
. a·uıgaristan ihtııaıe 
Doğru .. Gitiiyor· ı 

iselerden Yüzlerce Ta- B;ga-;--·--
lebe Tardedildi · Her Yer 

14 
Komünistlik · Aldı, 

.Sofya, 30 ( Huıuıl ) - Bul· 
nda genit mahiyette ko-

~tllik faaliyeti oldutuau 
~le lnklr edemez. BugUnkU 

~illet, en b8yUk lit olarak 
laatiniıtlerle mncadeleyi ele al· 

~'"· BUtUn ıehlr Ye kasaba· 
il hemen hergUn araıtarmalar 

't1lıYor •• yeni yeni komUniıt 
•keleri meydaaa çıkanlıyor. 
l·'n evvel de Filibede yanudi· 
~'Q müteşekkil bir komünistlik 

:~• nıeydana çıkarılmııtır. lzak 
adında bir yahudlnin eYinde 

, ~1iın komlinlıt bey1.nnameal 
~lll:r de giı:li matbaa bulunmUf, · 
dit • kadar komUniıt tevkif 

"'
1ttlr. 

l)ıi•r taraftan Bulıar KtUtlr 
i lllaiı da mekteplerdeki ko· 
•t talebılırle mücadele laa· 

Yürüdü 

•b dır. Buıtın Bula-ar llHl•rind• 
•dın blrcoiu hariçteki ılzll l'utıetl çolı ıllçl•ı•11 •ıılı•r ••ı· 
{Devamı 12 inci ylule) 6akaıu Toı•/ 

Hayvanlara Kısmet Oluyor 

S Bin Marula 10 Liray~ 
Müşteri Yok ! 

Tatil 
R•ıml tAtl! ıü toıi lçla kamg. 

tayda kabul edıv-n kanun bu~n
dea itibaren tatbik ıallaaına geçti. 
Şu halde buıUn 1 öğleden ıonra 
hafta tatlll yapacağız: ve bu tatil 
Paıarteai sabahına kadar ılire· 
cektlr. RHmi daireler vı diğer 
huıuıt mUe11e1eler öğleden ıonra 
kapanacaktır. Yalnız zaruri ııda 
Ye lhtiya~ç maddeleri ile alAkadar 
dnkkAnlar buıU11 akıama kadar 
açık kalacak, onlar yarın sabah· 
ta• itibaren tatil yapacaklardır. 
Bu vadyette berber dUkkAnları 
da yarin 1abahtan Pazarteıl sa• 
bahına kadar kapalı kalacaklardır. 

it alga 
Sevkigata 
Devam Ediyor 

Napol~ 31 (A.A.) - ltalya Ya• 
puru harp ıereçlerl Ye 1 l 00 topçu 
ile dlln akıam da dotu afrlkaaına 
ıitmlıtlr. Bu topçular ve ıereı 
GaYinana fırkasını tamamlayacak· 
Jardır. Gldeuler1 i11arlar, ve ballı 
tarafından alkıılaamqlardır. . . 
Ha va T ehlikeıine Karıı 

Yardımlar 
lıtanbul taoimenlerladen Burla 

kardeıler Türk l:aaYa kurumuna 
bin lira vererek haya tehllkHlal 
bilen Uye yazılmıılardır. 

Fransada 
Buhran 
Kızıştı ! 

Fran1&cla Flandtn kabhıul dtln 
parlArnentoda Qok 9etla bir imtihan 
ge9irdl, »aıbakıan Flanden ıllrültUler 
araıında çok önemli ltir nutuk ıöyledi, 
fakat eberiyet kanoamadıJı loin 
htifa t$tl. Tafıillt S inal ıayfadadır. 
Ka ıoa haberleri dt 1 iinoli tayfa· 
mııcla ltulaoakiınıa. 

İdare itleri telefona: 20203 Fiab 5 lccıuı 

Hava Müdafaasında 
Vazife 
Başına Çağırıldık ! 

SON POSTA: 

Yurt Havasında Durma
dan Uçacak : Tayyare-
ciye 500 Lira Verecek 
Paraşüt Y arııında Birinci Gelene De 

100 Lira Hediye Ediyor 
" So1t Poabl ,, memlekette t.ryerecllllln lnkl .. fını, M•••• · 

ketin hava mUdataası ile bir görUyor. 

600 tayyaremlz olmak demek, 2000 pilota ihtiyacımız •ar d .. 
meldir. Bia bir tarafatan tayyare ahrken, blr taraftan pilot 
1eti1tirmiye mecburuz:. Y alnıı aıkerl tayyarecllJk de Jetmeı, 
memlekette bir de ılvll tayyarecllltf t•t•lk etmek lbım 
oldutuaa laan1yoruz. 

lımet lnönilntlo lıaret ettij'I tehlikeye halkı uyandırmak, 
Ve çei1rllan vazifeye halkın ko9maaını temin etmek için 
Tayyare Cemiyetine memleket dahlllnde iki rar19 tertip 
etmesini teklif ediyoruz • 

•• rarıılard•11 ,,,., m•ml•lc•ll gef'• lnm•de.. ,,,,. ,.,,,,.ı.J. ,,,,. hıt•• 
llir 6aııı tlolaımo ••rııı of ,,.alıdır. ••Son Posta,, 6a '""'"• blrlıtcl 
6•l•cı:lc Tilrk t•gg•r•clsi•• 500 lir• ver .. •gl oitl'-l•r. 

Ilclıtcl g•rıı, p•r•ıütle l11m• 11•rııı olwaalıtlır. aııntla •11 d••"• rn•o•f
/ak ol•calc Tilrlc a••cl11• ti• So11 Po.t• 100 lir• v•m••• laa~ırdır. 

Bu yarıılar, günlerce tayyarecilik ve tayyare ihtiyacımız etrafında 
propaganda yapılmasına hizmet edecektir. Bu yanılar halla 
tayyarecilik• ısındıracakhr. Bu yarıılar gençler araaında tay· 
yarecilik hevesini uyandıracaktır. 

BUtUn dUnyada tayyarecilik bu şekilde tertip edilen yırıılar 
sayesinde serpilmiı ve ilerlemiştir. 

Sıcaktan 
Denize 

Bunalanlar 
Atlıyorlar 

Şehrimlıde haYa dlln dı bunaltıcı bir ııcajın esiri idi. Ateı gibi 
eHn bir bata rOııln kar1111nda bunalanlar denlı kıyaların• ko1up 
kendilerini au1• fulabyorlardı. Buradaki rHlmler dUakl 11caaıa 
ıt .. 11 tealrlal çek iyi lıpat ediyor. 



2 Sayfa 

120 Bln Lira 
Veren 

Yıuttaı 
Ymdt1, 1aa.-. plıoek hlo
Jara kartı korumak itin elbiıllii
ı. tmltal lrfrh, ....... ._ ...................... 
romuna, yui u9&klar alabilmeıl 
l9iıı para yardımı yapılıyor. Bu 
arada Abdurrahman Naci adında 
bir JUrddaı da 120 bin lira nrdi. 
Bu pniı yurbe"Ylllik örneği 
kartllFDda to;wıjmız ml1aJaa· 
lan li)yle mahyoruc 

.AH Ahmet, llkmektap •ual
•mlerlnden ı 

- Bir JUrdcl.. llna kwmau• 
.. bla lira Yerml• Bunu ••zetel•r• 
• okurken blr 7aadaa HYindhn bir 
JıaDdaa da cleria deria 40tl••lm. 
Yartl••ul, ••ıilllilıderl .alJ.rie 
delaıaalar bir laayfidir. Fakat 'bualar 
.. nl:ı harekete ı•çmit detlldlr. GB
•l WliJ'O' •ı Bltla ••ıial• 
rlmta Wr •.ı.d• blDleıee ta71are 
lhıalar. B51le itler aluıal biJollld4 
tlur. Bil eJba Hll çıkmaz. Rep bİJ'deD 
JııuekN .-s.-..,.z. Beııl• Japa•k 
Gluraak Baıbalıuua lıtedltl 30 mil1on 
lira bir ıaat lpade toplanır. 

~ 

Kemal Ye••k K•dıkllf P.
•ryolu 

- Z•aıfalerlmh Han Kuru•uaa 
1ı1r çırpula 120 bia Uıa •er• ,ut. 
•ttaa ibret almalıdır. Heplal:ı i,atı
,.ruı ki flllacaDın ıu kadar puaaı, 
falanı• birkaç tan• aparbmanı •ar
•ıt- Fal.at &.tbakanıa tıaretiadn 
W. h.,._ •9'tl .. •.U. t.u se•sloler a... 
* .......... ,.., ... eti. GeMtiler Han 
'lilhllkeıial BUealer Kurumuna yazı

lanlar .. lıi.Serlnl aeırecliforlar. Bma
ları ••rakla olnıyurum n ı&üJo
qm W ..... ......, ellQ,.,..,endır. 

Uıt• .lllylk ......... _.. W.. 
hrtal an1wa•, t.ulamaııaca •aaı• ..... ., .. 

Recep •••el Oltlverslte 
Huk11k FakJlltea.I lalebe9'nden: 

- Sıuo 120 bla lira ••u 
19rtdap, ben yurt .enrlljla Blçlalail 
macldf farklarda ararım. DUdua HYfl 
... de.mi• IWael nre...te blrr. 
•ıh ..ta ___ ..._. içla ..... 

Wr mlaabaka hraatı nr. Haml1etll 
.Wukle•e• leltat lıçla kaaalannı ew
ı.ıea nr11p Tayyare eemlyetl• 
.. alaHlne botaltıınlar. Yurda Yerea 
unr etmez, blllkiı dalaa çok kauaır. 

• HlaaU Aile- UlaU ......... 
•••l•r•._ 

- Tlrk ha•• bru••na 120 bin 
Un t\bl Jlkaek •1ı ıanet Wif
edea JVlcl• tlplll edwi-. Ve 
atekl senslalvlmlda de hemft hare
•ıte .. ~ .... , • .ıu.rı... 

Hariçte Tlrk Ser;leri 
Otrendljimize pre hDkimet, 

b&tla elçiliklerimize birer ticaret 
at...ı tayla etmeye karar nr
miftlr. Ba karar 1alaacla tatbik 
edBeeektlr, - "'Jlk A......,. 
.. lüıf.ıact. 'iti _ ...... 
te... lçla •&lw ac b•• .. 
cl_..llmtıkts•. 

SON POSTA 

DABILİ BABIBLIB 
On Beı Günde ~eler Oldu? jBir Çekoslovakyah 

40 H ı k 24 Y ı Bizden isteniyor 
lrSIZ l t ara ama, Burada Yakalandı VeTev-

4 Y 45 K ldf Kara Verildi 1 angın, avga P• ..... ::.& .... ç.. 
koelo..kya teb.._.._ H.-= 

Y k 1
- Sialebmdr ......... ,, "• 

Bu Arada an esi· öz Türkçe ••1tt1r. e. ..._ ladeimlcdmia 

Cl.lik '' Do1andırı- ............. ,.... ç--.. v ı ı Çehfnlalar .- ••· , 11 .... .., d• ..... 

Clllk Da Yapıldı On .... - u.te ••• i ... ... J o .,. 

1 - • .... - l - 0.d ... k • t Çek )116hh ....... ,. •• 
0.•1 • 3 - Yerlad-. 11J11111 

Mayıı •JDD ilk enbeı ınntın· 
de ıeçen zabıta vak'aları, diter 
aylara nazaran .bua ıu_çlarda lelıt., 
basa -~arcla la al~. 

Bu on bıı ,Un ZJarfında, diğer 
ıaylara niıbetle dllha az yanıan 

eı..fblr Y• •ktsı 14 dlr. 
Hınızhk •e cerh Yak' alan da 

.-ç• a,. Dİlılt.tiıa azdır. 
l\»11• faila1 yakalalltı la..-

11ıbk ••yııı 39 dur. Faili meçhul 
kalan birkaç hıa•lıiuı da fallJa. 
rlnla ...,._ -çlkar•- ~al1-
plmaktadır. 

C.rla wlr'lllanwa pince: 
S. 9'8-dijv _,.... • ...., ... 

auı..-. OalNıt .. n aı!fında 
fatMb.ida ....... D urlda alMli 
J4 lir. B• ıusm a ...... inde 
bafhca -.ekp. pc,Nıpe Japılan 
d'1l al'Bfbr.-ıandar. e. •nbeı 
glln içinde fazlala11• ~- tlayak 
lıldiulerl U. nakil ... taları •• 
f abrikalarıla •ukullulan kualarla 
1aralanma1arcLr. 

BirbiriuU. •.n.··-u .... 
kil ...... a.n " 4ii• r•dW. ,.. 
nlumal• da 48 adeWr. 

Bunlardan baıka 6 yanlrnlcllik, 
a ıarbothık, 8 7aak lfllla ta ... 
mak, 3 denize dDımek, 2 çocuk 
terlr edilmek, 7 delandınabk, 1 
bmar, 1 k6pek 1111'1118, 1 ç61dınt0, 
bir de nokaaa kilo kullan .. Yak'a· 
lan olm1lfhlr • 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz? 

Her 1ıl geaçlıre rehberlik ıden 
SON POSTA'am mektepflli IMı ydda 
llqündea ..._ ... Ortmıektep, 
U.. Ye Ylkaek mekteplerin kayıt 
.. W prtJanm alltaalanada Uf!'• 
Wıtldr. 

r.ı .,,. .. ifeh ......- ,,,.,,._ 
.-rı-r .. ,_.,_ .... , Wr •• ı-
,.,,. a,,ı.,,,..1c ,.,,,.. .... ,.,. .,_ 
u .,ı,Ull•rlald ,.nııız. 

Cevap Verec .. lz ı. 
Bagin ~atlt1an mek&.p kayıt •e 

bJnJllerİlldla WriDolDI ,.ctiacri .. , • ........ ..... ......... 

M •,&lıal wlsaek • OJ41t1m+ JUmğı .bir pkala-a k'i' 1 J 1 

Or.ekr ı - lh -~-... .W. pe, bu adam M-am..cla ti+, 
.,-. k Mtilim. - ı - a. ..... •Uf, Çekoıdonk,.... ICeç' ı 

..,. ... y ........... w kale •••••• ı ..... .,... ......._.. 

..... r. - s - a. .......... •ılaaı•ıf7 ......... 10 W. 
ite.im .lıllk .... re • .,_ Çek kurana ı llE ... ıtı•a 
.lefildir. • 4 - O, ' ı••• ._ __ WU. llu•· 1 ı a iec ı • ............. " 

.2 - •••• , - A,neak .... oWlbd Biıkoftç ••••• 
Mahelefel et111ek - Aynı•• •alltddaa ._... Sofyaya plmlf, 
Örnekler; 1 - Bizde ayntık parti- Sof.Yadan da karwna bir telıraf 

ler yoktur. - 2 - Niçia her itte çekerek, tehllkeclen mHYD bll\u-
ayrıımak henaine kapılı1011uau:ı? afi 

:3 _ zıt _ Karııt nup bulunmadığımn telır a 
Tezat , KanttWc latanbulda Londra oteline bilcllr-
Örnekler: t - Bu liri -flkw lılrblrlae meıial ıöylemlftlr. Çek polial bu 

kartıt detlldir. • 2 - Ekonomik telgrafı yakalamq •• lataabul 
giritlmlerl• kamuteaıt aruında poU.ine de bu adamın Jakalan• 
karııtlık olmamahd1r. mUIDI bildirmlftlr. 

4 - Tellf etmek • Batdamak Mnddelamamllik ıuçlura din 
!Örnek; Bu iki fikirt birblri1l• aud 

bajdayabiliraioi:ı? Tnkiflaaneye pdermif •• Ya-
& - T•avlb etmek • Oaamak ılyetl de Adliye Bakanhj'ına 
'f'••dlk etmek • Onaylamak razmıflİr. Hariciye Balranhia 
Te•dlk • Onaylama lad..me kar• ,.... •flo 11-
0raekler; 1 - Bu a.r.ı.w 1alc tie tanbulda Çek u'bıta•aa te.Um 

onamıyoru111 •• ! - Cu•• 9at- edilecektir. 
kanı IOD a..au ODaJJ .. ıp. 

Notı Ga.eıtembe ,.._.eeek 7azı- Satdlyer 
ıarda a. alimelerln o..-...ıarı- G b dW •--ı....--aın kullanal•amaa·nı rica ederla. ayrlmtl a er •-TV--• 

~, 1 kendi emrlH Yeri• emllldu 
bir kaamım daha aabfa pkar-

Cemiyet~ Girmek ...... Fakat 1ı ••• , ___, .. 

t 
ız lldymett• olan emllktlr. 

stemiyor Küçük 
Gat,rı,.ı Gedikpapde eıtmur. 

Manaa-chlr. Soe p.lerde meh- Suçlular 
kemere çatnlmıfbr. Marmwozlar 1 De ~. So ela 
cemiyetin• ,ıirme.mek auçu ile kW ~ ... •un 
po1ia tarafmaaa if15aderllmlftir. Serbest Bırakıldı 
HAldm, bir aan'at MhiW ~D Erhlaleale .... ..,.. 
k..dl eemlyetine gir .. 8inila A- rilllea Dimitrl, lr.9clk p..te 
ıUllda •• fay.deh bir Juınbt aataalanacla clolma ,. ..... 
olecap'I w cnıiyetha ._'.61ra Malmelll " ~ F.m 
cll•ı.•.,-. it baluom117an mahkW)'e ~. llı\•81 
ıamaalarda yardım da e4eb1Jıe. pi ppüf nmca "Fre al 

ceilnl 16,.rtlyuek Gabrlyele ce- ıa..teı.d• 116 tnaıı'.t baJI• 
mlyete niçin alrmek ı.t .. ••llW ao ... daa •'-aJrla ~--· 
IOrdu. IKlçlk lılı•tl ..... ıhd .... 

Gabriyel: •-" içla tlejl, la- ,...,. 
- Yapb~- 1• Ye kazucım aı,..-hlneak ~ ..... _ 

:&&™ • fallat Wır • - tel • laale 
pek n. lhalm .cemiyet• ia.J.&am ett.-ı mlylım.ktedir. lle1ake.e 
olamayacak ki onun bana oı..... Melunetle Faah wbMt ....._ 
Hem heme• para 1191'mem1 lafi.yOJ'. •nıtır. 
Halbuki ben JMtMıram • o.dl. 
Hildar. 

- 5-' poHa biae .. nderadf. 
F abt tıa, maı.kıeıaec• Hı uç 
leiildfr. Seni htnet ettiriyorwm.. 
Diyerek .kararı büdirtli. 

Haberlerimiz burada bit 
medl. 8 nm teQI••••,. 

devem edlror. 

,.._, Ola Hn•n B. Diyor 111 ı 

Haziran 1 

Günü Tarihi 

Bir iki 
Sabrla 

Llaelerde imtihanlara BugU• ........ 
U.. •• Orta mektepl•cle ... 

tllm•lara ....... ltlbana b.r 
........,. ............ blnr ... 
.. u. .,.. - ....... kadar .. 
......................... lale-
- pecek, .... ....adalma 
- cenp ~elerl lçla lalf w-., •• uldka .... ..- .. 
ılıeeldlr • 

• • * -- .... ,. 
Belıdl1 .. Geael alfaa .,... ............. " ..... -·· taj 111.w b•-'nrıra pi r 

,..ş ............... ....... 
f' a• ft IWarlumftu' • • • • • 

Sllzm• 118Yllzllln 
Belediye ıular ldareal klj'ıth• 

aede Jeai dzme laavulan 1 
tirmıya karar Yermlıtlr. O. 
hawzlu lçhı 1500 metre mlk'abı 
pini •• 1000 metre mlk'abı da 
kam kullamlacaktır. .. .. .. 

