at-
cakbr: ma, dika atma lle ıt\lle ahu 

Bedii, Faruk, Ya..,, R9fat. mUsabakalarUe bir de Raika• 
Eaat, · Cevat, Niyazi, Sallhattm, bayrak yarışı yapacaklardır. 
Ra1ih, Fikret, ReblL Atletizm federasyonu BaJba 

Maçın hakemi Şazi Tezcandar. oyunu iı:i.ı hamlanan atletlerin de 
Romanyah Atletler bu mllaabakalara a,tırakinı arzu 

Buraya Geliyor ettiğinden bu mOaabakalar bftttla 
lıtanbulda atletik mnsabaka atletlerimiz için açık olacaktır. 

yapmak için Galataaaray kulllbl· Romanyalılarla yapılacak bu mll· 
ae miracaat eden Romanyalı at• ıabakalar Taksim ıtadyomunda 
Jetlerin tekHflerini kabul eden olacaktır. 
Galatasaray kulUbO bu mllsa• Davle Kupası 
bakalan 30 haziranda yapabile• p 17 (AA) A böl 
ceklerfol Romanyalılara bildir· rag,. · · vrupa • 
mlılerdir. geai Davıı kupaıı tenis d<Smifinal 

Şehrimizde iki müsabaka yap- maçları: 
mayı teklif eden Romanyalılar Çekollovakya ııf ıra karşı Dçle 
BaJkaa oyununda Romanyayı Gnney Afrikayı yenmiıtir. 
temıU eden bir takım halinde Çekoılovakya ekibi final maç• 
ıeleceklerdir. Aralarında iki ıe- lan lçla 11 temmuzda Pragdı 
nedir Dat llate 400 metrenin Almao ekibi ile kartılqacakbr. 

Orman Mektebinde Spor 

Orman Mektebinde ylh met· ı 
re rekortmenlm1.z Semihin ıayre
tlle bllyllk bir atletizm mllaaba· 
kaıı yapılmıtbr. lıtlkbal için bl
yllk Omltler Yeren pnç atletler 
araıındı kıymetli anarlar vardır. 
Bu mllıabakalarda alana• d.,.. 
celer ıunlardırı 

Deniz Üzerinde Bir Çllrp1t111• 
Kebek 17, ( A. A.) - Dna 

kahn bir llate S... Loran nehri 
apnda. Sutbamptona ılden 

42,000 tonluk 0 Emprea ·of· bri
taya ,, yolcu gemisi ile klSmllr 
rıkln .. Kafirlıtan " lnailiz ,ak 
ıemlıl çarpıımıılardır. 

Kafiriıtan'ın tayfalannclaa Uçl 
llmlf ve bir çotu yaralaamlfbr. 
Yaralılar Empreı ·of· BritayD'nın 
baıtahaneıine kaldanlmıılardır. 

. Yolcu ıemlılnln tayf alan, çar-

Birinci Muatafaı 1786.92 puvaı 
lkt.cl Koldat ı 1657.15 " 
u~ Akif ı 1439.18 .. 
06rdaacl Faatı 1395.95 ., 
Betiad Ekrem ı 1379.31 ,. 

Bu mtıaabakalar Pentatlon 
olarak yapaldıtı için bu ıuretle 
puYU nrllllliftlr. Re1lmde mek· 
tepll ıporcuları 1örllyor1unuz. 

Yeni Ne9riyat: 
La T•rClule Kemallste - Mat· 

buat Umum MQdGrlltü tarafından 

a1da bir defa f ran11zca çıkarılan bu 
Heri• 8 na aiaan 18Jı•l intitar et• 
mlftir. Bu ••rtla birçok gllzel ve 
,.rli .. e.ı.ı.ı. beraber Orman çiftlitl. 
Aakua &..et la&al Kız Enıtitllal, 
TGrldyede yetifea hayunlar, eadOatrl 
... •atı. Ahmet Hatim nulr yaaı!ar 
•udır. 

ppnadaa az aonra •• Kafiristan,. 
da çakan yaapı söndürmek için 
yardım etmitlerdir. 
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OSMANLI SALTANATI' GÖCERKEN 
Kirazdan ispirto Yapılabilir Mi ? 

~ Her hakkı mahfuzd~. 
( Mltarell:e devrinin tarlbl ) No. aa 

Yazan : Zlg• Şakir ._ _________ _..18/6/85 ..--

Fransızlar Harp Mesullerinin Tecziye 
Edilmemesinden Asabileşiyorlardı .. 

Bana kalırsa, ıb.ln meale
ldnbe mensup olanlar, böy· 
le ılyaaetlero karıımak uvdasma 
kapılmamalıdır. Böy:e bir ıiyaset 
adamı olmaktansa; insaniyete hi· 
dfm, adalete muhabbetkir bir zatı 
fazilotkar olmanızı tavsiye ede· 
rim. 

y~I ~zerinde ki binaların pek çoğu, 1 
büyük Franıız bayraklarile ıüs· 
lenmiıti. Sirkeci garının önü, 
Fransız tebeaaı ile Cenerab al· 
katlamak için toplanmış Rum ve 
Ermenilerden mllrekkep kalabalık 
Ho mahıer haJlne gelmlıti. latas· 
yonun tam karşısına, F raosız, 
lnglUz, ltaJyan, Yunan asker 
ktt'alarilo mfiteaddit muzika ban· 
doJarı yerJeıtirilmişti. 

hak etmlıtl. Fakat, bu maddi 
azametin yamnda mano.ı bUyük
IUk Ye ıerefi de muhafaza etmek 
lizımgelirdf. Halbuki Ceneral 
Despre, Iatanbula ayak bastığı 
dakikadan itibaren etrafını kuıa• 
tan Rum ve ermeni ılyasotçilerinin 
yayıaraJarına kapılıvermiı, TUrk• 
lero karıı çok bOyUk bir huıunet 
ve husumet göatermiıti. 

Bu aene kirazlar kurtlu olduju 
için belediye bunları toplattırarak 
f mba ediyor. Son bir iki gftn için
de 250 küfe kadar kiraz imha edil· 
mqtfr. Fakat bunlardan lıplrto 
yapılması için bazı mUracaatJar 

olmuıtur. Biz tahkik ettik. Kur , 
klrazlard•n ispirto yapılabilir, f . 
kat aıtarı yllzDnden pahalı gel. ·• 
ÇOnkU bugtın tb:tım ve incir, 1 ·
rHdan çok ucuı:, hem de lıpi:- ı 
•erme nlsbetJ birkaç misli çoktu . 

Bu mülAkat, (papas Fro} nun 
tızerinde mlihim bir teair huaule 
getlrmiıH. Vo hemen o gUn (Ent ... 
lljenı Senla) • verdiği bir rapor• 
da, ( Mustafa Kemal Paıa lıtan
bulda bulundukça, lnglUz imalinin 
kolay kolay tahakkuk edemeye
ceğini) bildlrmiıtL 

Tam ıaat onda, ıittikçe yak• 
laıan tren dUdüğUnlln lıitUmeaini 
müteakip. 1ert bir ı 

- Hazır ol ! .. 

HOkfımet tarafın dan ( hoı gel
din ) demeye gönderilen heyet ile 
kendisinin vaktile ( Sen Sir ) aa• 
keri mektebindeki arkadaıların• 
dan bazı mUhim de•let ricali, 
Cencralı ziyarete gitmiılerdl. Ce· 
neraJ, bunlara karıı baridane ve 
pek a.zametkirane muamele gös• 
termekJo beraber, aynen 9u ıöz· 
leri aöylemlşti: 

Halka Hiç Acımıyorlar i 
* Entellcenı Servfae bu kanaatini 

bildlron papaa Fro, • kendi hu· 
ıuli •e1aitJ ile - padf ıaha da 
haber göndermlı; •• latanbulda 
alzH, aıikAr birçok teşekküller 
•ücuda ıellyor, haıınl olan kat'ı 
bir kanaata nazaran, bunları da 
Muıtafa Kemal Pawa, el altından 
idare ediyor. Bu gibi teşekküller, 
yalnız hükumetin takip etmek 
istediği muılihane ıiyaHt için 
değil; hilafet ve saltanat makamile 
ıatı ıahaneleri için de muzir ola· 
bilir.Bu tehlikenin önüne geçilmek 
için, Muatafa Kemal Paıa bir 
mllddet lıtanbuldan uzaklaotarıl· 
mah; fakat onu gücendirmemek 
için de meYkHne ve ıahıiyetlne 
ınünaılp bir fı bulmalı: •• bu lıe 
gGnderllirkeo de taltif edilmesi 
unutulmamahdır.,, Sözlerllı, Vah· 
deddlni lykaz eylemiıti. 

Eaa1en bu meaole hakkında 
(aaray) da pek okadar ı•fll de
iildJ. Padlıab, ordudan bUyUk 
bir korku ve endiıe hisaetmekte 
idi. ( Ahvalihazıra ) dan memnun 
olmıyan Omera Ye ~abitaom 
kendi aleyhinde bir tertibat ile 
meıııul olduklarına kanaat gel· 
mifti. Bunun içindir kl aadare.t 
mevkiine getirdiği Ferit Paıayı 

derhal müessir icraata ıceçirmiı; 
hu suretle, aleyhinde hareket 
edenlere dehıet vermek iaıt .. 
miıti. 

Ayni zamanda Frans1zl1r da 
daha hali "harp meaulleri,, nin 
tecziye edilmemesinden dolayı 
1abırsızhk ve asabiyet göstermek
telerdi. Mütarekenin ilk devresin· 
de sakin ve mutedil bir ıiyaut 
takip eden Franıızlar, (Şark or
dulan kumandanı, Ceneral Dea· 
pre) nln latanbula ayak bastıjı 
glhıdeo itibaren aJyaaetlerlnl teb
dil etmiflerdi. Bu alyaHtiD teb
diline aebeblyet ••ren de bizzat 
bu cenerahn zihniyeti idJ. 

lngWzlerln oamaııli hllkümetl 
lberlnde mtleuir bir rol oynadt
iına kani olan ceneral Deapre. 
btıkftmet merkezinde Fr8Dlız 
haımet ve aatvetinl gBatermelr, 
bu auretle lngiliz siyasetine de 
Ehemmiyet verdirmek iıtemiıtL 
Bunun için lstanbula ıeleceği 
gfio, muaı.zam bir alay tertip 
•ttirmiıtf. Ceneralin mevkll, buna 
1110&aittl. ÇünkD (Tnrklyede bu· 
luoan itilAf kuvvetleri Baıku
nıandanlığa) na tayin edilmiıtJ. 

1335 aene1l ıubatınm 8 inci 
cumartesi gllnU ıababı, gllneı 
doğarken Sirkeci garından Franıa 
Sefarethaneaine kadar bUttın yol
' :-- , •t"J•l ;- clr,:~ .. ı ... f ~!.,.;) .... ~41 ,..o 1'•• 

Boruıu ititflmJıtl. Tren durmuı, 
Ceneral Despre, ılddetll alkıılar 
arasında trenden lnmi9ti. Ram· 
pada bulunan Rum ve Ermeni 
pap&1ları, bu ceneraH bUyUk 
ve muzaffer bir kumandan 
gibi karşılamı,Iar; Istanbula gel· 
me1lni, tebrik ve takdiste bulun• 
muılardı. Kondlılni fıtanbulun 
Fatihi mevkllnde telakki eden 
Ceneral Despre, yerlere yayılan 

- Türklerin harbe gb-f tmelerl, 
blzJm muzafferfyetlmizf aeneJerce 
tehir etti. Çanakkalenfn kapan .. 
ma11 yUzündon Ruayaya iıtediğl• 
miz gibi mua•enotte bulunamadık. 
Bunun için Ru•ya hlikftmetl mlit• 
kUJ vaziyette kaldı. Nihayet, 
kanlı ihtilaller ara1mda bmlhlil 
ve inkıraza uğradı. Sonra, mom· 
leketfniz dahilinde Hırıstiyan 
unaurlara da çok fena muamele 

( Baştarafı 1 inci yizde ) 
Fakat bu madde ile yapılan 

kDaeleJerJn mllstehlilder ve milli 
Hrvet zararına olduğunu her za• 
man ılSyJiyebllfrfm. Benim kendi 
kanaatim böyle olmakla beraber 
iki &ene e•vel de bu gibi imalabn 
yaıak edilmesi hakkında Ekonomi 
bakanlığma bir rapor verdim, fi
kirlerimi ıöyledfm. Franaa ve Al· 
manya gibi diğer bab memleket .. 
)erinde bu ecza Ue köaele yapıl
maıı tiddetle yaaak edilmiıtir. 

Bizde do böyle bir yaıak lazımdı. 
O vakit çllrllk köseleler meydan
dan kalkar •e hakiki 1&n' at eser• 
leri de 6ldllrilcU rekabetten 
kurtulur. ., 

ltitiyonunuzya.. Bu ılSzlerl 
ıöyle.<en ve bu ithamı yapan yine 
bir dericidir. Deri ve köHle mem• 
lekette en çok harcanan ve bu· 
nun neticesi olarak da en çok 
kazanç getiren iki maddedir. Buna 
rağmen, mUatehlikin zararına it 

f görenler• ne demeli? Bunu da ıi• 
11öyleylnizl 

halılar ve al çuhalar U:ıerinden 
mağrur bir eda ile sıeçmiı; H• 

lam duran ltllAf kıtalannı toftit 
ettikten sonra - bir ıUn evYel 
latanbula gelmiı olan kendi iri 
cUıaeli • doru harp atına binmişti. 
Atın di.ıginlerlni, iki ılllhlı Fran
sız neferJ tutmakta idi. Franıızlar
la Rum Ye Ermenilerin ılddetll 
ve EaııJasıı alkııları yOkaolmek
teydi. CeneraJ, bpkı eakl (Roma) 
muzaffer kumandanlarının fethet
tikleri tehirlere girdikleri gibi 
bUyUk bir rurut Ye •••metle, 
etralına HIAm vere •ere llerlemJı, 
Galata ve Beyoilunda da çllgın 
nlmayi9çller arasından ıoçerok 
Fran11z • sefarethane1ine ritmit, 
ıerefine yapılan parlak kabul 
reamlne biıı:at riyaaet eylemitti. 

etmiısfniı. Ermenllere •e Rumlara 
karıı göıterdf ğiniz tlddet, blltlin 
medeni cihan ile bmstlyanhk Ale
mini aleyhinize çe•frmiıtir. Eğer 
bu gayz ve nefreti izale etmek 
lıtersenfz, hfttün bu ah•al v~ 
fecayJe sebep olanları derhal tec• 
ziye etmelisiniz. Daha ıonra, lı: 
tanbulda 'H •Hiyetlerde, katiyen 
emniyet ve l1ayi1 olmadıianı 
işitiyorum. Buna da derhal bir 
çare bulmalıdır. Unutmayınız ki 
ıerek memleketinizin dahilinde 
ve gerek hariçte ve etrafınızda 
ılzl ıe.miyen birtakım unsurlarla 
muhat bulunuyo11unuz, bu dedik
lerime ehemmiyet vermeli; Ye 
vakit geçirmeden lizımgelen ted
birlere mUracaat etmelldir. Bu 
buıuata gösterilecek bayatıızlık Ye 

ihmalin, ıi:ıce nedameti mucip 
olacağana hiç 1Dphe etmeyiniz; 

Yeni Bir Proje 
Hazırlandı 

( Baıtaraft 1 inci yl:a:de ) 
çizdiği Hulara uygun bir tarzda 
yenilemek, •eniıletmek. ku•v•t· 
lendlrmek. 

l 

Ceneral Despr•, galip ordula• 
ra menaup kıtaların bat kuman· 
danı ıtfatile • lhtlınalkl- b6yle 
bir zafer alayile iıtikbal edilmeyi 

Bunun için baıta gelen itler 
araıında Ankarada bir polis 
enıtitnın kurulma11 vardır. PoJlı, 
hukuk fakDltHI ve mftJkiye me• 1 
zunJarına mealekin kapdarını 

açarak baıladıjı lıl mefkureci, 
ıeclyell, bilgill olgun poliı memur 
•e Amiri yetlıtlrerek itmam 
edecektir. 

Demi9tl. 
{Arka.ı nr) 

ikinci bir it olarak da pollı 
kadrosu genlfletilecektir. Demir-

istanbul Ziraat Mektebi Satmalma Komisyonundan: 
Erzakın cinsi Mık tara 

Kilo 

Ekmek 19500 

Koyun eti 3500 
Sığır eti 2000 

Sadeyağ 1500 

Zeytlnyaiı 700 
Zeytin Taneai 400 
Sabun 500 
Pirinç 2200 
KurofalUlye 1000 
Un JOOO 
Makarna 600 
Toz Şeker 1500 

Tahmin 
Bedeli 
Kuru' 

Narh 

40 
25 
85 

Teminat 
Lira K. 

131.62 

142.50 

95.62 

38 19.95 

Ekailtmenln 
aünll Saati Şekli 

· 25 Haziran 935 Sah 14 Açık 

25 Hc12irao 935 Sa!ı 14,30 Açık 

28 Haz:ran 935 Cuma 15 Açık 

35 10.50 28 Haziran 935 Cuma 15,30 Açık 
28 10.50 

28 46.20 
15 11.25 
9.50 7.12 28 Haziran 935 Cumı 16 AÇık 

25 11.25 
38 42.75 

Benzin 3500 33 86.62 
Mazot· 1500 7,50 8.44 25 Haziran 935 Salı 16,30 Açık 
Gazyağı 600 23 10.35 

--------------------------------------------~ Mektebin Mayıı 936 aonuna kadar yukarıda miktar Ye clnı'.erl yazıb yiyecek ve ıair ihtiyaçları 
ıartnamelerloe ıöre ekalltmeye konmuıtur. Bu oksiltmen:n ne ıuretle, hangi 11Un ve Hatlerde yapılacağı 
yanlarında göıterllmfttir. 

Ekıiltme latanbul Ktlltlr MödUrlOğtl binasında Liaeler muhasebeciliğinde Toplanan komiıyooumuz· 
da yapılacaktır. 

Ekailtmey·e rlrecelderin 2490 aayılı arttarma, ekılltme ve ibEale kanununun 2, 3, 4 Uncü maddele-
rinde yazılı ıartları haiz olmaları ve mezkur maddelerde göıterilen belgeler ve Ticaret odaaıuın 935 
yıla Belgeaile yukarıda yaıılı gllıı ve aaatlerde okıiltmeye gelmeleri. Ticarethane namına gelecekler 
Noterlikten teıdlk edllmif vekiletnamelerini lbraılaranda ekaUtmeye girebılirler. 

Açık eksiltmelere gireceklerin t•minatlarını vaktinden evvel muhaaebe vezneıine yabrmaları, 
ekailtm• ıutnamelerİDİ almak ve ıörmek üzere u .. ı.r Mubuebedlijine ıelmelerl ilin olunur. ..3118,, 

yolları ho)undakl lkbaadt ebem• 
miyetJ buJunan kazalara poHı 

teıkillta kurmak lOıum •e zaru• 

reti baıgöstermiştir. Projeye göre 

kadronun genltletilmeıini gerek .. 

lendircn aebepler arasınde, poliı 

vazife ve aallhiyotinin 'Vilayet mo~ 
kezinden dı1ar1 çıkmama11 dola• 
yııile suçlular lz]erlnl kaybettik,.. 

lerinden asayiıin tamamlle temin 
edilememeli, kazalarımııda toplu 

ve medeni hayatın baılamaıı, 

buhran ve aeferberllk zamanında 

geri mUdafaaıı, polisi mfiesair .~ 

llbla techiz etmek mecburiyeti 

ribi zaruretler vardır. iç işleri 

bakanlığı önOmUzdekl yd içinde 

Ankara • Afyon - lzmir ve lımlr 

iairdir, ve Ankara, Sıvas hatlan 
mıntakasıodaki Ankara, EıkişehJr, 

Kntahya, l:zmlr, Denizli, Aydın, 

Kayıeri ve Sıvas Yiliyetlerlle 

Trakya kazalarında polis teşkilib 
yapacaktır. 

Buralarda kullanılacak k<>" 
mlser ve poliılerin maaı ve te .. 
hizalı için 431,031 ve polis en .. 
tltilıU için de 283,404 lira harca• 
nacaktır. 

P~ojede bunlardan baıka pollı 
kıyafetlerinin 11lahı, ceza ıldlU 

bürosunun te1isi, bekçi teşkilAta• 
mn düzen altına alınmaıı, kara 

yollarını korumak ve reliş gidiıl 
düzen altına almak, yazllarm tek· 
nlk tetkiki, polfıin terfihi, polis evi~ 
rl, polis laboratuyan, daktiloskopJ, 

radyoloji mlleaseselerinin kurul
ma11, Krimlnel ( cinayet işleri ) 
polis teşkili, ııyaıal poliı, iktı
ıadi polis, poliı fenni v&11taları, 

binekli polis gibi hayli önemli 
işlere a it tedbirler almakta, ol· 
meyanlar yeniden teşkil ve mev 
cutlar ıslah edilmektedir. 

• 
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Palangada Askeri Düzen Kurulmuıtu .. 
- -·-------

Kanlı gövdeleri bırakıp göklere 
uçan ruhların kanat f111ltıları ltu 
karanlık gecenin daliaları, bu 
sıcak ve kızıl kan buğuıu içinde 
iş itiliyor ıfuiydi. 

Tarifi ve yazıcı, bu kan buğu· 
aunun içine girmeye, ölümle dal· 
galanan karanlık içinde facianın 
perdeaini kaldırmağı ıöze alabil· 
aeydi biz• kapılarından dumanlı, 
ıhk çocuk ve kadın kanı ııun 
odalar, hıçkmklar ve lurıltdarla 

dolu evt.r ve hunların içiade 
bıçakları, kılıçları eUerlnde öteye 
beriye koıan, hem ağlayıp hem 
ti!düreo \Jirçok çıldarmıt erkekler 
görecektik. ~rk Ye mlllet l'ururunu 
korumak UlkUıile her ıeydıo, 
hatta · geçilemiy~cek ıeylerden 
aeçmlt kahramanlar .• 

Arasıra karanlık, 11sız ıekık• 
lardaki kapılar kerkar ılbi, aj· 
lor gibi gıcırdayarak, iaildeyertk 
açıhyor, kapalı tabutlara koD!ftUI 
kadmlar, aedyelerle çift çift veya 
UçU birden yerleıtirilmiı canıız ço· 
cuklar, her renkli kefe.nlere sarıl· 
mat ölüler, ruh.tarı 6lmüı bir takım 
dirilerin sarhntla, omuzunda çıka· 
ra1ıyor, kir, korkak ıııklı fenerler, 
çlralarla ya HHizllk, yahut boiuk 
bickaç hıçkırık ara1ıncla kalenin 
bilinmiyen bir köşHine detru 
iöttırtilüyordu. 