•rarer cınar•U 
Sanyerde iflenilen madam & 

mayan cinayetinin tabldkatma 
IMıııliı de deftm edilmektedlt. 
Zouıuldaktan a•tirilaa Meb•etW 
lau ıuç le laiçblr al*alua ..._..,_"' 
dıjl ,.Jdinde vertllkleri Ok lfad .. 
• •ar edirorlar. 

• • • 
Sadık Hen 

Teblt edim lrum Aak.,.. 
be,tlk elçim Sacbk Ha Wr 
pe kedAI' .. hrbalzde _.,.,.......,. 
ıaoma 'Taana &idecektir. .. .. . 

fehlr Tt,•r-unde 
ŞeYr &,atı Ola Mr aya ka 

Tepe'bllfl yazhk tlyatroaanda 
ret tem111lerlne baılayacakbr. ..... 

ilk Okullar 
Dk okullar dladm itibaren 

tatlllu slrmltlerdir. Y ahuz 
elacl ...... ., ılmtU..ıı..a P 
b .... Jacalr. il Hu:lıraada 

cektlr. 
• • • 

Pr•n••• tıvekAr 
........... Wr ..... ....... .-w.• 

netriJllla wıl'ı ~•na Pr 
Şl..Wrtlln tehrlmke .. ı. 

• • * 
Tetkik.. ıra.-uldet 

GllmrUk ve lnblıarlar Bakaa 

- bJr laept n-•• " ini 
slmrlk itlerini tetkik için 1 
u ~,. har.Ut edec 

. ••IDfll - HaMe &. Saoakm ba .. I ... Bu ru Mı -.JiYllY• ıft, deo1z J ... Fazla aıcaldlar.. P1ja kat, de- J ~ B. - Ala. L ı ı r- • 
...._ 86yle mahalle araıında oı.r.ak -. ......... Wr" ati nlze ifr, gazlnoCla ot., ..-,. -. 7eleım, • ~' e •alul.-
olmu. ,... eablial hbil w ı -•'•I• .... _. .. ,.:. 



1 Haziran 

-
Hergün 

Kendi 
Kendimıze 

·------- YHaaı f, R. Atar -
Bütün 6mllrlerl Avrupa en· 

dUatrisini be&lemek.le i•çen sö• 
lllUrgeler ( mO•temleke) glbf, 
~vimiz.ln kiremidine, oturduğumuz 
lıkemleye, ıiydiğiaılz çamaşıra 
k~dar, her şeyimizi dışarıdan ıotir· 
l•rdik. Şimdi damımııı kendi topra· 
iımııla örttıyoruz; efYamızı kendi 
•ğaçlırımızdan yapıyoruz; ku· 
hı&flarımızı kendimiz dokuyoruz. 

Fakat bu ilk devirde kaii!e 
ltçileri yabancılardı; ıimdl onları 
da memleketlerine yolladık. Jlk 
hıaddelerimiz gibi, lşçilerlmlı de 
tllrktur. 

Endüstri firetmenlerile, kUçUk 
•rtiklcrde çalııan Türk iıçilerin
tlcn ıunu iıtiyoruz: " Kalite 
)'aksunluğu çekmiyeceğiıl,, 

Ormanlarınuzda Hint ağaçlara 
hulunmayabi!Jr. Fakat Türk me· 
l~li. meşe Avrupada iılcndiğl 
fıhl İ1Jlenecektir. Evimiz iyi 

oyanacak, eşyamız sağlam ve 
tabat yapılacak, parkelerimiı 
t•nıiz döıonecek, bor şey de özen 
•• teknik tam ve kuıurauz ola• 
taktır. 

Belki her çeıit kumaı çıkar· 
bııyacağız. Fakat çıkardıklarımız· 
da ne dokuma, ne ~lkme kuıuru 
~teriz. Iıte •• fıçilikte en büyUk 
•Gltür, 1'alitedir. Eaki Tilrk 
1tçial, en baıta, bir kalit•c·ı idi. 

Onların yaptığı katıkları •• 
takunyaları bile ılmdl vitrinleri
bıiıe koymaktayız. TUrkUn dlktiil 
~kUlmez, dokuduju yıpra11maz, 
~lhğı kabarıp ayrılmaz olurdu. 
f'kl TOrk itinin v11ıfları, ancak, 

1•aillz itinin vaııflarıdl, TUrk 
,!çlsinden bu Ya1afları ylzde yU• 
.. terız. 

Yabancı iıçiler burada fiat 
İ~tıuncuları idiler. Tnrk lıçlıl 

Qf diiıür•cek.,tlr. Gündelik eşya, 
lf Yhwı, evimizde ve UıtUmUzde 
qlJandıtımı• ıeyler iyi Ye ucuz 
0ltcaktır. Eter ılıe TUrkiyede 
!0ıı yıllarda iyi boyanmıı bir ta· 
. ••, iyi dtiıenmlı bir kaldırım, 
~~ Yapılmıı glindellk •ıya olma· 
d illll söylerıek, bunu, bir gurur 
'"aıı yapmayınıı: Hemen hu· 
f11ııden önüne geçilmek llzımgı· 
•ıı bir onur dayasa yapınız. 

t '-Teknik, bahçemize fJdan dike• 
•ııt bahçıvana kadar girecektir. 

Biz gllmrllk duvarlarını kurup, 
~ili endüstri kurmaya başlayan 
t1 •nılelletlerde flat Ye kalite itle
ltı 'flin ne derin buhranlar doğur
'1 '-ı olduğunu, komşumuz Ruıya• 
~il deneçlerlnden biliriz. BUtlln 
lı~'Ya ıokaklarım, bir gUn, "klJ· 
le •/ lcalit•I " dl ye haykıran af it· 
~: kapladığını blllriz. Doıtmuzun 
•o Uiurdakl aavaılarını Y• aldıtı 

n-.çıarı göz5nUnde tutmalıyız. 
- Uluı • 

~ -· ·-·~· ---·-·-.. ·-
tlr mar a Hasanı 

&ıç•kladılar 
P.t Aıılı 1abıkalılardan Zenci 
'it •rfrlara Hasan, GaJatada Refa· 
lıt' kahveaine &ldlp haraç 
e, •nıı,, bu •ırada çıkan kavaa 
cf "•sıııda garson Yuıuf tarafın· 
•!l d 'ı 6rt yerinden yaralanmııtır. 
•rın H h "al ara asan astaney• kaldı· 

':!!'.~ garaon da yakalanmııtır. .................. ·-···························· 
--------------~----

Giizel 
~otoğrat 
~arışımız 
~az geldJ. Şimdi kırda, de-
111tde, plajda birçok gUzel 
"''nıaralara ıahit olacakst· 
111

'· Elinizde fotoğraf maki· 
lltn' d ız. varsa, hemen bunlar· 
•n birini teabit ediniz ·ve 

:~•tdı~ı~ız fotoğrafı bize 
li derınız 

'-_ --tb:!!r~~~~~._:fotoğraf için 
~ Yerilecektlr. 

SON POSTA _ __. 

Resimli Makale il Kuru Ekmekten Yağlı Ekmeğe 11 

Bir lokmn kuru ekmek, biraz peynir veya c'omates 
t.kirln en büyük 1rıdasıdır. Fakat bu gıda iruırn vllc ..ıdunu 
bulemiye kifi değildir. Onun için neslin lılühim bir kıamı 
kıın11z ve renkıizdir. Bir lokma ekmek kanaati fakrın ve 
zaruretin doğurduğu bir kanaa lt ir. Bizim idealimiz karnı 

tok, uhlıat. yerin ce, scıdası bol lir nesil ycti,tirmekt"r. 
Memleket unnyilettikç• zeng:nleşecck, zenginlettikçe 
g dam z kuru ekm~kten yağlı ekmeğe ylikselecektir. 
Elem eğine yağ ıOrebilmek ) alnız bir lrıs ım insanların değil, 
botün yurtdatlnr'n hakkıdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistanda Kıra) Tekrar 
Geri ·Geliyor 

Halkın Büyük Bir Yugoslavya ile 1 
Ekseriyeti Kıral Dostluğumuz 

Taraftarı 

ita/yada 
Seferberlik 

Atlna, 1 (Husust)-Baıbakanın 
dtın ıöylediğl ıeçim ıöylevlnde 
halkın tezahuratı pek galayanlı 
olmuıtur. HUkfimet taraftarı ı•· 
zeteler, bu tezahuratın, muhalif 
llderlerln ıeçlme girmemesine rağ· 
men halkın yüzde dok11nının 
1andık batına koıacağını yazı· 
yorlar. 

iki gllndenberl Baıbakan Çal· 
darlı ve Harbiye Bakanı Kondili· 
ıin blribfrJ arkasına verdikleri 
ıöylevlerde, rejim meıelesinin, 
yeni ııelecek mecliıln temel ya1ayı 
değiıtlrdikten sonra halkın genel 
reyine müracaat etmekle halledl
leceğl anlaıılmııtar. 

Seçim gelecek pazar glinll 
yapılacak, yeni Kamutay da on 
dokuzunda toplanacaktır. 

Seçim ilin edildiği gündenberl 
ahalinin yaptığı büyük nümayişler 
hcıaba katılıraa, genel reyde 
ktral taraf tarlarının ekseriyet 
kazanacaklarına tUphe edilmem .. 
lidir. 

Garip Şey! 
Sofyada Bayan Göringin 

Gerdanlığı Çalınmış 
Sofyadan yazıldığına göre, 

birkaç gün eYvel Sofy,.ya ılyasal 
bir ziyaret yapan ve çok 
parlak bir ıurette karıılamp 
uğurlanan Alman Hava Bakanı 
General Görlngln karısına aft 
kıymetH bir gerdanlık aıırılmıotır. 
Bulgar pollıi hırsızları henllz 
meydana çıkaramamıştır. 

Çok Kuvvetli 
Belırad, 31 - Bu Hne İatanbulda 

toplanan kadınlar kongreaine lıtlrak 
eden Yugoalnya Kadınlar birliği 
Reiıl doktor Anka, Belrradda çıkan 
Politika gautHinde Türkiye intiba
larını 'H bu arada Atatürk v• lamet 
lnönl ile Japtıta mülikatlan neıret
mektedir. 

RelaicDmhurumuz, TUrk-Yuroılavya 
dostluğu hakkanda şunlara alSylemiflerdlr: 

" - Çok aaydığım mlJJetiniıe 
benden Hlim aöy)eyin. Aramızdaki 
buırnnkD utlam do.tluk hiçbir zaman 
ıCinmeıln. ,. 

Batbakaoımıı General lımet in· 
önD de: 

"Biz aİ:lin gO:ıel memlekotlnl'T.f 
kendi memleketimiz kadar aeveriı. 
Yugoalavlaran ahlakına ve verdikleri 
aö:ıe tnm bir inancımız vnrdır. Büyllk 
Yuıroılav milletine snmimi ıelimları
mıı:ı götDrQnU:ı." 

Kadın muharrir int baları aras ·nda: 
• Türkiyeoin Aayadaki dıt ıiyasa

nın merkezi Ruıya ve Anupadakl 
dıt ıiyuıının merkezi Yuıoılav· 
yadır,, diyor. 

Kara Ordusu 
45 Bin Fazlalaştı 

Roma, 1 (A.A.) - Yeni ltal· 
yan aeferberliğl, kara orduıunu 
45 bin kiti arbrmıı ve donanma· 
da da terhisi lazım gelen 1913 
ıınıfı ıillh albnda al~konulmuıtu. 

Döküntüler 
Yunaniıtanda lıyan Ka
çakları DaA'larda Geziyor 

Atina, 31 (Husuıi) - Birgas 
köylerinde ıilahh aıker kıyafe
tinde altı klıi görtılmUıtnr. Bun
ların iıyandan ıonra dağlara ka· 
çan zabitlerden olduğu zanne· 
diliyor. 
Hindistan da Yer Sarsılıyor 

Kuetta • lngiJiz Hlndiıtanında, 
31 (A.A.) - Burada bir deprem 
olmuı ve birçok kimselerin ölme· 
sine ve yaralanmasına ıebep ol· 
muştur. Telgraf Ye telefon telleri 
bozulmuftur. 

Hitlerin Silahsızlanma Planı 

Yeni Bir Dörtler Anlaş
ması Teklif Ediliyor 

Londra, 1 (A.A.) - Bazı ga· 
zetelere göre, Hitlerin ailLhsızlan· 
ma projesinde silahların tahdidi 
hakkında bir plAn vardır. 

Bu ıilahlarm 1eviyeıi Fransa, 
lngiltere, Almanya ve ltalya 
araaında bir anlaşma ile tesblt 
olunacaktır. Bu it lngHiz hükü· 

metine bırakılmaktadır. 
Hitler sivil halkm tayyare 

bombardımanlarından korunması 
için de bir mukavele yapılmasını 
iıtemektedlr. 

Londra, 30 - Parlı, Londra, 
Roma ve Berlin arasında bir hava 
lokarnosu hakkında görllşUlere 
yakanda başlanacaktır. 

/STER iNAN iSTER l NANMAI 
;ok yakında• tanıdıtınux blJ' 1at anlattır durduğu terkoa ıuyunu biraı: ~onra kapı önllnde duran 

h ye içlerinde •Ot hu 'unsn sıO§'umlere botaltmıf. 
" - Dün blzlm eve utrıyan aütçO, blr aralık lı:- Hizmetçl ıormut: · 

metçiye, elindeki bOyllk ıllt fÜA'QmUne ıu doldurmak Ne yapıyor1un Löyle? 
lllediQinl •Öylemiı. Hiı:metçi de onu mutfaktaki terkoa Slltçll genit lıir pit'tinlikle cenp vermitı 
mua1u1runuo yanana ırötUrmG~. Siitçü boı gütUrne dol- - Birfey yok bııyan "manda ailUI çok koyu olur da .. " 

• JSTER iNAN iSTER JNANMA! 

1 
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Sözün K ısa!ı 
Yazı Çok Oldalu ieln 

Bugl1n Konamadı 

......... .... _ .. ·---........ .. ·-~ 
Hava 
Tehlikesine Karşı 

Yurdun Her Yanında 
T oplanhlar Yapılıyor 
Gemlik, 1 - Dlin belediye 

önUnde toplanan halka parti ve 
Tayyar• cemiyeti başkan)Rrı ıöy• 
levler vermişler, ıöy!evlerden 
sonra lia va tehlikesini bilenler 
kurumuna Uye kaydedilmeye baş• 
lanmış "We bir çeyrek saat zar• 
hnda 755 lira toplanmııtır. 
120 Bin Lira Hediye eden 

Yurddat 
Hava kurumuna 120 bin lira 

veren aerbHt mUbendis ve müte· 
ahhit Abdurrahman Naci kendi· 
ı:le görllşen bir gazeteciye: 

"- Başbakan ismet lnönUnlin 
hava tehlikesini işaret etmesi Uzerin, 
her vatandaş gibi ben de üzerime 
düşen vazifeyi yaptım. Bu para 
ile kaç tayyare alınacağını tayyare 
kurumu bana bildirecektir . ., 
demiştir. 

Fransız Buhranı 
Halledilemedi 

Geniı Bir Temerküz Ka
binesi Teıkiline Çahıılıyoı 

Parls, 31 (A.A.) - B. Bulsoo 
yeni kabinenin kurulması ödevini 
kabul etmlıtir. Gazetecilere en 
ııeniı bir birlik kabineıl kurmak 
niyetinde olduğunu aöylemlıtir. 

Parlı, 31 (A.A.) - B. Buison, 
aaylavlar ve Ayan kurullarının 
flnanı komlıyonları baıkanlarıru 
kabul etmiıtir. Demokrat blrliğile 
Cumhuriyet birliil bir ulusal bl,.. 
lik hilkQmetinl tutmaya karar ver
diklerini blldirmiılerdir. 
Kabine Te9klll Lavala mı 

Kahyor? 
Parlı, 31 (A.A.) - Flanden 

kabinesinin çekilmesi llıerlne or
taya çıkan buhranlı durum henUı 
aydınlanmıı değildir. 

B. Buiıonun kabineyi kurmağl 
batarablleceğinden 1Uphe ediliyor. 
B. Buison da B. Flanden gibl 
geniş etki istediğinden kuvvetli 
bir mukavemete rHtlamaktadır. 
B. Buison kabineyi kurmaktan 
vazgeçerek reisicumhurun bu iti 
B. Lavala vereceği söylenmektedir. 

(Beşinci sayfada tafeilô.t vardır) 

Aslı Çıkmayan 
Yangın Haberi 

300 Değil, Ancak Altı 
Ev Yandı 

Bu ubahkf gazetelerden biri 
Silivrinin Çanta köyünde 300 
evin tuştuğunu, lstenbul ltfaiye
•lnin bir kıımının karadan, bir 
kısmının trenle imdada gittiğini 
bUyUk harflerle yazıyordu. Tah· 
kik ettik, fakat aslı çıkmadı. 

Gerçl Çantaköyünde bir yan· 
gm çıkmış, fakat altı ev yandık· 
tan sonra mahalll vaııtaJarJa ve 
ktiylünün gayretile söodürülmOıtOr 

lstanbul itfaiyeıi yanıını ha· 
ber almıı ve imdada gitmeyi 
dl\şUnerek hazırlanmıı, fakat 
daha hareketten evvel ateşin 
ıöndUğlinU öğrenerek gitmol:ten 
vazgeçmiıtir. Çanta köyü muhacir 
köyUdlir. Yanan evler eaki ve 
harap evlerdir. 

Emniyet Müdürü 
Değişti 

Buraya Ankara Müdürü 
Tayin Edildi 

lıtanbul emniyet mUdürlUğUne 
tayin edilen Ankara pollı mUdOrO 
Salih, lstanbula gelmiştir. lıtanbul 
emniyet mlldilrll F ebmlnln Edlroe 

L----· 
• Yali mua,·lnUğine teylD ıdll,<etl 
1 alyleamektedlr. 

__.----------------------------------------------------------·----------~ .. 
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. • """"" Tütiine Dair 

, , MEMLEKET HABERLERi 
Muhtelif Memle-
ketlerde Sigara 
Ve Tütün işleri 

lngiltere dlinyanm en çok ıi
gara içilen bir yeridir. Nüfusu• 
nun da çok bulunuıu bu yüzden 
hUkümet kasasma da bir hayli 
varidatın girmesine sebep olmak
tadır. 1935 yıh için çıkarılan 
tUtun yılhğmda ( Tobacco Y ear 
book) bu husuata dikkate değer 
malumat vardır. Ve bu malüma· 
ta göre ılgara sarfiyatı gittikçe 
artmaktadır. 

1923 yılanda 56 milyon 9~5 
bin kUıur kilo o:an ıııara aar· 
fiyatım o yıldan itibaren mUtc· 
madiycn fazlalaşmıı \18 1931 yı-
lında azami haddine vararak 70 
milyon kilogramı bulmuıtur. Fa· 
kat lngiltere hükumeti 193'.l yı:m
da 11garadan elman idhalit ve 
ldihlak vergi!erini arttırdığından 
aarfiyat biraz düşmUttür. Fakat 
bu dliıüş yine aeçici olmu9tur. 
Filhakika 1932 de 65,891 ton 
olan aarfiyat 1933 de yeniden 
68, 188 tona ve geçen 1934 yılın· 
da da 68,928 tona vararak 1931 
yılı ıarfiyatına yaklaşmııtır. 

Bu sarfiyatın hükümete bırak
bğı varidat ta çok mühimdir. 
Yalnız ıigara tUtUnUnün ithalAt .... 
ve latihla k vergileri lngiltere 
bütçesine 1934 yıhnda 67.552.067 
lngiliz lirası temin etmiıtir. Bu 
para TOrk lirası heıabile aşağı 
yukarı 425 milyon tutar. Bu mik· 
tu \berinde biraz durmak ve 
dDtUnmek lazımdır. 