Bu, bir insan cemaatlaln, bir 
lnaanhk parçasının hep birlikte 
ortak bir mezara taşınma1ı idi. 

Bu ölme, öldürme; taşıma, 

gömme hailHi gece yar111 bitti. 
Okuyucularımız tarihin bu 

eşsiz vo kınları hilA ıızan ıeceıl 
için blıulen dalıa çok bllıl iıt .. 
met• cesaret edebilirler mi ? •.• 

-9-

Elll Bine Kartı Bin 1 
, Geoo yımıını iki ıaat geçmiftl. 

Arbk Subuıka palanıasında 
dütmanın eline geçerek onlara 
t~rap verecek TUrk kızı, kile 
o:. rlk kuUaaılacak yaılı kadın, 
Tiirklüjö uaut•p Almaa, Macar, 
Sloven büyüyecek, yahut acımaı 
lahç ve mızraklara yem ~lacak 
çocuklar yoktu. 

Bunların hepıi; Hrı 11çlar, 
mavi iözler; ceylin bakıtlar, 11· 

rnur kaılar; zanbak yanaklar ve 
melek yü2iw timdi kan çamurile 
ıerinlemiş karanlık mezarlarında 
parça P8!f& .. ve karma karııık 
yatay•rlardı. Uatlerine atılmıı ıo
ğuk topraim kucaiıada bütün 
korkulartl1ln uzak, çok uıak idiler. 

Şim.U Subuıka palangasmda 
d aha çok ve daha yaltancı kana 
susamıt alevli gönllllerdeo, clüt· 
man citeri koparmak lıteyen ile· 
nıir ellerdenJ et ve kani Diye 
homurdanan aç kurtlardan ve 
kcıkin, acıma bilmez kılıçlardan 
ha9ka bir fey kalmamıfh. 

Palanıada bütün askeri dU· 
zen kurulmuıtu. Korkunç çıkıt 
ve aaldmş hareketi palanganın 
i"i bUyil kapıl!lında makanizmaaını 

kurmuf, patla11111k üzere bulunan 
b~r yanar dağ gibi yine kendi 
l(uvvetinden titremeye, kımıl· 
da11 maya baılamışh. 

Aş ğı yukarı bin iki yUzU 
bulan i:tUtün Türk kuvveti eski 
t ar ihlerimizin "salt ve aebekbar,. 
dediği biçimde süvarı idi. Mun· 
tazam piyade olması gerek yer.i· 
çui!eriu bile mahiyetleri bu 
&;!rbat bucaklarmda ı_vanJ o 
~cv::liyordu. · 

PaJaogada canlı İ.laa:ı kd-

mıyacaktı. DUımanla ölünceye 
kadar d6ğliımeye andetmlt Su· 
buıka Türkleri bir piıder, bir 
kullu kısım, bir de dlimdar ol· 
mak Uzere Uç alaya ayrılmııta. 

Bu Uç alay aralarında yUz 
adımdan artık uzaklık olmamak 
üzere biribirf ardında dU~manm 

cılız ve Türkler için en uyiun 
yerine bir demir ok ıibl 18pla· 
nacaktı. 

Bu demir ok ya km!ıp bin 
parça olacak, ya elli bia kiıilik 
dUtmaaın bairını delip bel ke· 
miğiol parçalayarak arkasından 
çıkacaktı. 

Palaniaaın çevresindeki dUı· 
man dört yandan, uzak, yakın 
Macar, Hırvat köylerinden top· 
lanmıt yağmacılarla elli bine 
yakm kestiriliyordu; böyle bir 
kuvnte karı• mUatalıkem muba· 
aera baltanı yarmak ancak çıl· 
gmların aklından geçebilecek bir 
umut idi. Ancak Subuıka Türkler( 
zafere değil ancak ölmeye Ye 
öldürmeye, ölmeye fakat çok 
öldürmeye ghliyorlardı. 

BUUln yatama, aevıi ve aaadet 
kaynaklarını ellerile kana boğmuş 
olan bu adamlar lçia geride 
baıka ne kalm{ıtı? Onların gö· 
nülleri timdi 111ız, Ustünde ağla· 
yam bile kalmamıt bir mezarlık 
değil mi idi? 

Şu kadar Yar ki: Sarı Şahin 
Bey ile palabıyıkla, çatık yüzlü 
Yeniçeri zabiti daha geniı, daha 
uzak düılinüyorlarda.. Bu iki 
adamda yarabhılarının, gönlllle· 
rinin eııfz yüksekliğinden ba9ka 
b ir de kumandaahk borcu, aıker· 
lik ülküıU Yardı : Bu kadar cana, 
olabiline, kurtarmak; olamazsa 
tam değerine satmak onların 

yazifetl idi; bu borç yalnız öfkeye, 
atalıanlıta uymakla, yalnız yiğitçe 
6lmekle ödenmiş olmazdı. 

Onlardan baıka herkeı yaJauı: 
kendisini dUtUnebilirdi; ancak on· 
larm kendilerini unutarak her 
k.,i dll9ünmelui; hem hep bera
ber, laem birer birer dütünmelerl 
aıkeri vicdanın en yllkaek ku· 
mandaıı hli. 

iki kumandan bunu iyice dl· 
ıünmUıler, plAıılarını taaarlamıı· 
lar.lı. Diyebiliriz ki: bayağı her 
nefere ne yapacağı, ayrı ayrı bu· 
lunuılara göre tutulacak yollar 
açıkça, iyice anlatalmııtı. iıte 
onun için bu Türk baskın kolunu, 
kendi kendine itleyen bir aavaı 
makanizmaaı ıaymak hiç de yanht 
olmazdı. 

Subuıka türklerinin kuman· 
danları, zabitleri ve her neferi 
palanıa uzak vo yakınındaki top· 
ra(ı, onun iniı ve çıkıtlarını, güç· 
IUk ve kelaylıklarını karış karıı 

bili; orlardı. 
Atlar tavlaomıı, yürUmok, kot• 

mak için hırçmlaşı} orlardı. 

Kimsede gereksiz on dirhem 
bile yük yoktu. 

Eğer dü9man hattı yarılıraa 

( Buda • Peıte ) kaleıj yolu tutu .. 
lacaktı. 

Bu zifiri karanlık gecede düı
m~na yapıl acak baskın gerçekten 
eksikdz idi: 

Ancak e!liıer kişilik iiç fedai 
takımı ayrı!mış ~ ı; bunlar palanga· 
nın büyük kapıları karşısında dUş· 

manm palangadan baskm ihtima· 
lini en çok umduğu ayrı ayrı yer· 
le tde n ) alm kılıç düşman hatlarına 
biiyük bir gürli,Ul ile saldı
racaklardl. 

4 Arkaıı vıu , 
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ÇekiraeRten Zeytin 
Yetiştiriliyor 

Bir Mütehasıısımız Buna 
Muvaffak Oldu 

li:mlr, (Hu· 
sU1t) - Batı 
Anadolu böl .. 
geıi zeytincilik 
m U t e b a ı aııı 
Fernıh Barlas, 
çe kir d ek t en 
zeytin yetiıtir· 
mek huıuıun .. 
da yaptığı de· 
nemeler ıonu· 
cunda muvaf• 
fak olmuı ve Zeyııocilik m iit ' h ııı-
Türkiyede ilk ıısl Ferruh JJarlaıı 

defa bu önemli ve tarımsal (zirai) 
l~i baıarmıştır. Bundan önce ltal· 
yadan getirilen bir müteba131s 
tarafmdan yapılan tecrübelerden 
iyi bir aununç alınamamııtt. Fer• 
ruh Barlas bana denemeleri hak· 
kında ıu izahata vermiştir: 

"- Tecrübelerimi Bornovada 
yaptım. Yabani zeytinleri topla· 
tarak kolayca fışkırmaları için 
süt koıtik muamelesinden sonra 
Stratifiye tibi tuttum. Y olile ha· 
zırlatılan 11cak yastıklara Şubat 
ayı soolarmda ektim. Bunlar vakit 
•akit kireçli ıu ile sulanarak iiç 
ay içinde çekirdeklerden 2•nç 
filizler, fidancıklar çakmağa baş· 
lamışhr. Bunlar bir yıl kadar 
yastıkta tutulduktan sonra tava· 
lara ııraYari dikilecektir. En ıonra 
da yarım parmak ka'mhğma var• 
dığı zaman en iyi ~ emeklik ve 
yağlık zeytin sularHe atı!anacaktır. 

Bu iş bizce çok mühimdir. Bu 
sayede aşılı ve köklü ıe) tin fidan· 
ları hazırlaoarl'lk fenni zeytincilik 
yolunda bUyük bir adım atmıt 
olacağız. - A. B. 
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( B 1 K A E _J L Yazan: A. T. 

BiR HIRSIZ Ki · .. 
- ·,...···- ······ ···-· ...... ···· ··· ·· 

Siz hiç, mahkeme koridorla· 
rında ıeçen hadiselere göz gez· 
dirmek; kapı önlerinde kaynaıan 
insanların dertlerine kulak vermek 
için Adliyeye uğradınız mı? 

Eier bunu yapmadınızsa bile· 
mezıinlz,. Mahkemeler, hergün 
yüzlerce çeıit hadiseyle karıılaşan; 
en acıklıımdan en gUIUncUne, en 
gariblnden en tuhafma kadar, 

b irçok hAdiselere aahne olan bir 
yerdir. 

Mahkeme koridorlarında do· 
latan kadm veya erkek herkealn 
içinde küçük ve büyük birer 
gizli macera vardar. Ben, itte 
bu garip hadiaelerden bir tanesini 
size anlatacak; bir genç kız 

gönlünde düğümlenen bir dllğtl· 
mu çözeceğirr 1 

Gazetem;n mahkeme ılltununa 
birkaç bavadiı bulmak lıteğile, 

hergUnkU gibi, Adliye binaaımn 

uzun koridorlarında geziniyor; 
kapıların açılmasmı bekliyorum. 
Üçiinctl ceza mahkemesi önünde 
bir genç kız göı:llme llltti. Elinde 
bir kAğıt •ardı. DuYarlarda asılı 
levhalara göz gezdiriyor; yanından 
gelip geçenlere ürkek nazarlar 
fırlatarak söz söylemek ister gibi 
hareketlerde bulunuyordu.. Yanı• 
na yaklaştım. Bakıtlarımız karşı· 
laftı. Na1ılsa ceaaretleodi, benden 
çekinmedi. Dudakları hafif, yu· 
muıak bir se1Je kıpırdadı: 

Hangi mahkemeye versem 
acaba bu kiğıdı? 

Nedir bu kağıt? 
Biriıini dava ediyorum da. 
Neye dair? bir münasebet• 

sizlik falan mı? 
- Hikiye1i uzun! 
-Bana anlatmaz mısınız? Bel· 

ki ıize yardımım dokunabilir. 
- Bilmem kil • Iıiniz yoksa 

eğer .... 
Kuytu, tenha bir köıede bir 

kanapeye yan yana oturduk. 
- Bir geceydi. Diye başladı: 

tramvaya binmiı, evime gidiyor· 
dum. Araba kalabalık değildi. 
Fakat oturmadım, bir kenara çe· 
kildim. Karşımda bana bir az 
yan döniik bir genç ayakta duru• 
yordu. Tabii bir merakla bir an 
bakıştık. Ve sonra bakıılarımız 
başka taraflara kaydı. Fakat ben 
&özucile onu ıüzüyordum. Güzel 
ııiyinmişti. Yüzünün çizgileri düı
gün, bakışları sevimli idi. Zeki 

görlinliyordu .. Bilek .aatlle oynar• 
ken kordonu birden koptu. Uğ· 
raşh, fakat takamadı. Öyle ko· 
puk vaziyette cekedinin dış cebi· 
ne koydu. Fakat bu aaat 
benim dikkatimi çeJmiıtl. Ben 
o zamana kadar böyle bir sa• 
at görmemiştim. Ne hoı, ne 
minik ıeydi o bilseniı... Bende 
güzel şeyleri elde etmek arzusu 
çok kuvvetlidir. Ne yapayım, bl· 
raz şimarık büyütülmUşUm t. Ce· 
ketinin cebinden yarııı görünebilen 
bu saate boyuna bakıyordum. Bu 
küçük maden parçaıı beni oka· 
dar alakadar etmlttl ki ıize an· 
latamam. Onu iyice görmek, 
merakımı gıdermek için çıldırı• 

yordum.. Fakat ne yapabilirdim?. 
''Saatinizi bana göstermez 

misiniz? .Çok hoıuma ıittl ! ,. 
demek mlinasebetıiılik olmaz• 
mıydı ... 

Birden içime ıeytao gelip yer· 
leşti. Şeytanca bir fikri kafama yol• 
ladı. Tramva_yda herkes uykulu, 
uykulu duruyor; kendi kendine 
meşgul oluyordu. Ge.nç erkek ise 
bana biç bakmıyordu. 

Nasıl olurdu acaba ?. Elim, bir 
yankesicl gibi yavaı yavsı ceke· 
tin cebine uzansa.. Ve klmnyo 
sezdirmeden saatle birlikte yine 
eakl yerine dönse !.. 

Bu, çılgınca bir kaprlıtl 1. Fa· 
kat ne heyecandı bir ümit ola· 
cakh. Hele, muvaffak olduktan 
sonra gencin indiği yerde tram• 
vaydan inmek ve arkasından ıeı4 

lenerek: 
••Birşe) iniz eksik mi ? ,, d'ye 

ıormak, sonra onun hayretli ba· 
kışları önünde hAdiaeyi baıtan 
aşağı anlatmak ••. 

insanın içinde bazan blSyle çok 
tehlikeli, fakat tehlikesi nlsbe· 
tinde de önüne geçilmez arzular 
doğar. O sıece ben ele bu ani Ye 
delice isteğe mani olamadım, 
kendime söz geçiremedim. 

Sonra, o gencin öyle sakin 
bir duruıu Yardı ki 1&nkl bana 
cesaret veriyor : 

" Haydi, ne duruyoraun 1 
diyordu. 

Nasıl oldu bilmem, elim ya•at 
yavaı cebine doğru uzandı. Göı· 
!erimle etrafı ıüıilyordum. Araba 
içinde lot bir aydmhk var• 
dı. Herkea kendi alemindeydi. 

( Sonu yarın ) 

Kızgın Güneşin Altında 
lş Bekliyenler 

Şehrimizde kaç gllndllr hava· 
lar rlizprh, yani serince ıidiyor. 
Fakat her nedenıe öğleden ikin
diye kadar ) ine insanı ge\'şeten 

bir hava ağırlığ& ba11yor ve •9'" 
kakta gezenlerin sayıları bir hayli 

azalıyor. Bizim foto muhabiri bu 
boğucu saatlerde objektifinin 
karşısına mevzu ararken resimde 
gördUğUnUı kOfecilerl bulmuı v~ 

tesbit etmiştir. Bu adamcağızlar,agır 

havaya rağmen uıü9terl bekliyorla• 
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TALNIZ IBNÇ 
IUZLAB iÇiNi 

Di1• baiJrdım. 
O, ı•rap kadehini eHue aldL 

Dudaklar101 hafifçe arabk bara 
kan bir tebeuümle benim kade
hime dotru u~th. lçmiye hiç ni
yetim olmadıiı halde ben de ka· 
dehiml kaldırdım. Dudaklarıma 
raklqtırdım; YO ıonra onun 8&y• 
lediji aözlerl dlnleme1e daldım: 

- lıteraenlz, 6yle telikkl 
•diniz, hanımefendi?. Hem belki· 
de 6yledir... Şimdi biliyorum ki 
bu IÖzlerim ıizin zihninizde bir 
dlljOm teıkil edecek; belki de bu 
lihni1eti naııl elde ettiğime dair 
•ldınıza bir ıual ı•lecek? .. Size 
Lunu iki bilme ile anedeyim, 
efendim... Bendeniz, daha çocuk 
rapmdanberl kendi lıerimd• 
telkin yapmıya ahfbm. Btıylk ar
ıulanmdan daima uzak J•ıadım. 
Bana Yerllmlyea, ele ı•çirilmeai 
•lltkOI olan ı•:rleria peıinde kor 
-.clım. Herke1ln ıaadet diye, 
Clrpıncbklara ıeyler• llka7t kal
dım. Zahmetalz, OzllntDıOz, mtl· 
eadeleılz olarak elime ıeçen t•J'" 
len birer nimet bildim. Kaybet
tllderime de, hiç teeuOf etmedim. 
itte benim ıırnm, banımefendil •• 

Bu tözlere okadar dalmıtım ki; 
elimdeki bardaja 7udum yudum 
içip bltirdltlmla farkında bile 
olmamlıım. 

- Baıkalan buna, feraıat 
diyorlar. Ve banu da aytıca bir 
••ziJet tellldd ediyorlar. Hayır. 
Niçin bir meziyet oltun. Bence 
ı.... tam mlnaaile bir mecburiyet
tir.. Atlayarak, bajanp çapuak 
•anelerine kijat helva11 aldıran 
COcuklardan naııl nefret eder1em, 
••afaat pqinde koıan Ye o 
laenfaatl lıUhAI etmek için DzOnta 
'• mlcadelelere katlanan buanlar
daa da o kadar nefret ederim. 

Artık dayanamacbm. Dlmajamı 
laran ıarap buharının vercllti bir 
tlretle dik dik yllzUne bakarak 
lormıya mecbur kalcbm: 

- Peki amma Salt Bey, 
lleHll birini HYıenlz.. •• ondan 
latipa 16rHniz? •• Malim ya; ..... 
la&tın mantıklan •• dtııOncelerl 
llttlıt eder, derler.. O zaman ae 
Japarıınız ?. 

- E, banımefendL. Aıatı, 
1'akan otuz iki yapııdayım.. Ha
)abmda böyle hldiHler olmadıjını 
lannedebllir mlılnlz ? 

- Pek ili .. Blyle laadlHler 
lıar111ında, mHell.. O kadının 
tenha bir koridorda yolunu 
.. klemedinlı mi ? •• 

- HayırL 
- Ona, cllr' etklrane buı 

.. )'ler ı&ylemedinlz mi? 
- Hayır. 
- MeHll, bir paket puta 

••yahut ıekerleme ile... • 
- Hayır, efendim.. Hayır. 
- E, kadınlara karp hialerf• 

•izi naaal ifade ettiniz?. 
- Etmec\im ki .• 
- Ne yaptınız?. 
- Bekledim. 
- Neyi beklediniz? •• 

1
_ - Onların hislerini bana ıOr 
.. IDelerini bekledim. 

- S6ylediler mi? •• 
- Hayır. 
- E, Tallahi.. Bu, çok ıarlp 

1.1, zihniyet •.• Pek ili, siz hlaleri· 
'lal ne ıuretle tatmin eltiniz? 
L~. - F arzetmekle... Meaell, ı&zı. 
-wrıau kapadım. HayaUmde, onları 

canlandırdım. Sanki, karıı kartıJa 
oturmuı da btllbtU ribi konutu· 
yormuıuz ıibi hayali bir muha· 
vereye baıladım. Bu tellkiyl klfl 
g6rdüiüm zaman, gızler:ml açbm. 

- Şu halde bütrın hayatınız, 
hayal ile geçmiı; de1enize ..• 

- Varam, lSyle olıun, Hanı• 
mefendl ..• Hakaret!ere, ihanetlere, 
alaylara, istihzalara; daha akla 
gelmeyen birçok ıeylere kat• 
lanmaktar.1a •.• 

Mtıtemadiyen dqdaklarım bn
klllllyor, aklımdan hep, ıu ıual 
ıeçiyordu: 

- Likin buna, hitsizllk d .. 
mezler mi ? •• 

Sanki zihnimde kaynıyan bu 
ıual, birdenbire oaa malum 
oldu: 

- Buna birçokları hilaizlik 
dediler. Ben, kunetle cevap ver
dim .. Halır hissizlik değil. irade· 
nln hakimiyetidir, dedim. 

- Öyle tahmin ediyorum ki; 
iradeye bu derecede bakim ola
bilmek için, Hind fakirleri gibi 
bir hayli ekzerlİz yapmak llDm ••• 
Dotruıu tanıdıiım erkekler için
de, tizin zihni yetinizde hlçkimı .. 
ye teaadtıf etmedim. 

- E, 6yle aannederlm ki.. 
Edemezsiniz de, ' Hanımefendi. 
Onua için bana arkadaılarım 
tuhaf bir ialm vermiılerdir. Be!· 
ki yanht telakki buyururaunuz. 
Diye, bu lıml ılylemlye ceNret 
edemiyeceğim. 

- Çok rica ederim, 16yleyl• 
nb; Salt Bey. 

O, anlln• baktı. Parmatınm 
acile, yine kllçllk bir ekmek kı
rınbıına bub: 

- Bana.. Kız Salt derler 
Hanımefendi. 

Diye mınldancla. .. 
Bilmeni, trenin IOD ılr' ati• 

,ıtme1inden mi, yokıa fazlaca 
kaçan ıarabm bapmı d&nd&rm .. 
llnden mi, ldeta koridoru iki 
tarafa tutuna tutuna ıeçtim. 
Komparhmana ıtrclim. Bira yata• 
tıma uzanıp lltlrahat edecektim. 
Adeta, muallim Annlllllll keıkla 
kahkahasını.. ve bu kahkaha 
araaıuda bir .f•Yl•r. fıuldaclatam 
ifitir ıibl eldum. 

• Dün ıeceyl 1andalye tlltlnd 
•• maıa batında ı•çiren Salt 
Beyi, benim yDaOmdea uzun bir 
ftkenceye mahkem edemeıcllm. 
Onun için mutlaka ıellp birkaç 
1aat iıtirahat etmellnl rica et
mitlim. 

Ne tuhaf ada• ?.. Buaa .... 
dettiği halde ı•lmedi. 