Nüfuaa kıya1 edilince lngil· 
terede can baıına en az 1923 de 
1.281 ıram; en çok da 1931 de 
1526 pam tUtGn dUım\\tlUr. 1934 
yılanda adam baıına dOıen tUtUn 
11rfiyatı 1481 • gramdır. 

* DUnya TUtUn latlhselA~ı 
Artıyor 

1901 yılından 1930 yılına ka· 
dar dllnya tlıtlln lıtlhsalini mey
dana koyan bir istatiıtik neıre

dilmiıtir. Bu iılatlstlk beıer yıl• 
bk vasati dünya tUtUn mahıultln8 
göstermekte ve kolay yapda· 
bl!ecek bir mukayeseye elnritli 
bulunmaktadır. 1901· 1905 devre
ıinde yıllık dünya vaaatl ttittla 
lıtibsali 611 bin tondur. 1906· 
1910 yıllarında 746 bia; 1911· 
1915 de 915 bin tonu bulmaktadır. 

BOyllk harp yıllarına ratmea 
bu arbt hareketi devam etmekte 
ve dünya tntnn lıtib1all 1916 • 
1920 de t.069.670i 1921· 1925 de 
1.272.027 ve 1926 • 1930 da da 
J.989.187 tonu bulmaktadır. 

Bu mDddat zarfında dO~ya 
nnfuıu da artmııtır. Fakat bu artıt 
uunn iıtihaalinio çotabıı yanında 
çok daha ya•aıtır. Bu 30 yıllık 
de•re zarfmda dllnya aOfuıu an
cak d8rtte bir niıbetinde çoial
mııtır. Yani 1901 de bir bu~uk 
Mil1ar olan nOfuı 1930 da iki 
milyar ve 28 kUıur milyona çık· 
mıştır. Halbuki yukarıdaki rakam· 
)ardan ıörUlecej't üzere tfttOn 
iıtihsal Ye aarfiyah bu müddet 
ı.ufmda tam Uç miıli olmuıtur. 
Çek Rejlal TUtUn Alacak 

lnhl1arlar umum mlldürlüğllne 
ıelen haberlere aöre Çek rejiıi 
tarafmdan geçen yrl için yapılan 
mOnakaaanın tOtün!eri Mart ayı 
içinde teslim alınmııtır. 

Çek rejisinin eylial ayı içinde 
neticesi alınmak Uzere ikinci bir 
milnakasa daha hazırladığı anla· 
ıılmııtır. 

Fransızlar Da Niyet 
!;diyorlar 

Franaanmda memleketimizde 

Antebin Deli Tütünü Bu Yıl iyi p Çanakkale 
ara Lô.pseki Yolun da 

Getirdi 
Antepte Yaz Eğ
lenceleri Başladı 

Gaziantep, (Huıusi) - Şehri· 
mizde yetişen ve deli tütün diye 
anılan tütünün dıı satışlarını dü· 
zeltmek, İ) i bir fiat temin etmek 
için kurulan tüttincüler kooperati
f oin çalışmal: rı çok fay dalı sonuı· 
lar vern •'etedir. 

Koo.:erat.f bu yıl tUtllnleri 
doğrudan doğruya Mısıra gönde
rerek gayet iyi fiat:arla ıatt r• 
mıştır. Ortaklar paralarmı alınca 
kooperat:fle çalışmanın faydalarını 
anlamışlar ve bu teşekküle daha 
bllyUk bir bağlantı göıtermiı:er
dir. Şimdi diğer birçok kimıelerde 
ortak olmak ideğl göstermiflerdir. 

Deli tlltUn yalnız Antepte ye· 
titmektedir ve müıtehlikleri de 
münhasıran Mıı r köylüleridir. 
Mısırda bu tUtUne ( HUınU keyfi 
Ayinlabi ) adı verilmektedir. 934 
deli tütun rekolteıi 560 tondur. 

* Gaziantepte yaz eğlentileri 

başlamış, kırlar ve bahçelerde 
halkın oturmasına açılmııtır. Şim· 
dl bahçeli gazinolar lıtanbuldan 

aaz takımları getlrtmektedirler. 
Orta halH ahali de her akşam 

Aynülleben dereai kenarlarını dol· 
durmaktadır. 

Antepte Maarif bahçe11i 

Bergamada 
Pamuk Fidelerini Kurt 

Keıti 
Bergama (Huıuıi) - ilk arpa 

mahıulU plyuaya çıkarılmışhr. 
Yakında buğday da getlrllccektlr. 
Pamuklara bir kurt arız olmuı, 
bütün pamuk fidelerini köklerin· 
den kesip kurutmuştur. Bu kurdun 
imhası için çare bulunamamıştır. 

Malalyada Bir Ayda Evlenenler 
Malatya, (Husuıi) - Niaan ayı 

içinde Malatyada 15 çift eYlenmff, 
15 çift te evlenmek llıere mUra· 
caat etmiılerdir. 

Gemlikte Bir 
Aylık Balık 
Satışı 

Gemlik (Husuıt) - Burada bir 
ay içinde kiloıu 50 kuruttan 
800 kilo barbunya, 10 kuruo
tan 2 bin kilo sardalye, 6 ku· 
ruıtan 3 bin kilo hamıi, 15 
kuruıtan 15 bJn kJlo uskumru, 8 
kuruıtao 1500 kilo iatanit, 20 
kuruıtan 800 kilo gUmUt balığı 
1&talmıştır. 

Gemlikte Sütten 
Zehirlenenler Var 

ı • Ç k} M d ı· Ô v • } Gemlik (Hususl) - Burada 
zmır ocu arı an o ın grenıyor ar bazı çocuklarda sütten zehirlen• 

İzmirde mandolin öinnen talebe 

1 
:ne hadisesi görülmüştür. Burada 
sütün litresi bet kuruşa aatılmak· 
tadır. Belediye ve doktorlar bu 
sütlerin nasıl olup ta zehirlendi· 
ğini tetkik etmektedirler. 

Mudanyahlar Gemliği Ziyaret 
Ettiler 

Gemlik (Huıusi) - Mudanya· 
lılar husuai bir vapurla Gemliğe 
gelmitler, Gemlikli1er tarafından 
lakelede karşılanmıılar ve parka 
ıötUrülmiiılerd!r. Mudanyalılar 

bir günlük ml1&flrlikten ıonra 
tekrar kaaabalarma dönmUılerdir. 

Adıyaman da 

Leylek Çeşmenin Suyu 
Leylekler Gelince Akını· 

ya Baılar, Leylekler 
Gidince Kesilir 

Çanakkale (Hususl) - Çar.ak· 
kaleden Lapsekiye yakın zamana 
kadar çift atlı yayla ar~ba• 
larla gidilirdi. Birkaç sene• 
denberl bu jfi otomobiller gör· 
mektedlr. Çanakkaleden çıktık· 
tan ıonra Karacaören, Özbek, 
Yapıldak köylerinden geçilerek 
Umurbey nahiyeıine gclin!r. Eu 
nahiyenin eski adı Bergazd.r. 
Burası Uztimü meyvacılığ;Je her 
yerde şöhret almış şirin bir yer• 
dir. 

Umurbey ile Llpteki arasında 
ve tam deniz kenarında 75 evJi 
300 nUfuılu Suluca köyU vardır. 
Köyde bet sene içinde çalışkan 
muhtar Akif'in teşebbüsiyle dO" 
kuzbln lira değerinde çok gU:ze! 
bir mektep yaptmlmışhr. 

Mektebin parası: Yabani 
ağaçlara yaptırılan aıı ile rmeh-' 
zul mıktarda meyva istihıali, 
kömUr ve kireç yakdırmak, bot 
tarlaları taraktörle snrdUriip 
hububatını paraya çevirmek, 
dalyandan lstafade etmek ve 
bir azda köylüye aalgı sal• 
mak gibi teıebbüılerle 3 se" 
nede toplanmııtır. Köye uzak 
yerden ıu getirtilmiş ve halılat 
ıılab edilmlttlr. 

Suluca köyü ile LApıekl ara" 
ıında Leylekçeıme adile anılaO 
bir çeıme vardır ki leyleklerin 
gelmesile akmaya baılayan &U) ıJı 

onların ğitmesl ve kış meV1illl;" 
nin gelmeslle kesilir ve akmaı· 

GUmUşhacıköyde Yağmur ihtiyacı 
GUmüıhacıköy (Hususi)- Ha" 

valar çok kurak gitmektedir• 
Yağmura ihtiyaç vardır. Hallı 
bir damla yağmur için göıünO 
havadan ayırmamaktadır. 

Ayvacık Ve Biga Panayırlar• 
Biga (Hususi) - Ayvacık P8

; 

na) ırı açılmış, B;gadan da birçc:. 
aatıcılar gitmiılerdir. 3 Haziraod• 
da Biga panayırı açılacaktır• 
Hazırlanışa göre bu yıl Big' 
panayırı çok kalabalık olacaklJ1' 

•••• · - ..... ı;ı.e • • ............ . 

_./ lzmlr, ( Huıuıl ) - lzmlr okullarında ıenç çocuklara mandolin 
ötretllmeai için bl1lk bir ıayret aıırfediliyor. Yalnız Karataş orta 
mektebinde 150 talebe mandolin deni almaktadır. Mektep mOdUrD 
Bay AYninln talebenin, muılkl heY .. lne ıöıterditl llil çok dikkate 

ıayandır. 

Kaynaıma Yurdu Adlı liir . 

~zmir Turing 
Kulübü 

Çanakkale Ve Borsaya Bi
rer Seyahat T el'tip Ediyor 

lzmir, ( Huıuıt) - Tur:nı ve 
otomobil kulUbU her haftanın 

cuma ııünleri yakın meaire yerle
rine tenezzühler yapmakta, yUı:· 
lerce br:at bu aeyahatlere ittirak 
etmektedir. Bu hafta 250 klıillk ..... -.................. ·--·········-·---------
bloka edilmiı 100 milyon franıı 
vardır. Bu para aıaiı yukarı 8 
buçuk milyon TUrk lira11 tutar. 
Hu para ile Fran11zlar memleke
timiz.don mnl alacaklardır. Fran· 
sızlarm tUtün r~jisi de tliltln aJ. 
ma k üzere tetkikatta bulunmak· 
tadır. 

,,. 
Yunanlstanın ihracatı 

Yunaniıtan 1934te 2.024.716.037 
drahmi kıymetinde 37.381.970 
kilo tütUn ihraç etmiıtir. 

bir kafile Şaıal ıu kaynaklarma 
ılderek eğlenmiıtir. 

Yakında Çanakkalenin Truva 
barabeler:ne ve Buraaya da bir 

lturist kafileai aidecektir. 

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

8UT1fN ULKEY 1 
HE RC.UN 

I 

I 

4 

OOLASAMAZSINI Z 
F..0..K.O..T 1 

Kurum Yapıldı ,.... _________ __ 

Adıyaman, (Huıuıi) - Yeni 
gelen kaymakam Şükrü Alptekin 
memurların bir araya gelerek t•· 
:ıete Ye kitap okumalarını, mes· 
leki haabıhallerde bulunmalarını 
temin için kaynatma yurdu adlı 
bir kurum yapmıştır. Burada 
her hafta muntazaman konf.,ran .. 
lar •erllmektedir. Eski kaymakam 
zamanında baılanan, fak at ta• 
mamlanamıyan hükumet blnaaının 
tamamlanma11 için yeniden çahr 
malara baılanacaktır. Adıyaman 
yolunu• yapılmasına başlanmııtır . 
Kasaba dahilinde ıu, kanalizas· 
yon itleri de ıalah edilecektir. 

Bahkasirde At Yarışları 

Bahkeıir (Huıusi) - ilkbahar 
at koşuları 7 Haziranda koşu 
çmarında yapılacaktır. Bu yarı~lar 
için bahıimüıterek te olacaktır. 

Kırkagacı n Yeni Köy u 
Kırkağaç, (Husuıi) - Somaya 

bağlı lğnecioğlu çiftliği köyü 
Kırkaiaç kaza11na bağlanmııhr. 

Carttemlıde (ıkan ~ 
Ye reafmhırin bütün bP,;• 
mahluı ve ceıetemil• .,\r 

ABONE~ ·p.A ~-
• 3 

8eD Ay AY 
.. ICt. ICt· 

TORKIYI 1400 750 400 
YUNANlsTAN 2340 U10 710 
iCNEBI 2700 1400 -

Aboae bedeli peşindir. Ad 111 

deAiotirmek 26 kur6ctut· 
.... ..,.. 

Gelen evr•k geri '1•rl/lt'ld~ 
lllnlerdMI mea 'uU~eı •''" .ı' 
Cevap içjn mektuplara ıo kur"• 

pul ilAvesı lazımdır. 

~------------~~b~ Posta kutusuı 141 (l&aD 
Telgraf ı SoopoCJta 
Telefon : 20203 
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1 Haxiran 

Fransanın 
Geçirdiği 
Buhraıı 

Franaa y~nl bir buhran l'•çlrlyor. 
Son aamanda bozulaa ökooomik Ye 
hlall ııkıntı, Franaa Banka1ıa10 

lta1alarında mevcut eerek çubuk, 
ıerek titelerin içinde toz halinde 
bulunan altunların mtlhim bir kıımının 
clıtar17a, yabancı memleketler• çık· 
~Hına 1ebep oldu. Bu ıuretle k11a 
lamanda çılren altı• miktan ( seo ) 
aıilyondan f2zladar. Amerikadan ıonra 
clGnyanın lklnoi altınbaba1ı sayıla• 
Frania, bu kayıp kart ı ıında t•taladı. 
Bir taraftan fr11nk (lzerinde yapılan 
•pekOlaayoa, dij'er taraftan yGzde iç 
haddinde tutulan iskonto flatına 
'•tmen bnnkalara yapılan tehacflm, 
bu haddin 7Gzde darde çıkarılmHı 
a.ruretinl doturdu. Bu da k&fl 
lelmedL Dıtarıya kaçan Hrmaye• 
9',ha akıtıaı önlemek ..,. fevkal&de 
•hnallne icap ettirditl fnkallde 
t•dbirleri almak lzere bir takım 
'8.r•lre daıanaldl. Flandea hllkü· 
llılltl, nktile Puankare'1• n bir 
llıllcldet enel Dumerı 11Gk4metlerlne 
"•ril•lt olH feYkallde ealihiyetler 
letl ••• ,. karar yerdi. Kabin• HHIDID 

ttifalu H perıembe &'ini iıtlfa edea 
~Uye Bakanı Jermea Martenia g«Sı• 
.. ,ditl lOsum lzerlne iıtenea bu 
~kHk Hllhiyetler hGkihaetin mn• 
~ini ıarımıttır. 

1 
Bu laal, belki mncut mali ye 

lıtlıadi buhrana munzl olaralıı 
•• ı. .Yıııal bir buhraa daha doturacaktır; 
~iki de ndyetin zarureti tHlim 
:dilerek htıkiimete bu ulahJyetler 
ı:-''ilecektlr. Netle.. ne olursa o'ıua, 
'•nıa, bir defa daha, bol keHden 

~-'~ 1arfetmenin ceza1ıaı çekiyor. 
._ij1ırle ma1rafan aruında kat'i bir 

Vazene yapmamıt olmanın aıkıntı· 
.... b lal• utramıf ulunuyor. FranH, bu 
' taya iki defa dütlCl H kurtuldu. 
tııa ~ llçüncD, bilmem fnla 1a7ılmu 

ı..- - Süreyya 

Şiddetli Bir 
~elzele 
C londra, 31 ( A.A) - Veat 
Q ronviç rasathaneai saat 10,42 
~ •aat 24 araaında tiddetll bir 
lıele kaydetmiştir. 

3 Zelzelenin merkezi Londradan 
~fXl kilometre uzaktadır. Orta 
t Yada olmaaı tahmin edilmek· 

~ 
l~ 

~ 

22L&L as 

Edebi 
Tefrlkamıa 

SON POSTA 

.__ ... - · ~ -~ --·- . 

HARİCİ 

Fransa Buhran içinde 
- -

Frank Ciddi Tehlike 
Kabineyi Düşüreni 

Toplantı Çok 
Fırtınalı Geçti 
Fransa derin bir aırual buhran 

uourumunun öntiadedJr. Bir bakıma 
söre, Franııı franıı illAı telilikeıi kar
şııındadır. J:1"'landeo kabinHi Franıayı 
bu ifl&ltaa kurtarmak gibi bir iddia 
ile Parlamentonun kar111ına oı1dı, 
fevkalade aaliihiyet iıtedi. 

Fakat ıol partiler onun fıteğlnl 

haklı bulmadılar Ye Flandeo kabineal 
düttll. Bu dllım•, yalmz para bakı
mından defil, ııyasal ve ıoıyal ha· 
kamlardan da Fransada bir ihtililı 
7ol olroak ıebebini dı ortaya oıkara
bilir. A.tafıki ıatırfarda tafıil&t bula· 
oakıınıı ı 

Pari•. 3 J (A.A.) - SaylaYlar 
kurulunun ıecekl toplanhsı çok 
fırtınalı olmuıtur. Kolu bir 
aar11 içinde olan •• yanında 
doktoru bulunan baıbakan 
da toplantıda hazır bulun• 
makta idi. Maliye Bakanı 
B. Jermen Marten tarafından ko
valanan apekülAsyon ııyaıasına 
hücum eden aytaçlardan (hatip
lerden) ıonra B. Flanden söz 

almıı, gerek dııarda ve gerek 
lçerde franga kartı yapılan hn
cumlaran e1aaı olan ıartlar hak· 
kında uzun uzadıya izahat Yer
miştir. 

Bat bakan, finans lıleri baka• 
nmın yetkeler (fevkalade 1alihi· 
yet) kanunundan yana ileri aUr· 
mllı olduğu aebepleri aaymıttır. 

Baıbakan, ıpekUlitörlere kartı 
buluoduğunu belirttikten aoora 
aaylavlar kuru~unun buılin frank 
kıymetinin indirilmesinden yana 
Yeya karşı bir karar vermesi 
ilzam geleceğini illve etmiıtir. 

Batbakan, paranın tam bir 
surette durluğunun mümkün ıB· 

Yaza11: 
ll•hmut v eurl 

N.o 

Fran1ada yenl kabine teıkiUH çalı· 
ıan Ferman Bulıon 

rlllmekte oldutu bir anda frank 
loymetinln dUımeainl amaç tutan 
ıon hareketin yapılmıı olma11ndan 
dolayı demlıtlr ki: 

"- Umarımlki Fransa finansal 
ve para dayanıklıimın kuvvetini 
lapat edecektir. Franaaya kartı ya
pılan bilcumlar- Eğer birkaç yıldan 
beri kendileri buhrandan zarar 
gören kimıeler tarafından frank 
kıymetinin düıUrUlmealnden yana 
propaganda yapılmamıt olsa idi· 
hiç şüphesiz batlamıyacaktı. iş 

başına geçmek isteyen bir zümre 
frank kıymetinin indirilmesin·n 
önüne geçilemiyeceğl tezlııi kabul 
etmeye alışmaktadır.,. 

Baıbakan, Bundan sonra bilt· 
çenln yönetgesbde apekUIAsyon 
esasına daydnan b'.r sıyaaa gll· 
dUlmUt olmakla kendisine çıkıtd· 
makta olan Finans Bakanının 
aavıaıına (mGdafaasına) giritmiştir. 

Kabine DUttU 
Parl1, 31 (A.A.) - Flanden 

kabineal, ıftnomal yetkiler proje· 
ainin aaylavlar kurulu tarafından 
oya konulatıasında 15 ı oy ile 
atınbkta ka~mıı ve çekllimini ver· 

[ Devamı 10 uncu yüzde] 

Diılerinl gıcırdatıyordu: 

Geçiriyor 
_........... ---·--------
Mütlıiş 
Bir ölüm 

:.ooo Metreden 
Yere Düştü 

Londra, 31 (A. A. ) - Para· 
ıntçn lver Pray1, paraıUttı açıl• 
madığından beı bin kitinin 6n0n· 
de yere dtıımllş ve ölmUttllr. 