Hiç ftlpbelİI ki, gelemeclL 
Fakat niçin?.. Acaba falla 

ıayııdaa mı ?. Yokta. ••• 

- Haılıu -
Aqam yemek çanının çalın-

maıı, yukardakl 1atırların lkma• 
lioe mani olmuflu. mabet ki 1anm 
barakmııım. Çllnktl verecetlm hl
kDm, bir laaluızlık olacaktL 

( Arkaaı Yar) ------·----.. ---·--·-----
,. Dr. lbrahlm Zati 

Belediye karıı11ada Piyerlotl 
eaddHlnde No. 21 

H•rsD• atledea aoara lautalanıu 
kabul eder, 
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Ege Mekhlplan : 

izmirin Çalışkan Kızlarının 
Eserlel-i Karşısında •• 

Cümhuriyet Kız 
Enstitüsünde 

Herkes Hayranlık 
Duyuyor 

lzmir, ( Husuıi muhabirimiz
den) - Eie denizinin baıucunda 
nazh bakıti le ılık auları kucaklıyan 
çok neıe i ve art ruhlu çocuklar 
arasındayım.. Albn ıarııı bir ya• 
zile baıucuma illıtirllen "Clmhu
r:yet kız enı;tl tüaft " lavbaaının 
•ağında ve solunda iki genç ba· 
yan yol gca eriyor. Bütlln bir der1 
yıla içinde. zevkli ve zorlu bir ça· 
hıma ile hazırlanan el Ye art 
emekleri geniı bahçeden bqbya• 
rak ııra •ıra ıalon!an kaplamı ... 

imtihan odalarından kurtulan 
çocuklar burada, " enıtitünlln yıl 
ıonu ıergisi ,,nde lzer (eıer) ba• 
kamandan daha zorlu bir imtihan 
ıeçirmekte1er •.. Enıtitll direktörO
nUn çok na .ik delile tile Hrıiyi 

dolaııyoruz. ilk konuımalarmız 
nakıı 1alonunda oluyor. 

Göz nurile, el Ye kafa 7apıla· 
rımn birleılk lzerleri olan bu A· 
londa inıan geoit bir hayranhk 
duyuyor. Temiz bakıtlı 1&miml bir 
Ttırk kızı, d6rt yıl!ık bir çalııma 
ıonu hazarladıtı bir nakıı parça• 
ıını biraz gururla göaterirkenı 

-
0 Bu, benimdir, diyor. Oa 

bet ıDn içinde hazırladım. Bu 
h&1it nakıı parçam biz enıtitllDter 
için tıpkı doktorasını almak için 
tez bazırlıyan bir OniYerllte 
çocuj'uaua ihtim..S. laamrlamyor. 
Ufak bir ihmal veya sevk nobanı 
ıınıfı d6nmeğe kifi ıellyor,,. 

Benim eHrim, diye 6Ylnen 
Tlrk kızını blru tonra cllkit 
1&lonunda filizi renkli bir rob\ın 
yanında 16rllyorum.. 0, orada da 
ayni izahatı daha arbk bir pnar
la Yeriyor. Çiçeklerle bezenmiı 
bir 1alona jeçerlren, bir yıl 6n
cekl .. rglde yaptıjam kOçOcllk bir 
ıafı hatırlayarak tereddllt ı•çlrl• 
yorum. Geçen yıl EnıtltO ıerrfllnl 
ıezerken bir manolyanın rengine 
laayranlığımdan onu koklama ı••· 
kinden kendimi alamam11: onun 
tabiat yapııı deiil de bir el ya• 
pııı olduğunu ıörlnce ylztlmlln 
kızarıkhiam ılzlemek IBzamunu 
hi11etml1tim. Ben buna bir ıaf 
diyemiy•c•ti~ -Çlhaka çiçek ..
lo•uaa gezerken daima habrl .. 
claiım kanma hlaıioe ralm•n yine 
ı•çen ıeneki arzuyla kar11 karta· 
yayım.. Çocuklar bu çiçek Hrp 
alne kokuıundaa baıka clljer 
bitin ruhlan yerebllmitl•r •• 

Ş&phe edilemH ki ltu 18rıf• 
•eld ı&rlflerlm çok utbl olu7or. 
içine ı•nç im ıeftlerlaia blttıa 
lacellklerlnl kanayamamakla b .. 
raber onlarla dqanhk lyWlderl 
•• ılizelliklerlne hayraabtımı 
açıyorum. Şapka ıalonuada , .. 
ıeı:ken anbyonım ld blltla pplra 
modelleri, IOD aJID fapka •oda
lan lmif.. Partala moda mecmua
lanndan kopya edilen bu ppka 
nllmunelerlne kızl•n•ı• keadl 
ine• uvklerln• ıare ilAYeler yap
mqlar Ye buı taraflanm lu&etl .. 
rek daha lflz•ll•ttlrmitl•r Ye blru 
daha 1adeleıtirmiflerdlr. 

* 
On bir 111 ıerlllnln •etr•tl1et 

neı!ile, Ct\mhuriyet devrlala bUıill 
kw aruındald blylk aynlalı Wr 

.. 

'Oıttea Enatitll öintmemeri, alttas suo lmlar keacll piıirdiklul , ... Jderi )'iyorlaı 
uçurum uukbiil• laBmlze apa Ka Saa'at Eaatitltll lçla beledl-
bu tersi, haklkatea. llmitlerla 7ece Yerllea 10,000 metre karelik 
fe•kinde muvaffak olmutlarcbr. arıaya claha 11,000 metre murab-
BaıG•la emtitl _...... y..,.W ltahk Wr lcw•n ilan Hilme.t, 
TBrkiyeDin ıoeyal Yarhtuaa pis Klltlr Bab•lıtaaea ounmlfbr. 
temiz •• analan hUlrh7acakbr. Ş.hrlmlzcle tetldldu yapan Knltllr 
Bu laaaı toph7abllmek için b• Bakanbta MOıl•n Bay Rıdvan 
halde benim pbl, 18rpdeld, laa Nafizle, Bakınhk T elmik T edriıat 
bir zeyJde me7dua ıetlrll• ...,. Genel Dlrektlrl Bay RllıtD .... 
lerl pmek llzımdar. tltl bia..am en ima bir gmanda * rapalma11 lçla tahti•t aynlacatuu 

Kordoada Klltlr park ranıa- ı&ylemftlerdir. 
da fDfa edilecek Yeni C1mhurl1et Ad. a11. 

Yok Olan Bir Şehir 

Altmıı bin klfiala llDml slbl, 
tarihin bile kaydetmedljl pek bl
ylk bir fellket• yol açan Bel6cl8-
tanın hlk6met merkezi olan Ku
etta zelzeleılndea toylu örperten 
Od g6rln0f. Şehir bu,an tamamea 

Sinir n akll hu'-lıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cai•lotlu Orhan B. •parb•aa• Tet.2'.lOU 
E.. ICadıklJ Bahar re ileri 90kak Tel.60791 

harap olmuı yazlyettedir. Aokız 
altında can ••ren on binlerce ! D 1 ' T A B 1 B 1 -
kitinin ceHllerlnden etrafa yayı· llBIDll'T BlrAT ATAT 
lan fena koku bili deYam etmek• lııtanbul Bdeaıyt!•İ kttrı: 11

• · L 

tedlr. ~---- nıJdetuıittır .. ~---

, 
\ 
) 
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Atina Mektubu : 

Yunanistanda Hükômet 
Her Zamandan Kuvvetli , 
Başbakan Çaldaris, Sıyasal Çarpışma
larının Hepsinde De Muvaffak Oluyor 

Atine, 16 (Husu.ı İnuhabirimlz• 
den)-Son yapılan aeçi•den L.ttkU. 

metin çok kuvvetli olarak ç.ılcma11, 
Yunanistan için pok hayırlı ol• 
mu~tur. Kulaktan kulağa işitilen 
ve bazan doğru çıkan gazete, 
haberlerine göre, eğer btıkiım.et 

Hçimden zayıf çıksaydı muhak• 
kak birçok gtirültlllll hldlaeler 
baıgösterecektl Metalau ve 
taraftarları bir darbe ile hllkfimeU 
ele alacaklar ve eıld kral Y or1i7l 
çağıracaklardı. 

Herne ise, bu seçimde hUkü· 
· metin bftyftk bir ekseriyet kazan
ması Yunanl.tanı dahili kantık
lıklardan kui1:armıf oldu. Amma 
iç itlerinin en öoemJlsJ olan rejim 
meselesinin ortaya çıknİasma en
ıel olamadı. Hnkômet ilk önce 
blçblr şekilde bu meıeleye temaa 
etmiyordu. fayan{n b11abnlma11 
iizerine en ziyade Franıız ve 
lngiliz gazetelerinin Yunanistanda 
krallık geliyormuş gibi uçurduk
ları balonlara karıı tekıipler 
yağdınyordu. Seçim yapılmasına 

karar verdiği vakit te rejim mese
lesini ıöz geliıi etmemek dtliün4 

cesile hareket edilmiştL 
Bu arada iıyan zamanında 

hnkiimet il• birlikte çalııhktan 
sonra istediklerini Çaldarbe ka
bul etcir•medijinden tilllrll mu
halefete geçen Metaksaa partiıi, 
umum Kralolann birliğini tem• 

sil ettiği lddiaıı:e aeçime etıldı. 
Bunun llzerinedir ki aeçiın meıe-
1Hini ortaya atmaktan kaçın· 
makta olan hlikümet, aeçlmden 
aonra rejimi geno!oya ( reyiAma ) 
koyacağını ilin etmlye mecbur 
oldu. 

Şimdi de halka Yerdiği bu 
ıözü tahakkuk ettireceğini teyit 
e~lycr. Bu arada seçime glrmiyen 
ye isyanda11 6-ce Venizelosun 
Beıkanlığında toplanmıı olan 
uki Cümhurl}'et partileri de bir
takım istekler ile ortaya çıktılar. 
Metakaasuı aeçim yenilmesi~• 
ulusu ı krallığı istemediğini teyit ,, 
etm:ş ise de, madamld geneloy 
yapılacakbr, arbk llyan mcrh· 
kümlarmın afh, haczedilen aer
vetlerinin iıeriye verilmesi ve 
yapılacak geneloyda bitaraföğın 
teyidi için de İç Bakanlığa ken• 
di:erioden birisinin getirilmesini 
gazelelerile yazdırdılar. Hükümet 
taraf arı gaze · elerd~ bunlara 
cevaplar verdi ve pazar~ıklar ahp 
yiırümi e başladı. Diğerleri belki 
affedi!ci .er amma Venizelos ne 
olacak. gibi yc.zılar görü:du. Bu 
pazarlıklar münakaşa takliıai de 

almıya ba1Jad1. 
M11halifler aynı zamanda hn

kümetin rejim meselesindeki ka· 
naatinln ne olduğunu lSğrenmek 
lateyorlardı. Son sıUnlerde Ba ... 
bakan ile General Kondflfı bun
lara toptan cevap Yerdiler ve 
dediler ki: 

- Biz muhallfler lle pazarlık 
filin hıtemJyoruz. Eıki relılul 
Venlzelosuo iki une içinde _ikJ 
defa Cnmhuriyete karıı isyan et• 
mesl Dzerine memlekette doğmuı 
olan rejim meıelesinl kat'i bir uıule 
bağlamayı dOşllnftyoruz. Yapılacak 
genelo}un (reyll.mm)ahalinin isyan 
saraıntılanndan kurtularak fikiri 
avllmet ile dnıunmelerl ve ona 
göre hareket etmeleri için bir 
müddet ıonraya bırakılmasına ve 
yapılacak geneloy (reyiim) neti• 
ceainde memlekette rejim meaele
alnln bir daha aıevzubahı ed lml
yecek bir surette tahkim edilm .. 
ıine çalıfıyoru:z. " 

Fakat ıimdl Çaldarlı ve Kon
dilis eıki muhalifler ile uğraıtık· 
lanndaan daha fazla kendi taraf
tarlarlla çarpışıyorlar. Bunlardan, 
hatta kabinede bulunan bazıları 
yeni kamutay toplanmadan geneloy 
yapılmaaım lıtediler. Rejim meae
lesi ortada Tarken yeni aaylaY• 
lann cümhuriyet rejimine and 
içmeleri doğru olmıyacaiını ileri 
sürdfiler. Fakat Çaldaria noktal 
naıanuda ıarar etti. Yeni gelecek 
saylavlar cümhariyet rejimine 
yemin edecekler, geneloy da tef"' 
rinieYvelde 7ap1lacakbr. Ay bqına 
toplanacak meclla umanıoa ka• 
dar Baıbakan Çaldarisin kabinede 
bir taafiye yapacağı, Maksimosu 
Dıı işleri Bakanhğına getireceği 
•• ıimdiki bakanlardan dardünn 
değiftlreceği anlaşılm11hr. 