Arnerlk• Don•nmaeının M•· 
nevraaı Devam Ediyor 

Honolulu 31 (A.A.) - Tor
pidolann himayesi altında olan 
bllyllk harp gemUer~ denizaltı• 
lılann parajını kırmak için Pearle 
Harbondan çıkmıtlardır. Bu çıkıt 
büyük Bahirimühit manevralarının 
aonuncuıudur. 

Savaş Mı, 
Barış Mı? 
/ngilizler Bu iki Sorguya 

Cevaplarını Verdiler 
Londra, 31 (A. A.) - Uluslar 

kurumu İngiliz birliği tarafından 
düzgUlenen '' Barıt pleblıitl ,, ne 
Londra ahalisinden bir milyon 
500 bin kişi girmiştir. Özel ılllh 
tecimeninln "ticaretinin., yasak 
edilmesi hakkmda toplanan oyla• 
rın 487 ,636 sı bu yataktan 
yana ve 37,364 O de ya-
sağa karıı çıkmııtır. Diğer 
taraftan "saldırgan bir uluıa 
karşı sUel tedbirler alınmalı mı, 
alınmamalı mı?,. suretinde sorulan 
bir sorguya 86.664 kiti hayır •e 
878.875 kişi de •ev•t· demiıtir. 

Bundan baıka 375.061 kiti yadıOel 
berkıtelere taraftar olduklarını 
bi~dirmişlerdir. 

dağı: dılar. Baktım, yanımda, biri 
duruyordu. 

Demir ağanın, g6iıll kabar
mıştı: 

Çam Tırtılları 

- Ayıp dığ:I mi? Söylene
cek oldum. Sen, kim oluyorsun? 
diye karııma Vea dayı çık· 
maz mı? Vay kanı bitli domuz!.., 
Bana, kafa tutan, Veli dayı, 

ha?.. Gözllmü kan bllrllmUıtU; 
Üıtüne saldırdım, gırtlağına 
yapııacaktım; kolluk altından 
kama11nı çekmez mi?.. lllen, 
emmede tUylenmit. uyuz iti Ka· 
mama el attığım gibi kınından 
sıyırıp çekdim, onun kamasına 
yanlamaıma bir indirdim, kama 
elinden dUttll. Göztım kıımııtı, 
elimi kana boyamak iıtemedim, 
kamamı yere attım. Erkekçe 
botuşacaktım. 

- Bizim Aslan, koç yitit 
Şahin Reia değil mi? Bana: 

- Ağa, yaralandı mı? 

t,t......, Silah aeılerinl duyunca, 
~ •ktan fırlamııım... Şahin reiı 
~ lcatkmııtı; Dellçay, taımıı 
"'-ki Dedi. Deliçayın değil, 
S 'taln taıbğım anladığımız za· 
~· •klıma Hacer Hanım geldi. 
~ dl kendime; korkmuşturl 
~ dlı.ı. Y amçıyı sırtıma vurdu· 
' libt sokağa çıktım. Yollan, 
P'tt~ Y•layordu. Söğlltlllmuçidi 
~ ; hatıran, çığrışan köylU· 
~ ~•rtılaıtım. Hem siJAh atıyor, 
~) de kapılara vurup haber 
~ .. Otlardı. Karanlıkta önce, yo· 
~ kıırdım; köyün öte başına ' .... b;" k6yIU, bana yol göst•rdL 
~ fttoUanın evinin sokağını 
l ~~ Gelgelelim, aokağı su· 
~ti "'•ıh, güç adım atıyordum. 
)' "~ binmemiı olduğuma da ca• 
~~'-. ldı. Su, baldırlarıma çıkı· 
~t Sıktım ditiml yürüdüm. 
~it-~· SöğOtlümcıcittckl g:bi 
~ ~. O çığrııan bir kalabalık 
r>'tı_ rıları da, evlere haber 
St")lll t •andım. Amma biraz 
~"l, t• bir kapının tekmelen· 
., Yuınruklandığmı duydum, 

iti rttim. Kap111 tekme• 

lenen evin, camlan da taşlanıyor
du. Karanlıkta, bele uıaktan, i)I 
seçemiyordum. Sular da bolumu 
kesiyor, sıkı yllrlimeme engel 
oluyordu. Camlar, taılandı; kapı· 
da zorlanıyordu. Nihayet yakla· 
ıabildim. Taılanan eY, Emetl 
Mollanın evi idi. O zaman, tepem 
attı. Köylü, bu azgınlığı yap-
mazdı; onları kıtkırtan, azdıran 
biri vardı. Bu, kimdi ? Kim ola· 
bilirdi ? Emeti Mollanın evinden 
ne iatiyorlardı ? Karanlıkta, ylb:· 
lerini giremiyordum ki tanıyayım ••• 
Kalabalığın ortasma atıldım, bir 
bagırdım. O dakikada, bepıl ıa· 
ıaladı, ıindiler. 

Hacer, dayanamadı: 
- Bağıran, aen miydin, ağacı· 

tım? Sesinden de tanıyama• 
dımdı .•. 

Demir Ağa, güldO: 
- Dotruıu, o zaman, ben de 

kendi sesimi tanıyamadım •.• 
Hamit onbaııya d&omllıtD: 
- DilşUn be, çavuf, •il 

ermez, gücü y~tmez, iki zavallı 
kadına bu yapı:ır mı? Fu erkek· 
lik mi? Eğer babayejitaen, 
erkeğe yUklenl D.ğil mi ya? ••• 

iki yana aaUanıyor, IScilnll 
iyi alamamıı gibi içini çeki· 
yordu: 

- Vay kana bitil domuz! 
Bu aefer de, elini kutağına sokup 
kara dağlıyı çıkarmaz mı? İtin 
ıoyauzundau korkl Kıyaııya 
davranıyor be... Hani taıalıya
cak ol1am, benl yakacak •.. 
Ben de naganetı çektim. Gelge
lelim, ben naganetı çekerken 
o, karadağh ile ate, etti. Geriye 
irkildim, nagantı tetikledim. Yan• 
dıml diye bağırdı, sendeledi, 
aularan içine yuvarlanacak· 
lL Biri yeüıtl, kucakladı ve 
torba gibi aırtına vurdu, kaçmaya 
baıladı. Veli dayının vurulduğunu 
gören k6yltıler, çll yavruıu albl 

Diye sordu. Farkında değl· 
llm ki. 

- Galiba, yaralanmadım, de
dim. Şahin reis: 

- Şimdi ne yapacaksın? dedL 
Ben, artık çok dUıllnmllyordum. 

Veli dayının meydan okuyutun• 
dan, hatta kıyaaıya ıillha davra· 
nııından, onun köylüye önRyak 
olduğunu anlamıtbm. Veli dayı, 
Halil Ağanın adamıdu. Halil 
Ağa da, Sadık Papların Mehmet 
Beyin tarafıdır. Çıbanın baıı, 
nerede olduğunu anlamııftm. Köy· 
IUnUn ıatkınhğından, kendi çıkar· 
larma uygun pay a1zd1rmak iati· 
yorlar. Hacer Hanım, tehlikede 
idi. Onu bu kapııı zorlanan evde 
bırakamazdım. Şahin reisle kapıya 
dayandık. Az buz zorlamakla 
eanemiyordu. Bir iki omuzladık, 
blltlln zorumuzla yllklendlk. Niba· 
yet kapı, açıldı. Ben, Şahin 
reise; sen çabuk iki at bul... Ka· 
danlara karakola taııyabm, dedik. 
Şahin reis, sulara aldırıı etmedi, 
1eğirttl, ben, eve girdim. Bere-
ket, evin içini blliyordum, m•r· 
diYenden çıkbm, çakmağa yak· 
bm. Hacer Hanım, ayakta duru· 

Sayfa S 

'( Gönül f1leri J 
Genç Kızlar 
Hangi Tip• 
Mensupsunuz? 

Y&:varlak Çehrell 
San91n Kızlar 

Bunlar dUnyanın en ıen, en 
mes'ut ve en canlı kadınlarıdır. 
Hayatı olduğu gibi kabul ederler 
ve a-erek şen, gerek huzDn, onun 
her ıaatlni hakkile yaşamak 
isterler. 

KüçUk ve muntazam hatlı 
çehreleri, herhangi ıavlyeden ba· 
kılsa hoıtur, Saçları çok, fakat 
kısadır. Boyları uzun, elleri ve 
ayakları kllçUk, cildleri de yumu• 
tak, Adeta kadife pbldlr. 

Bunlar daima ıea, daima tl
ler yllzlll olduklan n lhılr bub· 
ranlanoa maruz kalmaclıldan için 
orta yaıa dotru ekHriya ılıman• 
larlar. 

Bntnn bayatlanocla beklr ka· 
lamıyacaklan için •ubaoıf bir 
y.-ıta iken ••lenebillrler. Kanaat• 
kir, mnıflk •• iyi kalpli olduk· 
lanndan çok iyi zeYC• •• mllkem
mel bir anne olurlar. Çocaklan da 
daima 1ağlam ye badllerJ ılbl 
neı' ell olurlar. 

Sarııın olduklan Jçia hem er· 
keklerin hem de kadınların hoı· 

larına giderler. 
Bunlar tam dişi olduklarından 

spora fula heYH etmezler ve 
bunda muvaffak olmazlar. Daha 
ziyade ev iılerinde ve hizmetlerde 
kendilerini gösterirler. 

Muhitlerine kolayca ve çabu· 
cık uyarlar •• bunun için her 
tipteki erkekler bunlarla evlen• 
meği ana ederler. Hanıl tipte 
erkeği Jntibap ederler•• etafnlu 
evlilik hayatlarında dalma meıut 
olurlar. Ancak b8yleleri çok uzun 
boylu ve beyaz çehreli erkeklerden 
ziyade kendi tiplerindeki atletik 
erkekleri daha ziyade mesut 
ederler. EYlenlrken bu cihetleri 
unutmamalan IAzımdır. 

Elbiseye ıon derece m•rak· 
lıdırlar. Uıun kollu kadınların 
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yordu. Hemen kolundan tuttum. 
amma, ben kolundan tutar tut• 
maz, Hacer Hanım. bir çıtlık 
kopardı, bayılıverdi. 

Hacer, Demir Ağayı, kalbi 
çarparak dinliyordu: 

- Sizi, o zaman da tanıya• 
madım. 

Demir Ağa, bıyıldanoı aıgaz• 
lıyarak gfilümaedf: 

- Az korkumu geçlrdtnlı?. 
- Doğru.. korkudan &lecek· 

tim ... Sonra ••• 
- Şahin reiı, komıulardan 

iki at bulmuı, a•tlrmlıtl. Emeli 
Molla, karakola a-elmek istemedi. 

Hacer, pıırmıt pbl ıordu: 
- Annem, bayılmamıı mıydı? 
Demir Ağa, ıtılmek lıtedi, 

glllemedi; kekeledi: 
- Yere ç6melmlf, tir tir tit• 

reyordu. Onu, oda1ına 16tnrdük, 
döşeğine yatırdık. Sonra ıizi, Şa· 
hin reisle aşağıya indirdik, ata 
yanlamasına yllkledlk, cloiru ka· 
rakola getirdik. 

Hacer, Demir Ataya minnetle 
bakıyordu! 

- Siz, canımı kurtardınız, 

ağacağım. 

Demir ağa batını eğdi: 
Şahin rel•, aıd çok çaba· 

ladı. 
Onu görmek, ellerini öp

mek isterim. 
(Arka11 nrt 
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B AB B B.L .B B Km Melctabları 

Bu s'lnlercle ( VerıoYa ) •• 
---~--. taeanmıı lkl adam 
fl••lelıtM 6ldCl ki, 6lOmlerJ 
idi•" • Marepl Pllaudlki
iır•ızlar ahi 61thııGaltn bir 

netlceai .. yılablHr. Buntardan 
ltlrfnciıi Belediye relıialn mua· 
'flnidir. Bu aon ıtınlerde MIU1 
mattın mUnaaebetlle 6teye beriye 

çok kottutu lçla kalp Hktaaiae 
ujramıfhr. Ôlenleria lklncill lM 
bir ıaiDIAl'dıs. Boy'*-&~ ıum1. 
için 1apU...t ._ tr•ınwıl lmııt• 
eden adam .. 

Vartova s-etelerinln anlat· 
bldanna ı•• matem haftuı 
lçlnde V U'fOYacla f>ir t.fc lınıdik 
YakMr olmam1fbr. fazla olarak 
h11m&lll.t...._.p.cııi-. ..... 
rl1et1De • ..._., har..W..n. blda-

dm his. ...... ..-~ ... 
mektupta. lmuabktan ç11Wh•if, 

olaa abalı ...ıe1a1..... -
Iİ9hlİ ... cm.. 

Nöbetçi 
Eczanel•r 

Bu ıec• aöblltvi .,zme»ı ,..., · 
Jardır: 

latm bul ta.Da Şahzadebaşmda. 
(l.mail Baldo). A.kunyda ( Etltem 
Pedn), Ka~>ımükk (SUM), Tap
bgada (~, Samatyada. (Teofi-. 
lbe ), z.yr.-. ~ H-.a BW<a 1, 
Byitpte (RlillmıMt. ICmnhpıda fBell 
Jdı), Balftüa ('l'oliaJ•), ÇtmlterlikşQa 

~ırrı Raıim), hhçeluıvıdia ( Sialih 
Iieoati), Baloıiö!Unde (ffiliij. 

Beyojlıı t...rt: Yiikr1sblliırımda 
(Viııikopulu). ~da. (Gel·• .. 
HraW, FıadıWıda ~ lilillL. ), Şipta 

( Şiıfi ), KMııqqada (1 enUuıaa) .. 
Haılı:öyde (Y.a Tüt.kiye),. 

Kadıköy tlmıiıı MM& da ( Alaa .. 
ti~ Paıaryolmıü (Raf.at Mfiıatut, 
Btiylkadacfa fŞOrii. Rızar. 

Bir Doldıow•n 
GUnlllll e....-
Notlenndan M 

K111t Durgımlujıı 
[ Rengo Haatal'lğl/ 

Otuz ~•t•nde; 
Bir kadın h.- ay•klan.daıı, dis
lerine kadar uzanan yawnalar.iau 
ıik&yet ediyor. Bu hHtalıjm genç 
kıalık .........ıu ft•~ım, kıflD 
.,ulannuı llm giW ~ n 
uykularına maDi olacak tleleceM 
aerqıaı liÖJllJ°*-

• • Ay zamaalua• ...... ıön• 
~·D b• Jıad• .... _ raJaıt ..... 
Dl ckbfü ifr• p4deleu' iilı i-ı. 
çahımuıadaa im ı.ıi,.a• Ve 
buun oetioeti olarak .;,ah bA .. 
mırlarrnda kanı iyi 4nir y., ...... 
yordu. Aıabt bir bünyeye malik 
olaa ba bunna •&nyo Jı..Wıfıoa. 
mllpWl oldujuu IÖyledi• 

« • • 
Tedavi iç._ 
Kııın dizleriadea a,.tJya kadar IO

ğuk ıu d-....., •raklanaı 1 da
kikayı geçmemek taıti1e ptmaclan 
enel IOf.ak ..,. ... .._.. ~ 
da denizden .,nl .. kilde ~ 
edebileceğini anlattım. Dabilea iJas 
olarak ayda Mr ıite •tyodoa.. bl
lanmaıını ilin ettim. İki ay ıonra 
ayni hutma ma.,...ehaaeme tetelr
üre seldi. ffCıbir •&araba bJma
ILlfÜ. 

rı 8u ::aetları ........ ,...... , .... 
ltlr allıılma ,.,.....p koD•UIJea Fl!pr 
nıs. S.lslllb ............ aı... ...._ Wt 
• .. 11tor slltl ••ıt a 7atl .. MUr. 

1.1..------------------------~~~-
Y üz le r c e Galatasaraylı Bir 

Arada Pilav Yedi 
En ihtiyarlarla 

En Gençler 
Bir Arada 

Altıokka, Çatatmata~ 
Hop Güüm: 1 

-W.p flm, ....... •op 
fi•? 

Mekt.p çoc.Jdarı: tllplutLlar. 
berabıee oynadılar, ta.atı.r ,_. 
,..diler, ._...., ......... . -•P ................. , ... 

6alate-ray• ıHn .. ,..,_.. 
........ Gaılet •••,.lılu l ..... 
--~cll4 e..ı... ar..U• ı.. 
,..... ... -.ı.1aaı .dam 
Ysdiı 

Generaller, direktöder.,...,la~ 
lar, ıazetecller, memurlar, ıakal• 
lılar, daha bıyıja twlememifler, 
dedJm ya her )18ftaD, her mealak
ten vardı. 

Y .. ay.nlqpna, maıt.&. liqka• 
Ltıaa rAjmeu h~ıiDİD birlik ol• 
tarafları onları. bir U'aya ı_eür• 

ttattım Y .. b Galatuaraylılar IU'S•ıncla mektep .lf>iınile yer alan lnnnta dıli
kuh, altta ayıklı lrüQilWer allıolia oyııU)"Ql'N• 

mlıtJ. Gılatuar.a)'lüık. s hl K k ı • 
Sabahleyin Galatalara.y me&unlar eyya arı aza D ma çın 

cuıJ,.Und• toRlaaılınıt~ı. Onda 

·•··•· Y.erJldi, 
50

11M ıu.,. Neler Yapmalıyız ? plildi Ba .... e .-. o~ Ud bG- • 
çtlP iadar.; dlmtıa çacukJııaa, ,... ' 
dllnUn çocuklanymlf ıf bJ oldulu l 
)ıllar enıel oynadıkları oıunları 

cen ıörlr hem dw o malın atır 
ıftmrllr resmini vermf ye mecbur 
olut, ka&ahat fdmde?. Seyyabta 
mı memuıda mı dar?. Acaba, ec
n.AK yartlanlakt konmololf••mız 
buraya ıefecelt yolcu Ye 9e1)'afıfara, 

oınaddar: 

- Çocukl• u opayu•l 
- Çat& matat k-c ptall 
- M-..W MMIDMI .ıtr 

oW. ..wı-. 
- Pollı HilmaetL IDBıNlua. 
..... Wat ... 2 WttL 

A.kumcla meı.a. .......... . 
yanına ıokuldumı 

- Bayım bu eltii•I 

ı TlrlHyede laanaf qyanm kaçak n 
( hangilerinin kaçak olmadıpu bfr 
1 

dereceye kadar, bir liate tekUn
de uyyahlara g&ıterirleree bu aibi 
atlçftil:f erİD &lllne &eçllmez mi? 