Son Seçimde HUkOmete 
Verllen Reyler 

Atina, 17 { A. A.) - Son 
saylav ıeçiminde oy ( rey ) veren 
yurttaşların ıayısı 1,074,479 dıır. 
1933 )lılı seçiminde İH 1, 146,943 
kişi oy vermİf tİ. Oy vermekten 
çekinenlerin yüt:de 40 niıpetinde 
olduklar:na dair çıkarılan sözler 
uılıuzdır. Hükumet listeleri 
671,925 oy kuanmışlardır. De
mek oluyor ki oy verenlerin yüz
de 62 si bu liıtelere oy ~ermiş
lerdir. Bu da gösteriyor ki küku· 
met 1928 yılında olduğundan da
ha ziyade, ulusa dayanmaktadır. 
19~8 de Venize:os kabinesi ancak 
518.577 yani ylzda 50, 77 oy 
kaı.au a bil mlştl. 

SON POSTA 

'T:C. 
Resmi Gaze.te 

Yaklflar Kanunu 

Vakıfların idare uzuyJarı, kon• 
trol mercileri ve bunların vazife• 
leri hakkındaki bet haplık kanun 
onaylanmııhr. 

Resai gnote IS-6-935, HJ& 30271 kaa11n 
No :ıi76:t. 

-tc 
TUrkire • B11lgarlat11n Ticaret 

Muahedesi 
Türkiye ve Bulgaristan arasın• 

daki ticaret muahedesinin metin· 
Itri çıkmııtır. 

RHml gauteı 14-6·9n, H)'lı 3028, ke11un 
No. 2763. 

* Beledlye Kanununa Bk 

1930 tarih ve 1580 ıayılı be· 
le diye kanununa 9 maddelik bir 
ek kanun llAYe edilmiştir. 

* Tababet ve şubeleri sınıflarının 
tarzı icraama dair kanunun 2 
maddea( değlştirflmiştlr. 

Resmi gu:ete: 15-6-935, UJl 3029, kanun 
No. 276J, ·---·-----.... ·-·····-···········---·····-········ .. 

Halide ve Arkadatları 
18 Haziran Salı gliııD akşamı 9 da 

Ş.h~adeba91nda Turan tiyatrosundı11 

Çamsa kızı 

Erenktiy Zihnlpaşa Vak· 
tından: 

ErenköyGnde hat boyunda (1 ve 9) 
Ye iıtaayoa eaddeıinde (3 vı S) No. Jı 
dlkkAnlar puarlık auretile kiraya 
Yuilecetinden talip olanlar Haziranın 
20 lacl Perıembı 8'0nl yllKde yedi 
buçuk pey akçuile Evkaf müdUriye
tlndeki komiıyona mllraca.at •hnele:rl 
ilin olunur. 

Haziran 18 
==-

Bıçak, Çinin Boğazına 
Dayandı! 

(Battare.ft 1 inlet sayfada • 

Japonların eline geçecek ve o 
mıntaka bir Japon YilAyetl ıeklinl 
alacakbr. 

Şaban vali ve kumandanmın 
o mıntakadan çekilmeai Moogo• 
Hatanda bulunan bu vilAyetlo 
Mançuko devletine iltihakına doğ· 
ru bir adım olacaktır. 

Çok ağır şartlar taştyan bu 
ültimatom Çin devlet adamlarını 
çok mllşktil bir mevkle koymut· 
tur. Bunun arbk bıçağı gırtlağa 
dayamak olduğunu aöylemekte
dlrler. 

Bunlardan bazıla.rı, bUkiimetin 
komünist aleyhtarlığı sıyasayı ter· 
kedip vaziyete bir çare bulmak 
Uzere Ruslarm yardımına mUra• 
caat etmek fikrindedirler. Bazıla· 
rı da her ne kadar ağır bile olsa 
Japon ~artlarmı kabul etmek 
taraftarıdırlar. 

Çin askerlerlne haydut 
muamelesl yapıllyor 

Tokyo. 17 ( A. A.) - Şang
bay' deki Japon kurmayı ( erkanı 
harbiyesi ) Şabar ilbayı general 
Sung-Şeli-Van kuvvetlerine haydut 
muamelesi yapmıya karar vermiı· 
tir. Söylendiğine göre, bu kuvvet• 
ler 2 şubatta imza edilen andlaı• 
mayı bozmuşlardır. 

Blr Çr..rpışma 

Hongkong, 17 ( A.A. ) - Kanton 
limanını koruyan kıyı bataryalarllı 
bir top dllelloau yaptıktan sonra, 

• 
" 

l Hay-çi ye Hay-çeo adındaki Çin kru
YadJrleri açıklua doğru azaklaımıf• 

lardır. 1933 de Nankin Hmanındaıı 
kaçmıı olen bu iki gemi Kantondad 
yana bulunduklarıDl blldlrmiılerdL 

DDn de, bu a-ımilerln tayfaları blt 
aylık meaele1lnden ötUrll ayaklaomıt• 
lardı:r. 

Japonya Ne lstlror? 
Pariı, 17 (A.A.) - Cumartesi gDaG 

Pöti Par:zyen lf&Htesinln gl>rüıtatl 
Japon dlplomatlanndan Vant, Havaı 
ajanaına ıunları aöylımittirı 

" - Kuzey Çin (cenubi Çin) lçlı 
otonomi dej'U, lizgenlik (iatiklll) iatl• 
yoruz. Kuzey Çini, tethit ba:reketl., 
rinden kurtarmak n iyetindeyiz. Çünlıl 
bu tethi1t fikir özgenliğfoe ve Çin il• 
Japooyanıo birge (mOıterek) aaıglafl 

{menfaatleri) (i:zeriode elbi:rllğl yap• 
malarına enııel olmaktadll'. Çin uluadı 
Ma11a ayında Tfençinde yapılan kıtal• 
lerden acı duymaktadır. Bu durumdd 
dij'er devletler de mOtee11irdir. 

Şeker Endüstrisi Genel 
Direktörlüğü 

Ankara, 17 (A.A.) - Melll" 
leketlmlzdekl dört ıeker fabrika
sının birleşmesile .,.. 22 milyon 
lira sermaye ile kurulan TDrk 
ıeker endllsh'lıl genel direktör' 
IDğllne Eiikişehir ve Turhal teker 
fabrikalarının kuruluş ve yönet
geılnde (idaresinde) bOyllk baır 
rımları g6rlllen bu fabrikaları• 
direkt6rlngDne kimya mDhendül 
KAzım Taşkent atanmtthr (tayid 
edllmittlr). 

• 

. 1 lN. 

,yo'. tc:ı 

o:o~I~ 
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Bir Yolcunun Görütleri: Eskişehir de 
Eski Bir Türk Askerinden Bir Hava 

. . S J A I Gösterişi Yapıldı F 1 lı beye e am • Eıldıehir, 17 (A.A.) - Buıl• 
burada ha•a tehUkeal lçha bl1Dk 
bir ıöaterit yapılmıı ve bu 161-
teriıe on binden fazla yurttaı 
•elmiıtir. T oplantada ıehir tize
rinde llnlU uçmanlar uçuflar yap-

O Asker Ki.. O Topraklara Kendi 
Kanından Katık Vermişti 

Yunan • Bulgar hududıınun baıJadığı SlYillngraddan bir ıorunuş 

atyar aönln 1 Zonıuldak muhabirimiz kıaa biı - Yar Ye 
A uupa .eyahatı yapmıttı. Arkada- hitabesi. •• 
ıımır. bu yolculuktaki görütlerini 
1atırlar halinde ııralamııtır. İki gtln 
eYYtl ille mektubu koymnttak. 
Buı\ln de ikinci mektubu okuyor-
ıunuı: 

-2-
Sofya, (Hususi) - Tren ala

bildiğine koıuyor, Sofyaya yak• 
laımaktayız. Saiımızda, ıolumuzda 
oldukça muntazam ekilmiı tarla• 
lar, lbOm baala11 birbirini kova
lıyor; zaman zaman, çatıları Mar
ıllya kiremldile kaplı küçük tuğla 
evlerden mllteıekkll köylere raat
hyoruz. Tepeılnden buram buram 
dumaD pUıkUren ıipaini bacah 
fabrikalar aiJrlyoruz. Kadıa, er
kek Bulgar köylftıü tarlasında 
harıl harıl çalıımaldL. Biz geçer
ken kazmalarına, yabalarina da
yanıp el sallıyorlar. Huli1&: 
Bulgar topraklarmda ziraat, un'at 
•• umran faaliyeti göze çarpacak 
bir varlık halinde .• 

Ve.. Fakat, Bulgar hududuna 
firdijimiz daldkadanberi birıeye 
dikkat ediyorum: Bulgar köylnın 
ber nedenH demlryolu geçidine 
Jakm olan yerlere Atık. ÇUokll 
bakıyorum, demiryolu gilıerııi· 
hıaun biraz uzakça olan güzelim 
toprak parçalan bomboı •. Bomboı 
demek belki doğru olmaz, bıı camm 
ferler Allah Yerılsl °Katırtarnafl., 
dçekierile kaplı.. Acaba lokomo
tiflerin bacalarından aaçılan kurum, 
•kinlerin geliımesine daha elYe· 
ritlJ olduğu için midir ki, Bulgar 
çiftçlıi demlryol kenarlar.nı ıeçf. 
)or ?.. Ve yine dikkat ediyo-
1'\ım : Hat boyuna serpiştirilen 

lılremit çatılı kargir evlerden 
lözlerinizi biraz uzaklara kaldı
ttraanız toprak damlı, balçık ııvalı 
~ .. yığmlarından ibaret olan köyleri· 
•in nisbeten çok olduğunu görecek· 
linlı. ftte, Ştaber, Krop fabrika· 
larınınkl gibi pDrazamet göğe 
JGkHlen iki fabrika bacaaı daha! 
l>Udratle bakahm: Bu tepelerin· 

den buram buram ılyah duman 
ttUe tllte .. eflAke ser çeken,, ha
talardan biri bir tuğla fmmmn, 

diierl de bir kireç ocağının na-• 
tllnden yUkseliyor. E u ıarip mO. 

lahedelerhni kendiıine anlattığım 
teauh•li bir yol arkadaşım glll· 
cin •e beni bir çetin muade!enin 
ha&tbıdea kurtaran f U cevabı 
~•rdi ı ... _ 

* Fillbeye •armadan evYel Sa· 
clova lataayonunda durduk. Gnn 
pazar, blltlln halk bayrambk el· 
blselerinl siymlı, ıarın arkaaında 
bulunan bllyUkçe bir binanın 
6nUnde blrikmİf. Bu bina baft•m 
baıa defne dalları ye Yuıoalav • 
Bulgar bayraldarJle bezenmlf.. 
Trenin on dakikalık duruıundan 
lıtifade ettim; kalabalıia aokula
rak bayramın ıebebini araıtırdım. 
Burundan 11kma 16zlltjilnOn al
hndan ıaıı 16zlerl iki yana ka· 
7an bir ıoıpodin merakımı çar
çabuk tatmin ettf; mak1adı anlat• 
mıya kifi gelen Ttırkçe11le: 

- Bu, var, dedJ. Ya.-o.lay)arJa 
timdi çok doıt olduk. iki yüz 
bOyük mektep talebeıl FUipapoJlye 
geldiler. 

lltedijiml &j'renmiftim. Goe-
podlne ppka çıkar4ım ye 
aynldım. 