2-Eualu ~ .. 
kere kontraldan geçtikten ıonra 
aaWilne b9 beyanna .. YWilerek 
e17ftlna llıbmbalchm alacaianı 
ıöJlener. lstanbulda •tıalar Jlne 

Bir Şoförün Haklı 
Dilekleri 

Şeref lıminde bir toflr 00. 
ıucumuz bize l;Jr mektup pn
dıerdl. Di1ot ki: 

- Geçen f1D Kartalda yllle 
Mr araba kazam oldu. D&t ya
flllda bir yavru ezildi n lSldlt. 
Makaadam bu 61Dmno ıekllnl d~ 
jll, lfiııa fecaatbd, Kartalda ço
caldar111 batıbot ıokaldara b ..... 
~111 anlatmaktadır. Baracl.e 
birçok halk kat'iyyen çocuklarına 
bealmseau, iki Uç yapnclalll 
ller pc:aık aokakta, 101 .. tinde, 
trea yolunda O}nar. Buradaki 
her ıoflSr, laergftn bir teblik• 
atlabr. Be.ce çöp teaekuiDl 
aobp döU. bir ld ... d. Be
...,. BU&I ceza alrnna, J•YnP 
iDii bir kedi aibl ıokaja safı. 
YueD bir baba •• uadaa d• 
apı •z.,r ab ahdar • 

Soan Kartalda 1nuaı ...... 
pll 1ebep olU nakil vuıtaaı d&
otobll-.& OtalMMl•d• htçW. 
......... ,.ktu •• ...,..ı1 •• 
eltade bulunan otobftıler dafmf 
bfr rekab11te mecbur tatulayorlu. 
Ba -.ya.da tren Kart.&a ıelir 
pi•• illi it otobls birden lır 
relr.te gefer, mtftlıit bir ıtır'aıı.. 
yarq ederek Yakacıja m8puU. 
rlal ptürilriu. BöaDt ,... ,. 
.. c:atlır. IH~çolı def• Kaymalcaır 
hta, lıtanbul Viiiyotilıe, Beledf
Y•Je lltldalar werdik. bunu önllt
ne lefmife ~·latbk. Hirblr ...tic• 
çıkmadı. Artık bu otol>Gslerl bit 
bale sokmalı, her iki otoblı bir 
den harekete ~memeli, her 
yerde olduğ1& gllai alb.t ve 111• 

uıu)D konmalıdır. 

Yine Kartal Beledlyeai. p-' 
cukların sokaklarda baııboı ve 
bakımsız gezmelvlnin 6ntlna 
ı•çmelidlr. 

lıat la&alesi 
Girwua4aa bir mtn111m ~ 

yacumuz bl:ıe W. ..kblpAa ._., 
vurarak Giruuaa bağ~ aahi.ye •• 
köy mualllmlerinln Mart ve N18111 

••••m1111 bir tlrtl Yeritmedftt
nl iddia ediyor. Bu bumta Gr 
reıun Huauıf Mubaıetauilıla ar 
wıdikk•tlnl celbetme,i f_,dala 
...Wuk. 

- Otuz alb ıeae e••el P,. 
.......... c1aabul 1ak•.,. •• 

Bu zat Adalar beledlyeıl ...... 
kMiW 8-y s.w.ıtin GllmıdL 

81rd .. W.. ..... Alım• 
tanhuru ._,._.. mkllMll: 

Şehrlaaiu ar•ır• ,.ı.. .. .-ı • .,.. 
7.W.claa bir ~ 

latanlaW. ve ywdam dii• 
rerleıiu bol bol •tıı.rY•la ge!mewu 
temba ilin ltir takım tedbir;er 
alınmak fatenildliini ıık 11k yazıp 
dUIUJOIUZ. BugDn. ortada almm•ı 
denilecek &ir tethir 1oktm. Fakat 
Hyyah itlerine çok yaJu.dan ali· 
kadar olaa f.alr aat ltiz41, R]IJH• 
lana yurduma•a•ıa kapJ.ında va 
içine!. karplqbia zoıluklan u
lattL Bu zorlukları allluıdar:.na 
okuduldan taköırde .ı.c.Wan 

kotralct.a r•r· :Ye •IJllee 
•enah _.,knııt prDr. ( c.,,., .• 

- Yap.. Ahlletl 
ihtiyar tanburcu bir defa .., 

h• Jemek tubv111111 çaldı: 
Y emekbanelere lklt• lliitM 

pdldl Pil&• aakemmeldl. çocuk· 
lar'I hU,lldar ydlullaabeıt mç 
oldukları Galeheıa1 pil&Yı• 

katık....,. h.t'•"'-· 
Y...U "'91& Wr ..... 

U• ,..U.. Ne ,.._ .. , .. ,,, ... 
kwll hevh bir ı "'.tıa U-. 
at ••ıalyeceii-1......,._~ .. ...,a ~ -....u, .. 
plll• ...,........ ı. ••• 
1edüd• -ra lpaW. •• ela 
,...._ Y'- .. ylllaa .a,li)e,ı. 
~lr pillY dalla .... ,. , • ...._ 

·--· ,e1na. y ... 1r hittl, ...... cloyda. 
taı.rca Jia• tanb.nnu plclı; 
ara7a slrikli. Cin ••l1et ablde-
11• plilerek plak lr..WU. 

Pili•• ..ı..ı,.. .-ı Galeta• 
•ra1ld•da• I~ itleri Babaı 
Ştıkrl Kaya, ı.lüarlar Bakanı 
Rlaa Tarhan. Parti pael Hkre
teri Recep Pekv, Sdfya aeflrl 
le•ld Berav• telıraflar alnder........ 

l•SET 

tetWn.I - alre t-llyacak· 
luam umu,arua " iN ...&n •a ıuraya ıırahyoruz. 

- • ı.,,,.lı ... ı~ete ıl
ıer ıinau • brtıleft•it feJ 
,e.rrık ... .-.. Yolcu._ Ye 

en.WU 1Umrllıte aol8famamaz.. 
lak 1ldald• birçok mlfklllta 
•nçar eluyOl'lar. Seyyalua, bera
~erinde k~ qya W...wp f)u

luamacllta aonlhmca; b8Jlf', lıa
ıak ..... yat., der. Bmm 
16,.ı.rkea, tabii, hnNriad.Jd 
malta k..dl mıllllelretinde bçlik 
ol .. cllfı •Otalea11na iatlnat eder. 
F alıat -.1en• netice•inde, kendi 

•emleket.nde, kaçak 0Jma71p mem
leketimizia kanunlar10a tir• kaçak 
•yılaa ieJler çalmaca HJ1•• hem 

3 - Zatt eıyanın lıangDeri 
ohtup da bfrçok ıtlçftUdere yol 
apyoı. GllmrUJr kanununa g&re 
ba hun.ta bir nhamname yap
mek lazımdır. Bu nbamaame 
beniz yapıfmamqtır. Ba 1ebepte 
rakunun Leraberinde getirdlti 
•n• ODUD içtimai ••vlycai ile 
&lçü[erek ıniktar!u temit edili
ror. Hall.uki bir yolcunun içtimai 
ıeriyeaiai t..bit .tmek çok zcs 
olur. 

4 - Bir JolaaHD wabed.
tleki kullamJant •e1•t im._ 
aılmamıı euaya aör.. ,a..ılıte 
ayn a1rı muam.ı..:er yapıllr. 811 
mesele de çok lhtiliflua ael»e
•iyet vermektedir. Temi1ee )'1-

kanmıı ve aıluca ütOlenmit p
maşırlar kullanı!mamıt lalui Y.-İr. 
Bunların kullanıldığını yolcu ae 
le ve gümrük memuu huri 
1olla ispat edebilir. 

5 - Gftmrllk ıaloalaruaıs, 
Avrupa Ye laattl Balkan komtu
larınuZID aalonlanna aaıaraa çok 
kilçllk ve ,gayrimuntazamdır. Yol· 
c:ıuler kontrol<Dn ıe.çin1irke11 _çok 
•kılıyor Ye bu kalabalak, v.uife 
ıaltlplerinl -de pprbyor. 

6 - Salonlarda kullamlaa 

Afyonda Bay S. Yalman: 
- Size tanlyemiz 1Udur: Yor 

dumuz yav.. yavq Hnayllefiy•t• 
Bu meyanda 19nç, mlnevver lr 
çiye, bDıinİD kudretlle JOkaelecet 
aıaldneci)e ihtiyaç nrcLr. Blo' 
euleyh aizlD yapacafımz ,.,, 
Slıur Banka mllracaat ed~ 
Ruıyaya tahsile ıhderll•:.. 
temin etmek, bu auretle ,,,., 
aihniyetten • kalem efendi.ı ol d 
alhnlyetlnden • lnutalmaktar. :;_., 
~a1ab aizl madcft olarak t rtJl'I 
etmez. Bir l•tida tle anlattai'.,..
eıu dahiliDc!e Ôkonomi Ba .,_. 
lajma veyaSUmer Banka • 
caat ediniz. ,,,,,,,,/ ... 
memslar hataya clOflyorlar~ 
•U11 macldeleriol aylnn bir l,tl 
'8hlr ettikleri de prlllyor ki-" 
laat ıeyyahlara çok eıkmb •eri~ 

7 - Şehir dabllacl• K' 
9a1ıtalan Ryyahlana rab~_...lt 

. ı .. ; .. -~ dolaımalarun temın .- ki•.., 
detlldir. Tram•aylar bkh• tadiı 
otomobiller ekseriyeti• eıkl ~ 

Bu ıa7ılan kuıurlaı ort .,,ı 
llaldmlmadıks• .memleket• 1'0"' 
•nah gelmuiai beki•--"' aıtlt• 
IUD• umuda kapılmak de•• 
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i ,,,.,.1c.m.ıerd• DIDJada Olup Bitenler Hangi Mektebe 
Glrecekalnlz ? 

ParaGöstermiıVe Bir Gazetenin MutlakSurette 
Haydi Gidelim D v T f S S f d 
işareti Yapmışlar ogru ara 1 OD ay 8SI lr 

Darüşşafaka 
Mektep leyi! ve meccanidir. 

Talebe kayıtlarına temmuzuıt 
15 inde baılamr ve ağuıtosun 
15 inde bitirilir. Mektebe gir• 
mek iateyen çocuklann anadan 
babadan •eyabut yalnız babadan 
mahrum Y• muhtaç olmaları 
lizamdır. Aynca bu yıl ilk mek· 
tebio dördlincll •nıfına geçmiı 
bulunma11 da prttır. Tahaill 

SUreyya adında bir kadın iki 
kişiden tikiyetçl olarak mah
lrenıeye bat vurmuttUI'. Suçlular 
Fahri ile arkadqı Mahmuttur. 

Slreyya IU iddiadadar: 

- Dört yaııada çocuğumla 
ber"ber Kemal Bey ainemuına 
filiın .. yretmlye gitmiıtim. Bal
konda oturuyordum. F ahrl Ye 
11.bmut adlannda tanımadığım 
iki adam bana para göıtermiye, 
'1lerlle bir takım lıaretler yapmı• 
Ya baflacLlar. Daha aonra 18• 
•tauya yeltencliler: 

" Çocuğu bir yere bırakalım, 
~e bir yere a-idelim • ., Dediler. 
L il sinemadan çıktım. Kocam 
veni kuplamıya gelmlıtf. 

Bunlar ditanda da bani bırak· 
llllyarak kocamın yamada aar
ltantdığa baıladılar. Vaziyeti Ah
llıede bildirdim. Ahmet onlara: 

- ••Bu benim karımdır, •• 
latiyorıunuz?,, Diye sordu. Bu 
.. fer Ahmed• de kartı aelmeye 
baıladılar ve her ikimize kllfOr 
•ttWer.,, 

Suçlulardaa Mahmut gelme

lllittL Fahri de ıayle ıayledl: 
- Aıkadqımla sinemadan 

~ılc11ı11tık. Bu kadının kocaııymıı, 
Alınıet namında bir adım yam· 
lllııda peydalandı. Hiç ıehepıiz 
kGfftrlere baıladı. Biz llzerlmlze 
•bnadık. Fakat adam bizi tuttu: 

8 
- "Size ıöylfiyorum, bana 

I Ursalı Ahmet derler. Diye ıeı· 
;nerek elini beline götUrdO. Ben 
•rlıal kollarına yapııtım. Bu 
~ada polis geldi. Ben bu ka· 
"illa tanımam Ye iddia ettiği 
ftJlerde aıılıızdır • ., 

Dava devam ediyor. 

laınaız Kadın Çallttırmıt 
'1 !'flço bir marazanın ıahibldlr. 
t 1R'•zuında izlaılz kadıb çalıt
~llıak ıuçile mahkemeye çatı· 

dı. Miço: 

dil - izin için Kaymakamlıta 
•leçe verdim. Daha ceYap ıel· 

.... d. 
b 1• DUkkAnımın vezneıinde 
~lundurduğum klmae benim kız 

rdeılmdlr •• Dedi. Hlkim: 

lıiQ - Kız kardeıin dahi olaa 
aa Ilı çabıtıramazıın, para ceza· C:' mahum oldun, verecekıin •• 
a "•bındft bulundu. 

1"•ınaaına Kumar Ornıran· 
lar Cezalandllar 

ltu Geçen hafta yazdıitmız; 0 Biz 
.,,:ı•r değil, sinemuma kAğıt 
b ı "" oynuyoruz." lddiaaınd:l 
ı,~ Utıan alta kitinin muhake ::- ~
k lı )enlden yapılmıı, içlerind•;J 
)~ i "ecl Abmetle çırağı Hüae
~ 11 beraetlne, diğer dört 
'arcıaıo da birer lira para 
~_.i1110• çarpılmalarına karar 

llıittir. 

.\ l<umar oynamaktan •uçlu 
,:•~iı ile Ahbu adında iki 
~~ "~ muhakemeleri de bitmit 
lit •adls aekiz, Ahbarda on 

• Para cezasına çarpılmışbr. 

kumaş a,ırmışlar 
--~anif aturacı Bedrosun dükki
._çl n bir top kumat eıırmakla 
~--la: o~arak tevkif edilen Mor• 
l.e.t ~ ile Ali mahkemece ser
~ 1takılm,1lardır. Muhakeme-

ile devam edilecektir. 

N•vgo1:k Gazetesinin Müdürü Bir Avrupalının Görü
~ile Amerikalının Görüşü ArasındakiFarklarıAnlatıgor 

- Orta bir Amerikalı orta ._ ................ __ _.. .............................. _ 

bir Avrupalıdan daha zekidir! Avrupa Matbuatında 
Baaa bu clmleyl ıazetecillk Akisler 

&aklaada tetldkatta bulunmak 
Ozere Avrupaya ıelmlt Bir Ame
rika a-azetuloln mlldUrU ıöyledlı 

- Acabaf Peki bunu nereden 
anladınız? 

Y eal ıittlilm her yerde gör· 
dilm; gaıetealnl açan bir Avru• 
palı küçllk llln aayf a11na hlt 
bak mazi 

- Alclaaıyonuauı. Bir eYe, 
bir kötke, bir aparbmana •e
ya bir otomobile ihtiyacı ol· 
dumu, Yahutta it mi arı· 
yor? kendiılnl allkadar eden 
k11mı bulur keaerek cebine atari 
Yoksa ıiz bütün bir 1&yfa kUçllk 
ilhan birer birer okunmasını mı 
istiyorsunuz? 

- Y eıt Amerikada blı öyle 
yapanz! politika, ıpor, mahkeme, 
zabıta, bntctn bu babiıler içinde 
herkea ancak para kazandığı, all· 
kadar olduğu kısmı okur. 

Fakat ktlçllk illnlann lıtlına· 
ıız berkH için bir carlbeal var
dır. Anupada siz mabatll roman 
neıretmlyor muıunuzl Buna mu• 
kabil (Ne•york) ta biz kBçUb illa 
koyuyoruz ve kOçOk UAnı hakiki 
bir roman adde.diyoruz, komşu• 
nun bahçesine açılmıı bir pence
re ıayıyoruıı 1 

- Bir .Şerlok Holmeı için 
söylediğiniz dotru olabilir. Fakat 
berkeı bir lllndan keıifll mlnalar 
çakarmak kudretine malik detlldlr. 

- Y aaıhyoraunuıl NeYyorkta 
bu kudret berk .. te •ardır. 

- Her zaman için para ••el• 
lıAına çıkmıı lnıanlar oldutu· 
nuzdan .• 

- Y esi Bu da doğrudur! yal· 
nız aya çıkmaktan makaat ıadece 
av getirme lıteti detildir, baıka· 
larıaın nasıl avlandıklarını da 
a-örmek laterlz. Bir gazetenin bq
ka tarafları Jalan Yeya ehemmi• 
yetıiz olabilir. Fakat kOçllk ilin 
tarafları asla! Bu satırlar insanın 
hakiki sesi, hakiki a-özyatıdır. 
Zira bunları yazmak için nıtellk 
para da vermlıtir. 

Amerlkah gazeteci konuıtuğu
muz otel aalonunun maaa11 üze
rinde duran bir Fransız gazetesini 
aldı, klçUk Ulnlar kıımının, oku• 
yucular araaında muhabereye ay• 
rılan parçasına l(ÖZ gezdirdi ye 
okumaya baıladı: 

-
11 Kalair çok hastadır, 

kocaaından d6nme1İnl rica et
mektedir. Affedecektir ... 

Sonra benim yllztlm• bakb : 
- Bu llAna veren Madam 

Kalair'in zena-in olmadığıaı tah· 
mbı ediyorum. Zira kelimeleri 
iktııat ederek Mçmiftlr. Sonra 
gerçekten hastadır. Kocaunı da 
gerçekten 1evmektedlr. Zira bir 
baıka kadının ardma takılarak -
giden zalim erkeği affetmiye h .. 
zardır. Hikayeyi bazla bulmayor 
musunuz? Bu satarlan okurken 
kalbinizin daraldığanı hiuetmiyor 
muıunuz? 

- Doğrul Amma mıı yalna 

Londra ı•hrinde otomobil ıa· 
yııı ekıilmemlt olmakla beraber 
geçen hafta hiçbir kaza olma· 
mııbr. lnsfllz gazeteleri bunu 
(tarihe a-eçecek bir vak'a) olarak 

kaydedfyorla. 

Bu kadın 126 yaıındadır, buna 
rağmen hafızası kudretinden biç 
bir ı•yl kaybetmemlıtir. Hayatın 
bDtlln bidiHlerlni gtlntl gllnlloe 
nakletmek ıuretlle herkesin bay· 

retlnl celbetmektedir. 

Parla pbrinde bir ,.ı içinde 
22,465 takat otomobiline radyo 

konmuttur. ---······ .................................. --...-.. . 
buıuai muhabere kıamına baktınız, 
llıt tarafı'/ 

Amerikab gazeteci tekrar 

ıazeteyi aldı ve okumaya baı· 

ladu 
- Oıtarafı mı? Peki dinle 

ylniz: "Banyolu kliçllk bir oda 
kiralakttr. Ziyaret kabul edea 

it ad•mının İflae gelir • ., daha fula olanlann veya geçen 
Bakınız bu llAn huzOa Yermez, yıl dOrdhcl aanıfa geçmlt bulu· 

biraıda etlencelidir. Ktlçük OYa· nanlann bot yere mllracaat 
nm ne dnı adamlara yarıyacağını etmemeleri ıerektir:. Mektebe 
tahmin etmek gUç değil. Fakat baıvuracak talebelerin yaıı 
ıize bir başkasını okuyayım: JO dan aıağı 13 den yukan 

0 
Zeki, zarif, simaca &Uzel bir olmamHl da göz önlinde tutul• 

kadın aranmaktadır. Kend· ıine malıdır. 
talik itleri kıımında •azife verile· Bu ıartlan haiı: o!anlar ara· 
cektir.,, Bu kadının talik sebepleri ıında tUrkçe, kıraat, imli ve 
yaratmakta ne İf göreceğini tahmin Uçüncll sınıf hesabından müsa• 
ederainiz, timdi aan'atler kıımına baka imtihanı yapılır. Bu mlisa· 
geçwek okuyorum: baka imtihanını kazananlar, 

" 100,000 hanıa mal olmuı, alınacak talebe miktarından fazla 
ancak iki yıl geyllmit bir vizon ise bunların çekeçeğl kur'ayı 
manto, ııkıntı dolayııile acele boı çıkarmamak ta lazımdır. 
aatahktır.,, ilk mllracaatte nllfus hüviyet 

- Fakat bu bayağı bir ilAnf cUzdanı, mektep karnesf, mek· 
- Ne mtlnaaebet? bu man· tepç• musaddak bir vesika, 

tonun sahibi genç •• gU· çiçek aıı kiğıdı, sıhhat raporu 
zel bir kadındır. ÇUn· ve bir ve1lka fotoğrafı gdirl· 
kil kendialne daha iki yıl evvel lecektir. 
100,000 franklak bir manto he
diy• edilmfıtir. Fakat kadın ıimdl 
dUımDıttır. 100,000 franklık man• 
toyu ekmek almak için ıatacak· 
tır. Bir az dOtfinsenlze canıml 
geçelim. Epr tahıea dünyanın 
krizlerine ehemmiyet Yerlyoraa
nıı ılze baıka bir llAnı okuya· 
yımı "ParfH iltica etmlı bir Al· 
maa yahudiıf Almanca dera ver• 
mektedlr.,, 

Sonra lıte bir dij'erlı •Sultan· 
lınn haremlnd• bulunmuı e1ki 
bir gözde, prk aiizelliğiaıl temin 
eden sırlara bilmekte ve gllzellik 
enıtltlllerinde it aramaktadar. ,, 
Devam etmiyeceiim. Fakat görD
yoraunuz ya. Gazete okurken bile 
lıtifade etmeıini bilenler Amerl• 
kahlardır, AYrupalılar değili 

Ticaret işleri 
Mühim Merkezlerde Tekrar 
Komiserlikler Kurulacak 

Muhtelif viliyetlerde evvelce 
men~ut olan (40) kifiye yakın 
ticaret komiserlerinin geçen aene 
liğYedildiji maliımdur. Şimdi bu 
vazifeyi Ankarada Ôkonoml Ba· 
kanhğında (15) kişilik bir komi
ser kadroau ile (11) kitilik bir 
teftiı heyeti idare etmektedir. 
Bu liğvdao mabat, komiserlerin 
merkezde faal çalışmaları içindi. 
Halbuki seçen HDe harcıraha 
aft tab-.t kalmadığından bu 
heyet ve kadro faal vaziyete 
~emedil~r. Harcırah tab.aiıata da 
bir hayli ) ekün tutacatı için bu 
nne lıtanbul, hmir, Adana 
Sanuun, Trabzon gibi mllbim 
merkftlerimizch yeniden komi· 
urlikler teaiı ve bunlara birer 
mıntaka eyrılmaıı dUfBnOlmelctedir. 
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SELANIK BANKASI 
'l'eaıs tarıhı l~d 

• İdare merkezi 
.. tanbul (O.lata, 

Tiirkigetl•lci ıabel•ri: 

latanbul, ( Galata, Y enioami ); 
İzmir, Menin . 

funanistondalci ,abelerl: 

tielioik, Ati na, Pire. 

• Her nevi banka muamea.~ı 

Sorgular 
Cevaplarım 

Ankarada Nümuoe haıtahaoeııınae 
UıakJı Bay Ş. Ercanı; 

- Size tavsiye edeceğimiz 
illlekfepler ıunlardır: KtiçUk sıh· 
hat mektebi, Halkalı ziraat mek· 
tebi, MuRllim mektepleri, Bursa 
ziraat mektebi. Bu mekteplerin 
kayt ve kabul ıartlarını pek 
yakında teferruatlle neşredeceğiz. 
Bunlara okuduktan sonra bize 
yeniden müracaat edecek, •azi· 
yetinizi etrafhca anlatacak olur
sanız daha iyi bir cevap veririz. 

lneboluda Baba Hüseyin oğulla· 
rındao manav Bay Hakkıya: 

- Çocuğunuzun tahsil qkına 
karp yapacağınız teY ıudur: Ço
cuğunuzu Konya aakari ortamek· 
tebine veya ılatanbul aan'at mek· 
tebine kaydettirmeye çalapnız. Bu 
mektepler hakkında birkaç güne 
kadar izahat vereceğiz. Okuyup 
yeni bır mUşktllle karşılaiıraanıı 

bize yeniden bildiriniz.. 

Tekirdağ Ak9~mede kahveoi 
Vehbi vuıtasile Talat Olcaytoya; 

- lıtediğinizl fulaaile yap· 
maya çalışacağız. 

İzmir Alipaıa oaddeei N. 180 da 
hrıncı Mebmede: 

- Çocuğunuzu Konya ukeri 
ortamektebine kaydettirmeye ça· 
bımız. Fakat bizce bu zamanda 
her çocuğun mutlaka ortamektebi 
bitirmesi lazımdır. Ortamektebi 
bitirmeden hemen hiçbir mektebe . . , 
gırı.emez. 

Mektepçl 
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1- Guete,.111 ••• 11az11ils 
6ir ıülanun llcl .,,,,., 61r 
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s 
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Krş. 

uyfa 
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100 
Kıış. 
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ferler ıayfa 
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Krt. 

ao 
Ktt. 
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·,,) 1ı.ll... ..,,,.,. 

4 - he. .,. i•I• 11uılar 
ı.toedlon .. N ıön 
..,.,,.,. ilfllb. 



Neticeler 
Saat tam 15 te inde hakemler 

Ye arkada ela mDaabakaalar 
oldutu halde realDlı•çicle bar 
landı. Atletlerin en ana.ele Yu
naniıtandaa ıelmlt olan iç atlet: 
Y orıakopul09, SUiu, M•ndlku 
fidiyordu. MOıabakalann mahdut, 
fakat anlayan Hyirclleri, Balkan
larda çok yabek derece yapmıı 
olau bu llç atlet} tiddetle alkı.
lada. En ufak bir futbol •açında 
binlerce halkı etrafına toplayan 
aahada bu ıefer mahdut bir ıe
Jlrci kltlul Yarda. 

Dereeeı.rtmbla ...... sine 
clltm .... e, atletledmlala ..,metH 
bir it ı&rememealoe .... a ıpor 
efkjrı umumiyeıi, l.unun ea bO
ynk meı'uliyetinl neden kendinde 
ıörmlyor ? T •t•ik •• alaka ıer
miyeo atletizm, ancak bu kadar 
bir Yarbk ıa.terebillr. Buaa ili· 
Ye olarak, tertip he1etlnle, •ll
aabakalara lahit elenecek kadar 
yObek bir duhuliye k01•au da 
bu itin zaten az olan merakham 
bir miktar daha ltaltalatlı. Spor 
orıaaizatörlerimb, ltir parça da 
apora prepaıancla edel>llecek 
çareleri pzhlnde tabalar, ita 
,Ozel sini •JretmH lcla içi 
titreyen birçok ıeat meraldayt, 
fiatlarm bir opera Ratlanatlaa 
daha ,Obek olu.. , .... .._ 
ıladyomu kapua &ala._ pYlrt
mezltrdi. Flatlarda Japılacak bir 
parçacık fedaklrlalr, ..ı..... et• 
rafında iki milli Wr kalabuk 
toplıyabillrdL 

Meraai•e 1.tikW ma111 ile 
hatlnda. 8-clan aoara, Yaula 
atletler halka takclla edil.ti, Ha,. 
tlar keadilerlae ... pldWa .... 
..a.rdahalkı ..ıa.ıamıar. la 
merulmd• ... ... rantlar 
bqlada. 

100 Metre 811rat - Seri 
bir plutla ileri ath1u Raif .W.d 
••tre1e kadar slıel sttti. Sonra 
Mandiku yawq yawq Dvletli •• 
e!li 11&Dtim Wr farkla J&rlfl b· 
unda. 

Netice ı llaacllku IHriad, IWf 
lücl, Halda (Ankara) lçllıd. 

Dikkat ı 11.5 ...... •aale..ı, 
belki plln ea fe•a clereceai i.U. 

Semihin rahat rahat kuaubl
leceji bu yarıfl, bu kotucumaaan, 
belki de bakh o!arak ıtrmemul 
1Uzibıden kaybettik. 

GUlle Atma - CBue Ye 
tecrGbe itiharile faik olan Veyai 
••kiplerini ,,.ndi. 

.....,.,.. : Ve~ 81 Wrinct, SW.. 

Bizim 
.. 
Için 

(Yunan) ikinci, Ateı lbrabim 
lçlnclL 

Derece : 13.44 
800 Metre Kotu - Çı

kıtta delice Uvi farbyan Ziya, 
rakipleriadea on oa beı metre 
açıldı, Yunaala ile Beaim t•mkinli 
ıiclltle ilerliyorlar. Dart yDz met· 
re b6y:e geçild1. KuYfttinl 11-
zumıuz yere laraf eden Ziya 1•· 
vaı Y•••ı ıerl kalmaya bafladL 
Yunanlı, arka11ndan da BeaiıD 
bu rakibi ortadan kald.rdalar. 
Bealm, ı•ç kalchjı flniti ıonuna 
kadar a1nl luzla de•am ettircliH 
.. ~ ka1-ttL 

Netice : Birinci Yorıakopuloa 
(Yunan) ikinci Ômer S.ıim, 
l~Dncll Gallp (hmlt). 

Derece ı 2 dakika 1 aaniye 
4/20. 

YUk••k Atlama - Dart 
at:et .1. 75 1Dbekliji ıeçtiler, 
1,80 al hepsi de dUtlirdft. Ba m
retle berabere addedilen Haydar, 
Sedat, Cihat Ye Pulyoı neticeyi 
tayin l~ln Pazar rtln8 m&1abaka
ya deYam etll\İY• karar verdi;er. 
Buna ratmen, dört atletid de 
1. 75 yDkıekliji •ıma11 oldukça 
rGzel bir derecedir. Haydarı 
biraz at-rlqmıf, Sedada ldman11z, 
Cilıacfı ela kunettiz l:ulduk. 

800 Metre Kotu - Batta 
J•Yq ltqla1aa •• kOfU, 1011lara 
doiru hidanch. ~ tarlan wlcacla 
...... ıt.kaat , ... yay .. . ı 
Güzel Bir Sporcu 

Golf Şampiyona •lı ttilbeı 

Madmazel Fnnaia ba ..... :. 
Fran.. ı••piJoD...... Wl11-

-.w. 
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rakiplerini atladı Ye ı&ıel bir 
aOrafe yanp kazandL 

Netice : Mabat birinci, Galip 
(lzmit) lklııcl, Remzi &çlncl. 

Dene• : 9 clakika 50 1aal7e 
5110. 

110 Metre Menlalı -
Balkanların bu muafede ea ku.
YetH kGfUCUIU Mandilraı daha Ok 
maniadan itibaren Y'ulyetlnl kur
tarda. GDzel Stil O. mamalara 
•tarak ltly&k ltlr farkla J&rlfl 
kazjncfı. 

Dereceal ••ıatbr. 
Netice: llaadiku ....... S.. 

.. , iklael. Melila ltlllCI. 
Derece: 16 ıanlye. Sedadı ita 

1anıta da ldmanaaı huldulr. 

Dit Atma - Genin • 
atızel derecuial ita yanfta .. ,.. 
rettik. Y alnu Balkanlum detU. 
Auupaaın bile •• 111 atletlvla
den biri olaa Y unaah Sillaı ..
yanıhayret bir çabuklukla din .. 
rek, Ylcuj_undaa umulmayan hlr 
derece efcr. etti. NaUI burttn laer 
nede... ya tallU. yahut ılnlrll 
idi. Kenclhlada ltekleaa iti 
Japamada. 

Netice: Sll'aı (Yunanla) blrlnd, 
V eyli ikind, Naili llçUncl. 

Derece : 47.44. Veyaloia: 41,05 
1800 Metre Kotu - Bal

kan ıampiyoap (Y orıakopuloa) a, 
ıayet rahat ltott•lu. M l'lfla 
rahat rahat alyndeb- endi 
ayarında bir rWdp olmadıfl içu. 
ıednme kabiU..dea koıt.ıp bu 
mcaafecle 1ine oldukça cleierli 
ltir derece yepb. Rakipleri kn
tlialae 1akaa ol•aktu çok -k· 
tiler. 

Netice ı Yauah Yorıakopu
lol biriad, Galip ( &.it ) ikinci, 
T eolaarlclea llçlacl. 

Derece : 4 dakika 19 Aniye 
8110. 

800, 1500 •etre kotularda 
çok d.prB bir yaraı yapan lamitll 
Galip çok nazari çeldyor. Bu 
ıead fimdldea, ka,boı.aktan 
kurtarmak •• m.ilb takamımıza 
kıymetli bir atlet bzaadırmamız 
llumdır. Çok tecr6bealz, çok 
kabUlyetH olan bu çocuk, iki 
HD• ıonra hepimizi Hvinclirebi· 
lecek bir atlet alabilir. 

Cl•lt Ablla - Karakaı her 
amankl aibi 55 metreleri yine 
qta. Ba ıene, Balkanlarda ea iyi 
·~tçl aibi ılrDaly,or. iyi ç•hftejl · 
takdirde, Balku .,.._.ela 

1 

Yeni Bir Dünya 
Rekoru 
Kınldı 

Yeni Zelindalı Lavtok 
Birinci Geldi 

lnıllterecle 1apılan bDJllk bir 
atletizm •lubakuan.ta Afil b
lllhlladea methur Yeni Zellndala 

koıucu LaYtok yeni ltlr rekor 

yapmııbr. 

lnılliz Tomaaa alt olan ha 
rekor beı İaniyede kınlmıtbr. 

1608 melnfl y... Zellaclalı 

kotucu 4.13.8 dakika.ta kotm• 

tur. Ayni mlaabakalarcla "8• 
at.ada Ke•ltlrlçll lrf• lldad 
ol..p. 

ll•k•plller· Are••tl• 
Aclapazan, ( Huaaal) - A• 

pazara Ulmekteplerl ...-da ...._ 
,ık ltlr apor laareketl ........ 

••fbr· 
MektepUlv ara .. cla ltlllau• 

Haketltol, Yole1bol, •aAoJ .,_. 
lana• pek ı•lr e••...ı1et ....... 
•ekte.ur. 

Yeni Y etişcn 
Yurt 

Sporcuları 

Uıakta Ergenekonlular 
Kazandılar 

Uıak, (Huau
ıl) - Taran ile 
Erıenekon ta
kamlan araam
da ilk .. ça 
J•pdda. 

Tahmlnler 
hlWuaa Erp
nekon ba ml
aabakatluıa
Bppkb.sm.cl 
eleWlratla Ilı .. ,.,. ,.. ..... 
.... 1•ptalaı • 

lldad d ... 
,... "1111 
bir hlld..,.t 
..... lr
...... ta
.... le ..,. .... ,.,.,.. 
...... bir 
pllltlyet b
anda. 

Amaya (HUUll) - Çoraa ıpol'Calan 1atltol ........... ~ 
!turaya pllv. Çoraa •• Amu,a talamlan aruacla ppdaa fil': 
laeyecanla de••• ederken Ok ıoll Çoraal.ıar 1apb. r.....d!C: 

lkiad dened• Çora• lldacl UJIJI kolaylllda J•pb. a... :::--ır 
raptıjl bir AJI h mukabele etti. Ba mretle oya Çoramua 
ltir ıalebeıile ltlttl •• 

Samaua mahtelitl Çoru .. plerek •aı r•pmala teklif .~ 
S. ~baka Hazlla ıp.• J•P,I•--· 

it• ... -
umara. 

Netice: Karakq birinci, llala
mut Nedim ikinci, Ferldua lçlacl. 

Meıafe : 56,36 metrL 
Uzun Atı .... a - Birçok 

mllaaiıkın lftirak ettltl ha Jant 
blH Jni bir ialldat tamth. bmirU 
HGHJİn, Tlrldye rekortmeni 
T edili. hem de rlzel Wr derece 
De ıeçerek kıJllletini slltercll. 
Yakl"ımalrta olan Balkaa .,_. 
larınc!a bu genç te iyi bir lmit 
olabil.r. Te,f.k çok atır:aemıı 
ıörüoüycır. lzmirde oynadıjı fut• 
bolun, atletliii &zcriııde iyi bir iz 
barakmadıtanı herhalde tecrllbe 
etmedi aanınm, 

Netice : Hüıeyln (lzmir) ltirlnci, 
Te~flk ikinci, Semih Litfi 
Oçilndt 

Derece : 6.56. Te.flk 6.40 
atladı. 

400 Metre Kotu - 400 
metre manianın Balkan ıampiyo
au ( Mandikaı ) tabiidir kl 400 
metre diz kaıuda da •• kunelll 
adamd1. Nitekim, uzua adımlan, 
.... ıllitlJi ile s .. ,... ....... 

,,,,,,,,. 
IWI bpatm7a -.ıac1a. s/j 
.. .,... da daalnce, ba ;rl: 
.,., .. farkla nfta ~ 
pllldl. ........ çta ı,ı .. ~ 
la Janta bqlıraa lıllacl,_ . . ~·~· 
cuar bir Jant 1apuü I~ 
lsaaach. 

Netice ı Birinci Yuuala ~ 
dlkaa ). lldaci Mlacl, ~ 
Taltbü. 

Derece: 51 aanlJ• 8110. .o, ............ -
__,.. Tlrldye rek.-t11..,.•-.~ 
Pulyoa hafif bir derece de 
dllji kazanda. 

Netice : Pulyoa ltlrhacL 
Derece: 13.19. t* 
_,., Metre Kotu -

dukça yayq koıuldu. Raiffa· f::.. 
laıta biraz acele ettijinl ıa~ 
rim. Buna rapen raldpl.,....- ~. 
lbtlla olduğu ıOphea·zdL .a...1; 

Netice : Raif biri ıci, ...... 
ham ikind. fi 

Derece : 24 aaniye ınO-~ 
dereceyi gOnlln ıDıel derecel 
yakıftıramadık. _ .• -At 

Mlsabaka!ardaa ıon~~ 
ikillci •• 6~1ac .... 

--~ 



l Haziran 

t~ .. n V• Bil•• Var Mı? 
1 

Ağabeyimi Arıyorum 
Romanyanın Hacıoğlu Pazar· 

cığı kazasından Azaplar köyU 
Armutlu merkezinde bulunan 
ağabeyim Muıtafamn bir mUddet 
evvel Afyonkarahisarın Aziziye 
kazasında bulunduğunu duydum, 
timdi ise Adanada Kapalıçarşıda 
köftecilık yaptığını ıöylUyorlar. 
Kendisinden bir haber alamadım. 
Gören ve bilen varsa, insaniyet 
namma adresime yazmasını dl· 
lerlm. 

Tekirdağ Malkara kazaıı Plrlııççt'eme 
lı.öy mt'ktcbl ba,mualllml Na:ıml Şener 

vasıta1lle Uzun Salih •ilu Tallp 

• 
YUzbatı Mehmet falAI 

Arıyorum 

Anamurun Ferhenk köyftnden 
birinci müJazim iken yllzbaııhğa 
terfi eden Bay Mehmet Faiği an· 
yorum. Bulunduiu yeri bilen varsa 
adreaime bildirmesini rica ederim. 

Aınalya llaeıl 3 Oncll 11aıftaıı 
035 Adı Bulut 

• Annemi Ve Babamı Arıyorum 
Selinlk Kule kahvelerinde polis 

komlaerl babam Arifi, annem 
GlUfeıanı, oğulları Feridi arıyo
rum. Bilenlerin inaaniyet Damına 
biidfrmeler~ni dilerim. 

Caialotlu HourOalem me~elep 
ıokak No. 11 de GlrltH ŞnklJ• 

Jf 
Bay Kemal Ve Kızlarn11, Bay 

AH Rızayı Arıyorum 
Merhum Trabzon Nemli 1ade 

T ahsln Paıanıo mahdumu Bay 
Kemal ve kızları Bayan İclll ·n 
Belkııı arıyorum. 

Ayrıca 335 te Ayvalık mUıta· 
kil jandarma takımı kumandam • 
!!ay Ali Rızayı arıyorum. Bilen· 
ler;n adreaime bildirmelerini 
clilerim. 

Hananda Neı'e çayhanulnde 
Recep Adnan 

lf. 
Bir Hayırsever At1yorum 

Babam Anafartalarda can 
•eren Ali oğlu Alidir. Kimıeaiz 
'te tahııilılz kaldım. Geçen aylar 
içinde f akrUzaruretten ortam ek· 
tebln ikinci ıınıfmı terkkettim. 
Beni yetiştirir> bliyUtecek bir 
kimseye muhtacım. Şefkat aever• 
lerin insaniyet namına adresime 
yazmaların dilerim. 