Fillbe lıtaıyonuna, &zerinde 
eda edılocek bir borç tqıyaa bir 
lnaamn ruh haleti içinde ıtr
dim. Buralı olan Ye buraları için 
Yuruıup kan akıtan uld bir a .. 
ker, ayrılmadan •••el bana: "fi. 
llbeye benden aelim ıöyle!,, o .. 
miıti. Şehre girdikten ıonra ilk 
ıözftme çarpan uki Ye harap bir 
minareye döndüm ve buralara 
ea aziz varlıklarını gömmllı, ken• 
di kanından katık Termit olan 
Hki muharln dileğini yerine ıe
tirdim: 

- Filibeye ıeliml 

• 
Filibe ldaayonu hıncahınç. .. 

Garın aaçakları ve pencereleri 
Yugolla v • Bulıar bayraklarından 
aörünmez bir halde... Halk, be
yaz ıapkah, beyaz caketJi Bulıar 
ıayağlndan balköpüğü kilot pan
talonlu Bulgar zabitleri uzun kı
lınçlarını pkardata pkırclata do-
laşıyorlar. Ellerinde çiçek buket
leri tapyan kız erkek Jlılerce 
talebe ubır11zlan•akta.. Filibeyt 
ziyarete ıelen Yugoılav Etntyan• 
lan dönttyor. Tren!n tekerlekleri 
yavaı ya•aı dönmiye baıladı. Bir 
kaynaıma, mllıika, çiçek yağmu· 
ru .. alkıt Ye borra! 

Tren Sofyaya doiru yol alı· 
yor, fakat arkamızdaki Aju •• 
boğuk alkıı aayhaaı bil& dinme
di: 

- Horra, horraaa!. .• 

~ 'Grolog • Operatlr 
Dr. REŞi D SA Mi 

idrar yolları haatabkları miltehnasıtı Beyoğ,u lstiklAI cadde1I 
( Mulen Ruj karı. ıı) Vahap B. Ap. Ne. 61 

mıılar, AtatOrkUn, lımet ln~nO
nlln ıöylevlerinden ban parçaları 
halkın liatüne serpmiılerdir. Top
lantı çok heyecanla olmuf, Ttuk 
kalkmmaımın blylklüğllnll uya· 
nık bir kafa ile anlıyan Eakiıe
hirliler Oyelllc için yarııa girlı· 
mitlerdir. 

Eıklteblr l9yarları en bUytı
ğüo den en kllçüiüne kadar hepıl ' 
de aylıklarının ylb.de lkiılnl Ye 
bJrçok mağaza ve kurumlar lo
kanta ve garlnolar, ainemalar, 
barlar bir ılinlllk ıelirlerlnl bava 
kurumuna bıraktıkları ıibl tehll· 
keyi bilen ve yardımcı tlyelerln 
HJ181 da slttikçe artmaktadır. Hu 
siditle E.kitehlr halkının iki uçak 
alma11 beklenebilir. Gece de göı· 
teritlere deYam edillDİftlr. 

Yerct1111I• 
Ankara, 18 (Huıull) - Han 

teblikHini bilen l7elerin ıayııı 3 
biai bulmaktadır. Bolu ve Bafrada 
toplantılar yapaJcbjı Ye haJlnn 
ı••kle üye yazılmakta oldutu hU· 
diriliyor. Mer1inde fabrikatör Se-
ıar Laıati ve arkadaılan 1000 
lira Yermlflerdir. 

Hava T ehlikeaini Bilenler 
Ttlrk ha•a kurumuna Anadolu 

anonim •iıorta tirketi 500, ittihadı 
milli Tllrk ıigorta ılrketiir 250, ko
aıiıyoncu Sabri lbiı 100, Şark kon
tu Tar limtit ıirketi 100 lira teberli 
etmfılerdfr. Un tOccarı Vaıil 
Y orgi 25, Neopelitakl 25, Mina 
Apuıtolidl 25, Nakiye Dinçer 20 
lira taahhüt etmiflerdir. 

Ermeni 7ardım kolu da dUn 
topfanmıf, çaLtma ,.1Wa1 teıbft 
etmlıtir. 

Habeş Kabileleri 
Ve imparator 

Verilen Paralar impara
tora T ealim Edildi 

Gençlerde Habet imparatoru
nu• Harraya siyar•tl ba m8aue
betle ltalyaa matbuab, impara-
torun burada O,adea kabile rei8-
lırinl Ye ileri ıelealerlal toplayıp 
kendilerine bua beyuatta bulun-
duğunu ve ltu meyanda blltnn 
Afrikayı Habet bekemonyuma 
ithal edeceğini möylec:Utinl yaı· 
m11lardı. 

Londradaki Habeı elçiliği, 
ltalyan matbuabmn verdiği bu 
laaberf tekzip etmekte Ye ıunu da 
Ulve etmekted!r: 

.. Ogadendeki reisler, impara
tor gelir gelmez derhal huzuruna 
çıkmışlar ve blitun ıililılarım, 

büyük un;formalarmı ve hatta 
ltalyanlar tarafından, Haheı im· 
paratorluğunu tefrikaya dOıürmek, 
lhtilil çıkarmak için kendilerine 
verilen paraları bile imparatora 
teslim etmişlerdir. ,, 

Denizyol ları 
1$LETMESI 

AtHteleri ı KarakaJ Klprlb .. l 
Tel. 42M2 • llrkHl Mlblrdanadı 

H .. Tel 22740 

Trabzon Yolu 
VA TAN Yaparu 18 Ha· 

zir•• SALI gGnl 1Ut 20 de 
Rlıe'ye kadar. 0 3338,. 

Ayvallk Yolu 
MERSiN Yapuru 19 Ha· 

ziraa ÇARŞAMBA glDI ... t 
19 ela AyYahğa kadar. (3370) 

Sayfa 15 

lngilterede Yeni Sistem 
Bir Tayyare Yapıldı 

lnıllterede yeni liatem bir tayyare vUcuda ıetirilmek üzeredir .... 
Bu tayyarenin yapıht tanı milli fizik liboratuvar]armda 7apılan so• 
kefiflere latlnat etmektedir. Çift •• biribirine mali aatıhh olan bu 
tayyarenin kontrolu daha kolay olacak, aüratlnl azaltmak için baı 
tarafı diğer tayyarelerden daha tehlikesizce Ye daha dik zaviyelere 
kaldıralabilec,ktir. Bilhaasa aiıli havalarda •e mecburi lnlılerde dah4 
ziyade emnl7etJe idare edilebllecektlr. Resmimiz bu yeni tayyareyi 
gösteriyor. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mllkifat vardır .. ,, 

lıtanbul Milli Emlak MüdLrlüğünden : 
Mubammıa 
Kı}met 

Ura 
KUMKAPI ı Çadırcı Ahmet çelebi Peştemalcı sokak 

eski 46 yeni 4 sayılı evin 20/320 Payı. 
ARNAVUTKÖY: Sahilde eaki 170 llA 178 yeni 162 • 164 

elyeTm odun deposu 540 metre murab· 
bamda lrath arsa ile barakanın 17120 

AHIÇELEBI 
payı. 

ı Mahalleal Asmaalb caddeai Kanbur oğlu 
hanı UçOncll kat yeni 17 odanın 32/48 
payı · 

BOYOKÇARŞI ı Aynacılar ıokak eski yeni 14 sayıla 
dUkkinın 1/30 payı. 

KADIKÖY 

KADIKÖY 

ı Cafer ağa mahallesi Yaver ağa aokak 
eaki 1 yeni 9 ıayılı evin 1/4 payı. 

: Haıan paıa Taıköprll ıokak eski 15-15 
M. yeni 1 aayılı 901 metre mur&bbamda 
ananın tamamı. 

BÜYÜKÇARŞI : Çuhacı han altkat yeni 27 • 28 odanın 
12/45 payı. 

" 

" 
tı 

,, 

ÜSKÜDAR 

BÜYÜK ÇARŞI 

BÜYÜK ÇARŞI 

SiRKECi 

ı Çuhacı han altkat birinci ada yeni 1 
dükklnın tamamı. 

ı Çuhacı han altkat yeni 51 dUkkinan 1/4 
payı. 

: Çuhacı han altkat yeni fl dUkkinın 3/4 
payı. 

ı Çuhacı ban altkat ikinci 5 ıayıb odamn 
tamamı. 

ı Altunlzade Selamsız caddesi eski 9 M • 
yeni 15 111 21 bahçeli evin 13/24 payı. 

ı Mahmutpaıa mahallesi KtırkçUler çarşılçl 
eski yeni 37 sayılı dUkkanm tamamı. 

: Papas oğlu aokak eaki yeni 25 dUkkAnm 
1/2 payı. 

ı Hamidiye caddeıi K6prtı'.U hanı namile 
maruf maa aıUftemilit banın 36/51840 

156 

4134 

333 50 

176 

563 

761 

244 

675 

235 

270 

300 

1422 

225 

1350 

payı. 100 
Yukar,da yazılı mallar 21/6/935 Salı günll aaat 14 de petfa 

para ve açık arttırma ile utılacaktır. Iıteklilerln % de yedi buçuk 
pey alrçeJerini Yaktt muayyenlnden eYvel yatırmalan. (M.) .. 3152,, 

İstanbul Yakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden ı 

lud Mahalleai Seneel ihbarname 
No. 