Çanakkale ukerJ mlltckaldl Süleym.n 
Sırrı uııluile Ali Oluı 

• 
Kızımı Ar1yorum 

Bundan iki yaJ önce kmm 
Edirnenin Alemdar maballealnden 
Hatice, Edirnede yapılır ve yıkılır 
nıüteahhidi Bay lsmallln yanana 
hizmetçi girmit Ye onunla beraber 
lıtanbulda Kadıköy MllhUrdar 
caddesinde 40 numaralı eve ait· 
lbişti. Bir yıldanberi kendlılnden 
haber alamıyorum. Bilip görenle· 
tin bir anne yUrealnl aevindire
ceklerjnl bilerek haber vermele· 
tini dilerim. 

Pehllvaakıl7 berber Muıtafa nln4e 
Cemile 

• 
Ablamı Ar1yorum 

322 seneai nüfuı araştırmaaın• 
da Fatihte Şeyh Reımi mahalle· 
•inin Bostan sokağında 11 No. ya 
kaydolunan Aydının Şahinciler 
karyHinden ablam Kameriyeyi 
arıyorum. Kendisinin 337 de KO
çtUcnıuıtafapafa Katiphuırev ma· 
lıalleainin Karatarıklar sokağında 
23 No. da Mehmet Dervit oğlu 
fdehnıet ile evlendiğini duydum. 
8Uenlerin adresime bildirmelerini 
dilerim. 

Darüllcncde ter:ıl Abdullah ojlu 
T evflk Söıcr 

Jf 
0Alumu Arıyorum • 

d Romanyanın Mırakan kazaıın· 
•n yedi ay evvel TUrklyeye ıö· 

l•rlcen Sirkeci rıbhmıada 12 ya· 
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lnanılmıyacak Şeyler 

kopa· 
nlan bu anı bugllıı 

hAlA eakl ıeklini ve 
tazeliğini muhafaza 

etmektedir, 

~- .._., -, . 

-'-

Amerlkada tuhuan 
bu kaplumbağanın 

üzerindeki çlza-iler 
tıpkı bir Çinli kari· 

Cenubi Afrikada yaşıyan 
"Colıon,, iımindeki bu 
adam 46 aenedenberi 

uyumamııtar. 

katörOnt benziyor. 

Bu 
re1im 

k't•ttan kalem 
hlç kaldırılma· 

dan yapıl
mıthr. 

Amerlkada Northfield kaaabaııında evlenme katıdı yalnız 
tımarhaneden tedarik ediJebilir. 

BUNLARI sız DE YAPABiLIR MiSİNiZ? 
1 

Mürekkep Lekeleri 
Mürekkep lekelerinden mey

dana çıkan resimlerde tıpkı kadın 
modaları gibi 
çeıit çeıittir 

ve biribirln• 
benzemez; bu
nunla beraber 
o kadar pa· 
hah ıeyler de· 
iildlr. Yeter 
ki mOrekkebi 
ldi bir kAğıda 
damla tmalı 
yokıa ıon mo-

da bir Parla tuYaleti llıerine 

••tll. 
Kaleminizi hokkaya batırıp bir 

kltJt Oaerine mürekkebi damla· 
bnıı. Ort&1ından bllkllp ikiye 
katlayınız. Bir dakika ıonra ı•· 
rlp tekiller baaal olduğunu ıöre
cokılniz. 

Iıte ıize örllmceğe benzeyen 
garip bir hayvan. 

-·········································· .. ··-----· 
tında Nesiml iımindeki otlumu 
ksybettlm. Kendiıl uıua çehreli, 
kara ıöılUdür. Bilenlerin •eya 
bulanlarm in1&nlyet namına bil· 
dlrmelerini dilerim. 

Çorluda SOle7maalı ldl1l•d• 
Kenar lluıtafa 

* Dayımı Arayorum 
Edirnenin Emirler köyftnden 

dayım Dağlı oğlu lbltin aeferber• 
liktenberi bayat •e mematından 
haberdar değlllm. Bilenlerin in· 
1&nlyet namına blldlrmelerlnl 
diltrlm. 

lamlr Yu•ufdıde caddellatle Ulu7ol 
ıHafımil• Ne.~ da MI_,.. Kadir · 

• 

Resmi Kim Yaptı? 
Reaim hocaıı, reame istidat 

a6ıteren dört talebesini evine 
davet etmiş \le aralarında 

bir müsabaka tertip etmlt 
idi. Çocuklar çahıır l~n ho
ca bir aralık diıarıya çıktı. Dö· 
nUşUnde, çocuklardan birinin 
merdivene binerek duvarın Ozerfne 
bir resim yapmıt ve birde kJrli 
el lekesi bırakmıı olduğunu gör
dü. Bunu kimin yaptığını ıorma· 
dı. Etrafına bakındı \'e bir daki· 

ka ıonra kabahati itliyen çocu· 
tu yakaladı. · 

Reame balum:r. Si:ıde kaba· 
hatll çocutu bulabillrainiz? 

Saatler 
Yan yana iki duvar aaatl •ar. 

bunlardan biri her saat onar aa• 
niye kazanarak Heri ıitmekte ve 
diğeride her aaat onar aaniye 
kaybederek geri kalmaktadır. 

Bu iki Hat 1 Haziran tarihin· 
de Ye tam 6ğle zamanı ayar edl· 
lerek bırakıhraa her lklıide ne 
ıaman tekrar ayni nati 16.tere
cektir? 

Şekiller 

Bazı tekiller \•ardırkl kalemi 
kAğıttan kaldırmadan çizilobllir. 
GördUnUz ı•~<illerin hangileri bu 
ıuretle ~bilebilir ve banıiJeri çi· 
zilemez? 

Sayfiye Meselesi 
Kalababk bir aile 1&yfiyeye 

gideceklerdi. Fakat kalamışa mı, 
Adaya mı, yokıa Boğaza mı gide-

ceklerini bir türlü karar!aıtıra· 
mıyorlar ve aralarında uzun uza· 
dıya mOnakaşa ediyorlardı. 

Bu mllnakaıalarda ana baba
nın fikrine lıtirak ediyordu. Ço
cuklarından Nimet ile Nedim, 
diğer aile efradlle Ye hatta kendi 
aralarında bile uyuıamıyorlardı. 

Şefika bab&1ınin ve Mahmut ta 
ana1ınm tarafını iltizam ediyor· 
lardı. Selim lae bu defalık Nedi
min fikrine lıtirak etti. Yine bu 
defalık, Aliye, Nimet ile uyuıtu 
ve Fe.hrl de Şefikanın tarafını 
iltizam etti. 

Nihayet reylerlni vermlye bat
ladılar. Nedim Boğaz lehinde, . 
aliye de Ada lehinde rey ~erdiler. 

Buna nazaran aile bu Uç .. ,. .. 
fiyeden banılalne 1itmi9tir? 

Sayfa 9 

1 
1 Bor~ada l 

--=--, ---r 
Hafta içinde 
Neler Duyduk? 

Piyasalarda mevsim Eıonu dola· 
yı ıle durgunluk vardır. Munrrıe· 
le az olnrnktadır. Aşağ'ıdaki sa· 
tırlarda her mıddeııın vaziyetini 
ayrı ayrı bulacakeın11. 

Afyon - Afyon piyasaıında 
değ:ıiklik yoktur. Vazi} et geçen 
} edi günün eşidir, inhl~arlar ida· 
reainin yeniden mal almıya baş· 

layacağı &Ö) lenmektedir. Fakat 
hentlz bir hareket yoktur. 

Serbest piyasadaki lilccar ye• 
ni mahıul kartıaında alacağı va· 
ziyell kararlaştırmakta ve hare
ket için inhisarm it• başlamasım 
beklemektedir. 

Tiftik - Tjftik piyasasında 

So•yet Rusya alışlarından sonra 
hafif bir durgunluk oldu. Hafta• 
nın ıoo günlerinde Almanya için 
yen:den alışlar baıJamıthr . 

Piyaaamıııda 47 ton oğlak mah 
ıatıldı. Alıcılar Almanya ile ta· 
nışan firmalardır. Bunun on tonu 
72 diğer on tonu 78 ve mUteba· 
si 80 kuruıtan aatılmıştır. Ayni 
günler içinde yirmi ton kadar 
anamal tlftikde kilosu 60 kurut 
etrafında muamele görmüştür. 

Türk ofise Berlinden bildirilen 
tiftik piyaaaıı bonada alakadar· 
)ara bildiriimiştir. Bu haber herkesi 
memnun etmittir. Filhakika isten· 
bul pJyaaasmda güya Almanyanın 
artık TUrkiyeden tiftik alamıya• 
cağı yolunda haber çıkanlmıştı. 
TOrkofis bunları tekzip etmekte 
ve fiat listesini de muayyen bir 
haddi muhafaza ettiği takdirde 
Almanyanın tlftlklerimld yine 
eskisi gibi alıcı olduğu bildiril· 
mektedir. Buna rağmen perşembe 
gUnll piyaaa durgundu ve Al· 
manya için de iıtek yoktu. Diğer 
taraftan alikadarlar; Almanyanın 
bilhaa1a oğlak malları için isti• 
fadeli bir vaziyet ortaya koydu• 
ğunu ileri ıürUyorlar. 

Yapalı- Piyasamızda yeni 
mahıul beklenmektedir. Eski 
mahıulden ıtok yoktur. Bu se
beple plyaaada bir durgunluk ve 
ltıizlik göze çarpmaktadır. 

Buğday - Rekoltenin geçen 
yıldan noksan olacağı yolunda 
dolaşan haberler üzerine; piyasada 
satıcı azalmıştır. Fiatlarda geçen 
yedi gUne kı} aala kiloda 10 - 15 
para karlar bir yllkselme görill· 
müttUr. Ekstra beyaz buğdayların 
kiloıu 5,25 kuruıa kadar a'.ıcı 
bulmuıtur. Çavdarlı malların da 
fiatı buna kıyasla kolayca anla· 
tılabilir. P.iyasada aatıcılan çok 
nazla ıörmekteylz. Piyasa sağlam 
ve yUkaelmeye yoz tutmuı bir Ya• 
zlyettedir. 

Rekolte haberi ayni tekli 
muhafaza ettikçe piyuanın böyle 
kalması muhtemeldir. 

Arpa - Dııardan it azdır. 
Bunlar ltalya için kOçUk talep
lerden ibarettir. Almanyaya flat 
idare etmiyor. Yeni mahsiil 
Uıer:ne (alivre) satışlar baıla· 

mıştır, az da olsa bunların plya• 
ıayı tutacayı anJa~ılıyor. 

Fındık Yeni mahsnl 
için kat'ı bir r~kkam henüz 
yoktur. Maamafib alakadarlar 
nezdinde yaptığımız ıoruıturma• 
Jara göre bu yıl rekoltealnln 
bereketli olacağı anlaşılmıştır. 

Fiatiar eyidir. Bu sebeple önü· 
mllzdeki yılda yetiıtiricinln yft• 
zünün gülmemeıi için bir sebep 
yoktur. Çok az kalan eıki mah• 
ıul fındıklara (55) k;ıruı etra· 
fanda fiat isteniyor. Yeni mahsul 
üzerine de alivre 1atıılar ha ... 
lamııtn. 
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Siz bana bir lylllk ettiniz. itte 
ben de me, kurtarmak •• ko

rumak iatecWderiniz heubına dostça 
bir taYllyede bulunu1orum. Hü1Dll 
tellkki etmenizi iateyorum. .. 

Laure11ee birdenbire : 
- •Yine AYuaturya ..... lella

c:le oldup pbl mi olacak?., DiJ• 
Mrd& iN aual, aaald cewap H

rllmeal mOtldilmlt .e yahut ta 
llnmaadan fazla ileri slttiğlnl 
hatarlatmq aibl Herr Milleri 
bir mtlddet dtltBnceye Hvketti. 
Nihayet: 

-
11Avuaturya mı dediniz? 

Fakat azizim arada hiçbir mit•· 
bebet yok. Çllakll burası Av_. 
turya kadar Alman topraia aaya
lamaz.. decli. 

Bundan aoara muha•enyl 
baıka bqka mecralara ınkettl 
ve öteden beriden bir mlddet 
lalaa koouıtalar. Herr M611erin artık 
mlhim bir şey ıaylemeyecejinl 
anlayan Laarenc• Yeda ederek 
odadan çakb. 

ltittiii aazlerden Herr Mllleria 
yakm bir harp tehllkeıl olcluğaaa 
v• A'-aalana ileri drecekleri 
taleplerden Wç bir fedaklrhkta 
balunmıyacaldanna kani bulan· 
clatmna anJamıftL Demek ki bir 
haftalık aerainlitin mDthlt bir 
harbe mlncer olma... mani 
olmak ipa ı.he çare, Çeko.
lovakyamo, daha kunetU tarefan 
ı•raitinl tamamile kabul etme
linden lbarettL 
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1.aureoce Sefarete avdet eltili 

zamaa 6ğl• olmUfba. O aabala, 
kalaYaltada Slr Geoffrey'ia lll'UI 

&zerine ~ kacbnlar Prard• .,._ 
llDClaldan mlkldetce Sefaretlaanede 
kalmıya Uma eclllmifl•di. Fakat 
p,. .. cla ne kadar bla...w.i1 
beni& k .... lqbralma=ff; C.
...... o p koealmclan ela bir 
mektup elmafb. Ka ...... m ~tarak 
...... Fakat .-..n,ab _. 
lmda W...,e Wr f8J .a,ı .... 
miftl. 

Mektubu aldıktan bir mlddet 
MDr& Sir Geoffre1e giderek 
kocuana bir telrraf çekerek 
burada kalmalannda bir mahzur 
olmadaj'lnı blldirmeaial rica ebaİf 
fabl aefirclen ~amah lair enap 
amc. c:w feaa halda •W..'fla. 
Sefir ona: 

" Size zat. d1lemifti& Ge
ralcl 1aJpr8C1 bir adamdll'. Kea
cli8ine belki blırkaç atarlak bir 
mektap ymnaa... ll•emaflh •• 
de olu bu akpmld b.lo içia 
kalmalıauuz... MeYaimla • parlak 
ba!01Udur.,. Demiftl. 

Sefir kaclmların adeta kaçar
euma ÇekOlloYakyatlaa aftmele
rioi icap ettireeek kader blylk 
bir tehlike olclapau ela llata,... 
du pku .... akta MI. 

Careuela iltediil slbt Wr 
telpaf cekene, ıu ,_.. u
manda, b6yle bir telgraftaa 
Loadrada ammadak ....... çaka
nı... ihtimali Yarda. Oaua içla 
ı~ kadıma ba rlCMllll neza
ketle Uttu •••ata meclt• 
elmllflu. 

Sir Geoffrey uzu• -+'det 

C.nabl Amerlkada balunmuı •• 
hayla tecr&beler edinmittf. Bura• 
larda laemea h•ıln bir harp ... 
ya bir lhtiW riYayetl pkar, hllk6-
metler n halk korb,. Ye tellp 
dlfer, fakat MDllllda blçhir .. yler 
olmazdı. Fakat •JDI tecrebeler 
oaa selecek futmalim alametlerini 
Gaceden anlama71 da 6j'retmifti. 
Onun için ıimdl, Parap•ay • 
Bolivya harbindenberl ilk defa 
olarak Avrupa haYa1mda hakiki 
harp kokuları hlssedHiyordu. Lau• 
rence ıabahleyin, Herr Mnller'e 
gitmezden ~nel avdet edip ken• 
dlerine kiğıch iade etliği •e 
bir daha rahatsız edilmiyeceklerl
nl haber verindye kadar genç 
kaduılann 1efarethanedea ayni
mamalarını rica etmittL 

973 ...... 
Avdet ettikten aoara ve kabil 

olursa öğle yeme;iadea evYel 
genç kadıal•rla birlikte Ambal8· 
dlr oteline pdlp orada kalan 
eşyalan sefarethaneye naklede
ceklercli. 

Halbekl Herr Müller'ia yanın-
da tahmininden fu!a kalmıı 
geçikmifti. 

Sefarethanenin kap111Da pi• 
diif vakit, WB b .. ı pejmDr~• 
bir adamı• rfarethane kapıcı-
11yle 16rll1tOiDnl 16rllnce bir-
denbire llOl'da. · 

Bu Hfaretbaaece yedek biz· 
metci Steele diye tanınan 973 
numero idi. IAkayıt bir surette: 

- "Ne Yar ae yok Steele? 
Birkaç ıöndenberi tlrlnmeyor
ıuo ?,, 

- "E•et efeaclm, aon gDn· 
lerde ba•alar biraz feaal8fb• 
iaadaa .....tlzmalan• btbnaftu, 
Gelml1ecektim. F alaat b• ıece 
balo ·olcJaiaaa dllfliadllm..... Bel· 
ki bana bir it ~ar diye 
gelelim.,, 

- "E,t ettla. Ana belki de 
bir it buharuz. içeri pi de ae
flrle ılrüf.. 

- " ·Affedersiniz efendim, 
Hflr ltanda detll efendim. 
Şimdi F,..,... •faretl.ane.tne 
sitil. Yemeje plmiyeeeflld 
aöyledL,, 

- "Zazar yok, benimle gel. 
Sana yaptıracak baza ufak tefek 
iflerim Yar,, 

lçerdeki odaya ,U.... ıirmez 
kapıyı ldlitlarip arkaandan da 
a&rm.ıediler. B.. bap kal111ea 
Lauruce, Steele1e bir ua4alra 
uzatb Ye ken.u.i de kaqaauaa , .. 
~erek dialemİJ• bqlacla. 

Steele yeraltı kararıihuada 
dOftlğll -6lllm kapam•daa nual 
kurtulduiuau uzun uzadıya anlat
bktaa Hara Çekoalovakya budo
dmaa ıeçmekte hiç bir mDıkillta 
tuadlf etmeditini llyledi .we 81-
dn cln•m ederek: 

Madeni Du,,.. 

-
11 Alman a.dformuı• 1611 

elan •• iJI .Almanca bUenlv 
P• de sorl•k çelmiyo.C.... Almaa
lar, tne 1ollarmantoı•l•re )'ilk• 
lq .. mak prtil• herifin lauduchm bir........ ... tawf pel-
rorlar- Zaten ... d .......... 
fıadald ballar ,etde 41••• 
Al.- •• IHmlardaa '"' dın 
ıtınde le dllt 4ela 1-•da .... 
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yarlar • ., dedL 
- "Çok yorpa g6rllnll

yor1an? .. 
- .. Biraz yorjaaam. Fakat 

timdi fazla ta&illt Yermeye lbum 
pk. G6rdliklirbnt, geçirdiklerimi 
hatti Miralay Wleck'in ıiza 16y
lemekliğim lçJo bana yerdlji 
malimab bUe tamamlle b11 klğat• 
lara yazdun. ,, 

KAjltlan Laurence uzatarak: 
-

11 Fakat miralayın Yerdiği 
malilmatın kıımı azamını tanine 
kabul etmek lazım. Çllnkl bun• 
lar, hep Iİzin inanmanızı iıtedlği 
ıeylerdir ve hiçbiri de doğru 
değildir. Fakat yolunun bulup 
raporumun bu kuımlarını tek· 
rar Berline ihbar edecek bir 
Alman casusuna gösterirsek çok 
iyi olur. ÇiinlcU o zaman, onlara 
söylediğim gibi benim bir Alman 
casusu olduğuma tamamea ina
nırlar ve bir daha e '.e geçersem, 
bu sayede kurtulurum. ,, dedi. 

- " Ne demek istiyorsun? 
Stee!e, tekrar oraya gitmeğl mi 
dliftlnllyoraun?,. 