Trikotajcı Hubyar ıamlı han 930 4616/572 
Ohana•• Aıop- lat kat 
yan 

Muamele 
Yergiıl 

78 lira 93 aııl 
kat 

78 ,, 93 
- -
156 186 

I 
Yukarıda tafsilAh yazılı Tirikotajci Ohanneı Agopyanm terki 

f aallyet ederek elyevm Buutta bulunduğu ve fakat oradaki edre• 
sinin bilinmediği zabıta tahkikatı ile anlaşıldığından m iktarı ve 
ıenemi ve numaraıı gösterilen muamele vergisine ait ihbarname, 
tebliğ yerine geçmek Ozere hukuk usulü muhakemeled kanununun 
141 iad maddftine iltinaden ilin olunur. 113366,. 
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Satış yerleri 

POKER 
PL•Y · 

TRAS Bl(AGINI 

onun ceza..s.uu 
~Alffi. 

• 

ANKARA ı Sofa zade Mehmet Emın, • • MERSiN ı Hakkak oiJu Silifkeli Rahmi, 

SON POSTA 

MOJDE 
Zabıta memurlarına 

mahıuı 200 meiroluk 

m11&feyi gölterir 
kuvvette 

DAiMON 
Cep Fen erleri 

ıelmi9tir. Her yerde 

1526 numara tahtında 
arayınız ve taklitle

rinden aakınınız. 

IZMIR ı HUaeyin HUıntı 
SAMSUN : Tursun Eıref 

'-..-.-------------.------------------------------~' 
1 let•nbul Beledlyeel lllnları 1 l ------

Beyoğlu Haatahaneıi Muayene Günleri j 
-. Harici haatalıklar 

Kadın, Erkek, Çocuk Dahili . baatalaldan 

Paurtell Operatar Dr. Fikret Kadıa, Erkek 

•• Dr. Necmettla Hakkı 
Operatör Dr. Saclrettla 

Çocuk baatalaklara 
ldrar yolları haatahkları 

Salı Kadın, Erkek 
Prof. Dr. Kadri Rafit 

Dr. Hakkı Rllıtn 

Dablll baatalıklar Sinir haatalıldarı 

Çarıamba Eadıa, Erkek Kadm, Erkek 
Dr. Necmettin Hakkı Dr. Ahmet ŞUkrO 

Harici b&1talıklar 
idrar yolları hutalıldarı Kadın, Erkek, Çocuk 

Per .. •• Operatör Dr. Fikret Ka4ın, Erkek 

•• Dr. Hakkı RtııtD 
Operatör Dr. Sadrettln 

Dahilt ha1talaklar 
Cuma Kadın, Erkek -

Dr. Necmettin Hakkı 

Huict haatalıklar Çocuk kaıtahkları 

Kadın, Erkek, Çocuk Prof. Dr. Kadri Raılt 

Cumart11I Operatör Dr. Fikret idrar yollan haatalıkları 
ve Kadın, Erkek 

Operatör Dr. Sadrettin Dr. Hakkı Rttıttı 118,, (3155) 

Senelik Muvakkat 
Klraaı T emlnatı 

ArnavutklSyUnde LUtflye maballHlnde KtıçUkayaı· 
ma sokaiında 10 • 15 No. iki katla Oç odalı eY. 72 5,40 
Uluköy • Emirginda yeni mabalede EmlriAD mek· 
tep ıokağında 17 No. dtıkkln. 12 0,00 
Kapalaçarııda Yorgancılar maballeainde Allpaıa 
hamnan 11 No. oda11, 17 0,90 
Arnavutk6yllnde Latfiye M. Kaçakayaıma S. 411kl 
3 l yeni No. iki katlı Üt odalı eY. 60 4,50 
Kapalaçarııda Cevahir bedHteni M. Şerif ata S. 
reni 3 No. dolap. 1 0,45 

Yukarda Hmtl, aenellk muhammen klraıı Ye muYakkat temi· 
nah yazılı bulunan mahaller 936 ıeaeıl May111 ıoaaaa kadar kira• 
ya Yerilmek Uı:ete ayra ayra puarhj'a konulmuıtur. latekli olanlar 
ı•raitl anlamak Gzere Levazım MDdllrlOğDae müracaat etmelidir. 
Pazarlık• ıirmek için de blıaluında ıöıterilea muvakkat teminat 
makbuz veya mektublle beraber ihale ıtınll olan l 9/6/935 Çarıam• 
ba ıUnl aaat 15 de Daimi EncUmende bulunmahdır. ( L ) •13089,, 

Jf .. 
Keıif bedeli 138~ lira olan Hal aahaaı hududunda pazarlıkla 

tat duvar yaptırılacaktır. Ketif eYrakı Ye ıartnamHİ Levazım mll
dUrlUtllade ıörlllUr. Pazarlıta ıirmek için de 2490 numaralı art• 
tırma •• elnlltme kanununda yuılı •eılka •e l 04 liralık muvakkat 
temiaat makbuz veya mektublle beraber ihale ıtınll olan 18/6/935 
Salı gOnD saat 15 de daimi encftmendı bulunmalıdır. (8.) 0 3385,, 

KREM GENÇTÜRK 
Yumuıak ve parlak bir cilde malik olmak için 

GEN ÇT ÜRK kremini tercih ediniz. 
Çtlnkl: 

Merkezi 

Bu krem 929 aeoeıinde Ankaraya ıelen Almanyanın 
Parföm fabrikalan kimyagerlerinden ProfHör doktor 
Bay Radolf tarafından tertip edllmlı ve bUyQk bir 
fedakirhkla elde edilmiştir. Ufak bir tecrBbe kAffdlr. 

Ankara: 
latanbul'da Dilber Zadeler T. A. •· Tlcarethanesne 

aa~natan Hanında Yomtof Yeroham 

Kaasuk ecııanul miletahsarlarandaa ı 
KOMOJEN 1açların dökülmeıine ve 
kepeklenmesioe mi\ni olur. Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bealer,tabit renk· 
ferini bozmas, litif bir rayiha11 nrdır. 

Doktor 

HORHORONi 
Eminönü Valide kıraathanHi yanında. 

'l'elefon ı 24131 

"Gençlik Tılsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şikayetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

ı<UTUSU 200 Krf. 

BESIR KEMAll · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

lstanbul • ncl itli• Memur
ıuıundan : Beyoğlunda lıtild&l oad· 
d .. lode 88 No. da otwmakta n Boto 
dlı macunu ıuyu yapmakla meşgul 
Lulunmakta olaD Zare Kuçumyaaın if
li11 17·6-9.35 tarihind• açılıp tasfiyenin 
adi tekilde yapılmaııoa karar nrilmiı 
oldutuodan : 

1 - MUfllıte alacıtı olanların n 
iıtiblı:ak iddiaııoda bulunanların ala• 
o&klarıaı ve istihkaklarını illndan bir 
ay içinde ! noi lfliı dairHİne gelerek 
kaydettirmeleri n delillerini ( ıenet ve 
defter hüli1aları YH&ire ) aııl veya 
mu1addak euretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mH'u
liyeti müıtelzim olmak üzer• mlfJiilin 
borçlarının aynı mliddet içinde kendi
lerini Ye borçlarını bildirmeleri. 

8 - MUfliıin mallarını her ne ııfat
la oluna olıun ellerinde bulunduran
lann o mallar üzerindeki hakları mah· 
fuı kalmak oartil• bunları aynı mUddel 
loinde dair• emrine levdi •tmelerl n 
etmezleree makbul mazeretleri bulun
madıJı:oa ouat m11'uliyet• uğrayaoak
ları n rttohan haklarından mahrum 
kalaoaJdarı . 

4 - H·6-9iS tarihine m01adif Pa· 
zarteai ıtinti ıaat 1' de alacaklıların ilk 
Jçtimaa g•lmeltrl n müfJlı ile müıte
rek borolu olanlar n k•tillerinia n 
borouu .. bfftll eden Alr Jdm11lerlo 
toplumada lnılwuuia haklan olduta 
ilb oluaı. ' lldO ) 

Haziraa 18 

Kendine beyhude yere eziyet ediyor! 

GRiPiN 
varken ıztırap 

çekilir mi? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

Ye fiıütmekten mütevellid 
bütün ağrı, 11Z1, sancılarla 
nezleye, romatizmaya kartı 

GR • 
1 p • 

1 N 
kaıelerini tecrübe ediniz r 

RADYOLIN dit macunu fabrikaaıaıa mltehaHıı ldmJ•l'•rlerl tarafıadaa 
yapıl.n GRIPiN her eczanede vardır. Fiata 7,r> kuruıtar. 

Mimar, Mühendis ve Ressamlar 
Fabrikacılar ve Belediyeciler S iZ LE RE: 

RAPİD eczalı mavi llopya 
llltıttarıaı tavsiye ederlr. 

Realm malzemeal ıatan bOtln matauluda 
bulunur. RAP 1 D markaıma dikkat edlalz. 

Toptan satış yerleri: 
lstanbul : Mahmutpat• Havuzlu Han No. 25 
Ankara ı Ömer Nail GençtUrk 

~lıı---------• NGmuneler meccanen gönderilir. 1.teyinlı 1 

Inhi•arlar U. Müdürlüğ.ündenı 
1 - 1730,05 lira muhammen bedeli Paıababçe Fabrlkaaandakl 

tank kanalı lnıaata eksiltme ıuretlle mDnakaaaya konulmuttur. 
2 - Şartname ve plinlar 10 kuruı mukablllnde Cibalide Lev&11m 

ve mUbayaat ŞubHl Nakit muhasibi mH'ullUğlloden alınacaktar. 
S - Ekıiltme 28/6/935 tarihin• mllaadif Cuma allntı aaat ıs de 

Cf hailde Levazım Ye mllbayaat Şubesindeki alım komlt)'ODUD• 
da yapılacaklar. 

4 - Iıteklllerin 130 lira muvakkat gtıvenm• paralarlle birlikte 
muayyen glln •• saatte mezkur komlayona mllracaatlara, ''3167,, 

Asipin Benan 
Sizi ıoguk algınhgmdan, nezleden, gripten, ba• ve dif 

agrı_larından koruyacak en iyi ilaç budur. 
Iımine dikkat buyurulma11 

~44 SAHiFE 
1 1()3 roılm Ilı ıDılll olan H O L İ V U D 
~ nllıha11 bu Cumırteıl çıkıyor. Ayatı yine 12 112 karuıtur. 
~ ·- HAVA GAZI 

ile itl•yen 

FRiGELUX 
Baz dolaplarıam 

en ucuzudur. 

Ayda 5,50 lira 
itlemeai garanti 

latlklll caddesi 101 No. d• 
izahat verilir. 

Tah:isiye Umum Müdürlüğünden: 
• Tahliıiy• mürettebatı için mevcut numunesine göre en 1tı 250 

•• en çok 265 takım yazlık elbise yaptırılacaktır. Muhammen be• 
dea 4372 lira 50 kuruıtur. Açık "k~i.tme t sulile ihaleıi 20/6/935 
Perıembe iÜnU aaat 13 de Galatada Çin j Rıhtım hanında Tabii· 
ıiye Umum Müdürlüğünde yapılacaklar. Muvakkat teminat miktarı 
328 liradır. Şartname bedelsiz olarak ıözU geçen MUdürlük Satın• 
alma komisyonundan alınacaktır. Eks:ltmeye girecek olanların p•r 
ler ıllrlllmeğ'e baıladığı dakikaya kadar muvakkat teminatların• 
yatırmıı olmaları ıarttır. 11307 4,, 

Son Poeta Matbaası 

Salaibl ı R. Kökçil Neır. Müdürü : Tahir 