- " Tabii, hem de birkaç 
aaat sonra hareket edıecejim. 
Buraya aelirken yolda tepelerin 
arU1nda 6y:e garip bir mabaHo 
raıtgeldim ki behemehal onun 
ne olduğunu anlamalıyım. Bu pek 
h llolay olmayacak amma bir 
kere tecrübe edeceğim. Bu 
ıördüğüm feY bir köy azizim. 
Hem de etrafı nç metre yllkıek· 
liğinde madeni bir du\'8rla çewil· 
mit, ıeceleri her taraftan projök· 
törlerle gündüz gece aydınlablan 
bir köy. Bundan maada duvarlann 
dtıındaki Hha, llir tek ağaç, bir 
tek çah b ralnlmıyarak tamamen 
temizlenmlf. Velhasıl kö7e g8rDl
meclen yaaaımak imkinı yok. Pek 
emin cletflim amma, galiba mev· 
cudiyetiT1den ffiphel•diğ.miz fa· 
kat timdiye lcadar bir tUrlfl te1bit 
edemedijimiz mahalli, yani Al· 
manı.rın mikrop aaçan bombalan 
imal ettikleri yeri nihayet 
bulduk. .• ,, 

Keflf Tanereaı 
Steele bir müddet diiflhaceye 

dahlaktan aonra: 
- Her ne oluna olıun, bu 

prlp köy hakkında biraz daha 
mallmat edinmek •tiyorum.. 
Bizzat Herr Jallda'yı riclip ıör· 
mem dojru dejil. ÇG.kl beal 
tMlp .-.&eri lktimalı yardar. 

(Arka .. Yar) 

-----------------...-.·------
500 Liralık 
Jlisaba.kamız 

Okuyuculan•uz a ...... da ~ 
... (llOO) liralık . •IHhah• 
Wttl n a. mlultakara alt 
(30) ...... ... bpoau .... 
rettik. l.taabulda " llaeanda H
luau oku7uettlan•mn (7) Ha-
drua ..... yaJdtlerl Y ...... 

Q ...... kadar bise ..... ........................ .,. 
...................... ıa ....... la.,._._.. ... _....,..,__ 
~-.......W.(7) .......... _. ...... 11.....-...-...-. 
.., ... •• netlee (t• ffa*u• 
11 ....... . 

ffamıaa 1 

Cam Kralının 
Getirmediği 

Aklına 
Tehlike 

O, Düşüp Öleceğini 
Birdenbire Kalbi 

Zannederken 
Duruverdi 

Mister Kental 

Amerlkanm •Jıl• milyarder
lerinden cam krah Mr. Kental 
geçenlerde Nevyorkta bir kalp 

ıekteainden dOftB ve öldtl. 

Mr. Kental zaten uzun •••e-

lerdeaberl Yebim içinde. yarı 
ha.ta, 1an deH olarak yqayordu • 
Her an &lr yerden dlfece;iae Ye 
kolu, bacata, kafua karılarak 61.
cetln• kaaiydl. Bu ka•aatl yllzlla
dea llayab tam bir defıtet lçiade .• , ...... 

Milyarder Keatal'ia l»u buta
htmna ıebep daha çocukken bir 
defa dltlMll Ye ba11adaa 7ara• 
lanmıı olmuubr. B• korka ile 
buton lmrll he1ecan le.inde ıeçea 
cam lurah, daayacla ilk defa gl
rlllen bir malseme ile ltir nele 
ıapbrmlfb. 8a ewla Mr tarafı ta
mamen kauçuktandL qyalarclan 
bir teki bile tahta İlejildl. Mil· 
yarderln kanaatlna g6re bu eY de 
düpe bile, her tarafın kauçM 
olma11ndan dolayı Yllcuclaaa ltlr 
ıey olmıyacakb Ye kendillai INa 
kauçuk eve atbiı zaman n• 
hat ediyordu. Zavalla, hiç bek· 
lemediği bir zamanda, maaa11 
bqanda kalbi durdu ve llDYerclil. 

·Fransa Buhran içinde --.. "·~ ............ ...... . . .. 
( Battarafı S iacl ylzd• ) 1 M:!r9:!ya aayla\'ldar. Kendiai ıana• 

mittir. Proje, 202 OJ• karfl 353 yici olap 61 yqındadar. ilk defa 
ile reddedilmiştir. 1909 da saylav .. çilmqtir. 1924 

Kabine bubranaaın llr'atl• Hne1inde yeniden ıeçildiif Yaklt 
IOlyallat farka11aa ıirmlftlr. 

kotanlacatı (halledileceği) belde- • 1927 yalanda Sayl•vlar Kurula 
niyor. Bqbakanhk için aaylavlar Bqkaalıj'lna nçilmif ve bu 
kurulu batkam BuiloDUD adı Deri ytiklek ödeYlnde çok .. mpati 
alirllmektedir. kazanmııbr. Buiıon, 1933 ıene• 

Yeni Kabili• ıinde, .. beblai bildirme-bizin, 
Paria, 31 (A. A.) - Saylavlar aoayaliat fırkamadan çekilmif •• 

Kurulu Ba9kanı Eulson, aabalun uyasal p11rtilerla dı11ada kal-

dördllne kadar tUr~ll grupların mıtbr. Frank TehHkede 
bafkaaları i!e görllfwilflllr. C6m- Londra, 31 (A.A.) - Gazete-
bur Reilİ yeni kabineyi kurmak ler, heyecanlı bqhldarla Flaaclen 
itini Bulıona yüklemiştir. kabineabdn dtlfmeli haberini yer-

yeni hükumetin buıün kuru· mekte, fakat vakit geç oldutu 
lacatı ••almaktadır. için fazla tafıfllt 1azmamak· 

8ev•t ister tacf1rlar. 
Parls, 31 (A.A.) - Saylavlar Ne• .. Kroniklea gazete .. : 11Ba-

kurulun• gece toplanhıında ba· glnkll darumda laansl hlktmet 
kulardan B. Her) 0 , finansal bU1 parlamentonun ltimacl.na e•ln 
koetrollara i.-et etMtir. olabilir?,, Diye sormaktadır. 

Bu gazete tlmdlki duramua 
· Heryo, her ıeyden ince .,.. Franaız paraaı içia çok telalikeH 

kllaayoaa karşı aavatmamn bir olduiun• JUmaktadar. 
zorai olduğundan babaetmlftlr. 

a.nkal•r• K•rtı 
Paris, 31 (A.A.) - Clmlaarl

yet mlddeiumamtılaia Parhin bir 
•• ,. birlaaç bankall8ın kaaalanm 
mlhlr albaa almıt olduğu haber 
verilmektedir. 

Bir gazete ha bnkalar ara• 
ıında Tuminetcie banka11nın aduu 
vermektedir. Birçok telpafhue. 
lerde borıa fiyatlanna bildiren 
telpaflar tutulmuıtur. 

He,...t a11nı,or .. r 
Patis, 31 (A.A.) - Bu aab .. ld 

aueteler, Flandea kabiaellaln 
cllfmHlnl, hitWr UJret •• laattl 
bazılara en ufak Wr .aab lüle 
ıhtermebiıin kaydetmektodlrlv. 

Bazı gllndellk ıazeteler B. 
Flaaden'la 16rllflller 11ra11nda 
kullaaılmua ıereken ea uygun 
•e dotru lllanı balamalDlf olclaıtu
aa ıumaktadarlar. .......... 

Parla. 31 (A. A.) - Echo de 
Parla ıuetlli. Pw bonuama 
ba,an .açdamayacajuu ,um.._. 

Üniversitede lmti-. 
han Vaziyeti 

Hukuk F akülteainde Mu
yaffakıyetli Geçiyor 

Oniftnitede imtihanlar de•am 
etmekteclir. Hukak faklltuinia 
iki lamm dentea imtihaalan 
bltmlftlr. Bu imtihanlara J{rea 
talebeden çoiu muvaffak olmur 
tur. Fakat Eyl61e kalmak llzere 
imtihana ,trmeyealer de Yardır. 
Diğer fakOlteleria imtilaaalan 
bu,nn batlamıfbr. Fen faldUIMI 
talebeainln ,okluj'U clolayllile De 
papa •~flır. Bu ınplar 
ayni pcle ayn ayn deralertlea 
imtihan edileceklerdir. lmtilaaalar 
haziran IODUa& kadar devam 
edecektir. 

.. 
IO 

TAKViM 
CUllARTBSI 

t HAZiRAN eaa 
Bnır 
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~ Haziran 

OSMANLI SALTAIATIGÖCERKEN 
( Mltarelle devrinin tarihi ) ·o. 41 

-... Hır hakkı mahfuzdur. Yazın : Zlg• Şakir 116185 

Vahdettin, Meclisin Feshi işini Sadra
zamdan Gayrisinden Saklamıştı •. 

Dedi. Ve.. Elindeki ıu lradel ' ~~--___,....--.,..,......__~~
"lllye ıuretlul okuyuyerdi: 

Suret 
Eıbabı zaruriyel mlyaalyedea 

'-fi MecJlal Meb 'usanın fe1hl 
ltlza etmelİne Ye Kanunu En· 
liınlzln muaddel yedinci madd .. 
ti1ain fıkral mahauaaıı mucibince 
ledelilktlza heyeti Meb'usanın fe• 
bı, hukuku ıahanemlz cllmlHia
clen bulunma1ına binaen, mecllal 
.. eıkCırun bugtlnden itibaren 
bermuclbi kanun feıhlai irade 
t)ledlm.,. 21 KinuDunnl 324 

ile/amel V11Adetti11 
Meb'uılar, biç lmlt etmedik· 

l!rl ba darbe karıııında okadar 
taıırniitJardı ki; bu iradol aenlye 
IUretl okwıup bitlikte• ıoara, 
.. l.naaız bir allat tufanı kopar• 
lllıtlardı. 

lf. 
Padi .. lı, pek kuraıı danan• 

llıışb. Mecliıin feshi meselesini, 
•adra.zam Tevfik Paıadan baıka, 
lıerkeaten aakla•ııb. Hatta, sa
rayda Ye pdivah nezdinde bllyUk 
bir kıymet ve ehemmiyeti olduğuna 
lanneden lyau roiıl Ahmet Rıza 
Bey bile bunda• habwdar olama
llıııtı. 

O gün Ahmet Rıza Bey, yine 
bazı lıler hakkında - kendi tabiri 
teçhile ·&padiıaha natllıat l'ermek 
için saraya gelmiıtı. Her zaman, 
•araya geldiği b1ink6ra arzedlllr 
•dilmez derhal huıura kabulO 
.. utat iken o,Un, ( Zatfıahanenln 
biraz haremde meşgul olduklan) 
bahane edilerek başmabeylnclnln 
oda11nda bekletHmlıtl. Halbuki 
bu eanada padiıah, kftçtUı mabe
Jin dalre1l11e bltlflk olan ktıçUk 
buıuıi dairesinde, aadrazam Tevfik 
Paıa ile meclfıin feahl mcaıleaioi 
tertip etmekte idi. 

Bu tertibat muciblncı, ••veli 
lllecllı binasının etrafında ıllr'atle 
aakeri v• inzibati lht1yat tedbirleri 
ıhnmı1tı. Ve •onra, huıuıl 
ıifre kltlbl huzura celp edJlerek 
hemen orada meclisin fHhl 
lradetl 7azdırılmı1h. 

Tevfik paıa, bu ( lradel aeıri
)'e) yl alır almaz, derhal ıarayı 
terkederelc Babılliye gelmlt, (ira· 
del ıeniye ) nin bir ıuretıal, resmi 
\le mahrem bir tezkere Ue mecll
lte bulunan Ye ımeb'uaJar tara• 
fından verllen takrir mucibince 
ıorgulora ce•ap Termiye hazırla

nan, Dahiliye nazm Mutafa 
Arif be1• pnaerıaiıti. 

Mustafa Artf bey - biraz enel 
IQettiğlmlı •eçhile - ( Jraaeiıe
aı,.) ıuretinl mecliale okuyarak 
paditabna bu kurnazca terlibatınJ 
tatbik ederken aarayda da ıu 
alUOoç hAdiaeler cereyan etmekte 
idi. 

Padt9a1ı, felh iradesini ud· 
raıama Yererek onu BabıAHye 
gönderir ıöndermez, kllçUk ma
beya dairu!ne gelmt,, bir Hat
tanberl BqmabeyJncintn odannda 
ot•ran Ahmet rıza beye haber 
ıöndermiı, huzuruna kabul ed .. 
tele: 

- Sulta .. ., •elmlftl. iBlraı 
onlarla görUıttım. Sizi de bek· 
lettim. 

Demlıtl. 
Ah111et Rıza Bey, Padi .. hıa 

... rliluına dnbal loamveradftl. 

Meollsttki muhalif mıbuelard&n bir grup 
ÇtınkU Padlplun kendisine olan artık icraatının netlceainden emin 
muhabbet Ye merbutlyetiae oka· olarakı 
dır aialndl ki, prek b&7l• uzun - Mebuaan mediılnl fimaı 
mllddet bckleülmeaioden l'e rerek feıheiltyorum. 
b5yle bir mazeret glıterllmesln· CeYabını "t'ermlftl. 
den 1Uphe edilmlye hiçbir Hbep izzet paıa 'kablnealnln ıuku• 
mevcut değildi, 

Padiıahla Ahmet Rıza Beyin tunda icraat Tasıta11 olan Ahmet 
mUIAkatı yarım saatten fazla sür- Rıza beyin bur.ura kabulllnU 
memlıtl. Ahmet Rıza Bey • ber• mtiteakip Padişahın verdiği bu 
mutat • Padifaha .bazı meseleler haber, baı mabeyinciyi t!erin blr 
halc:kında fikir beyan ettikten hayrete aevketmiı, bir zamanlar 
ıoor.a, çakıp Ayan mecliıfne git· ( hürriyetin banisi ) aiye perutlı 
mişti. edilen bu adamın, timdi mecliıin 

Onun Mabeyin daireıinden fHhine de ıebe.,p olduğunu zan-
çıkmaıını müteakip, baıka bir Dettirerek Liitfi bey nzerJnde 
meselenin arzı için Baımabeyincl menfi bir teılr huıule getirmlıtl. 
huzura wf rmifti. Padiph, mecllH _ Tabıt Ayan niıl Ahmet 
taalluk eden o meseleyi dinledik- Rıza bey kullan Ue htiıare 
tea ıonra: buyuruldu, defil mi Efendimiz? •• 

- Şimdilik bu it kal11n. 
Demiı Ye ıonra ,nlerek illYe Demişti. Fakat P.adlıab sin.t 

etmişti: bir tebeallmle haııaı iki tarafa 

- ETetl .• Şimdilik bu it kal- tallıyerak: 
ıın. ÇnnkO, beı on dakikaya ka· - Hayır.. Ahmet Rıza beye 
dar mühim bir haber alacakıınıı:. !haber •ermedim bile. Meaeleyl 

Baımabeyinci, Padişahın (tep- !Lldm (ihtiyar) la tertip ettik. 
ıtr ) ettiği bu hayırh iti merak Cevabını Yermişti. 
etmlı: Padiıahın, (ihtiyar) dediği, 

- lnıallah hayırlıdır, efenlml&? Sadrazam Tevfik paıa idi. 
Diye ıormak lıtemiştl. Padlfah, (Arka11 nr ) 

1 Emllk ve Eyt~m Bankası llilınları 1 
Galatada Büyük Manok

yan Hanı Satılıktır 
E.&1 No. Mevkii Ye nev'i Depoifto 

254 Galata da IJ( emeakeı mahalleainde Halil Pap aoka· 
ğmdald (Ömer Abit hanına tiden ıokakta) yeni 21 
No. lı altı kat klrgir l:>UyOk Manokyan hanı. 6.000 Lira 

Yukarıda yaıah han peıin para Ue ıahlmak üzere kapala zarfla 
arttarmaya konulmuıtur. 

1 - ihale birdir ve kat'ldir _.. 24/6/19JS tarihin• ~..dDf •den 
P.aıartesl gUntt ı•at on birde Ankarada ldllt"e mecliaimi:ı lıuzuronda 
rapalacaktır. 

2 - Uhteaine ihale -olunan ıat b•delinl beman ver•ek teler
ruğ 'muameleainl yaptıracaktır. 

3 - Alacı olanlar bir lira mıjrabilinde ıubemizden alacakları 
mufa11al tta.rtoamemiıi okuyarak ınıda tarif .edild;ğl veç}dle teklif 
mektuplar.ıDJ ihale~ te1adOf eden 2416/1935 Pazarteal gld aaat 
ona kadar Ankarada Umum Mtıdllrlliğllmüze Ye litanbulda ıobe-
miı:e vermeleri Ye daha fu:la tafıllit almak lıteyenlerlo her&Un .ıu· 
bemize müracaatları. ( H. 1. ) ( lJO ) 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada alf tulim fArlile 20250 lira muhammen bedelli 

270 adet ray kaldırma Aleti kapalı zarl uıulile 1ebiltmeye konuJ. 
•uıtur. Ekıiltme 16 ifemmuz 935 Sah gfinll aaat 16 da Ankarada 
Bakanlak Malzeme Mtıdürlllğllnde yapılacaktır. Klirlnw tadtır. 

lateklllerin tekliflerini 1518, 75 irahk muvakkat teminat ye 
1'karet Odaıı v .. ikaıile birlikte 16/7 /935 Salı rtıntı aaat 15 • 
kaaar BakanLk Malzem• MUdUrlüğUoe tevdi etmeleri IAzımdır. 

:lateldiler bu huauıtaki ıartoamelerl paruıı olarak Ankarada 
Babohk Malzeme MüdtirlUpnden alabilirler. 112984,, 

&İBATE 
Ba ltltanda Bergin 

L------- lıpanyolcadan terclime eden: Hatice Hatip -

CAMBAZHANE UŞAÖI 
Leon cambazhanesini teıkil 

eden, lıt• ıu dört araba idi. Bun
lardan lklıl kafeali arabalardı, 
lkiai de arUatlere mahıuı teker• 
loklf el'ler. Arabaların birindeki 
kafeste erkek aslan l'ardı. Bu 
aılan genç ve henüz terbiye 
edilmemitti. Yanında da uzun 
mllddet kapalı kalmaktan sahır
aızlanmıf olan Uç aslan Claha bu
lunuyordu. Ildncl arabada ise 
kocaman bir ayı ile iki tane 
maymun. Hepıi bn, 1reri kalan 
arabada Mad11m I.::eon llo · bir 
ıoytan ve :iki Jp cambazı vardı. 
Bir He raambazhanenm mUdlliü ile 
upk Antonyon Müdür i.ıeon fthtl 
hayvanlar mUrebblıi idi. Ve bu 
hayvanların kafealnl temizleyen 
cambazhane Uf&ğı da bu Hyyar 
cambazhanenla herhanıt bir yer
den d9"tirmlı olduju Antonyo 
lımlndeki alkolik Ye yarı meaop 
bir zavallı idL 

Cenubi Fransanın kDçllk ka· 
tabalarından birine çadırlan kur
mUf oldukları bir gtin canbazhane 
mlldOru Leon kanıına -ve diğer 

artiıilere, ıofrada : 
- BugUn benim pek canım 

ııkıhyor 1 Dedi. 
- Hayrola 1 .. Diye ıordular, 

De Yar? •. 
- Hayrı, falan yok... Anton• 

JO yarın bizi terkedly6r. 
- Birtey kaybettiğlıı · yok .• 

Ne yapalım o Hasen hergün 
ıorhoıtu. Dly• onu leHlli ettiler. 

- EYet; fakat onun yerine 
kimi bulabiliriz? .• 

- Canım çadırların Uatllne 
bir ilan yapışbrır, yann bin kişi 
gelir. 

lf 

Kaaaba tenha idi ve erteai 
gön o)QID b•flayacatı Hat ~ak
laşmıı oldup halde hayvanlara 
bakmak lçln liıçhlr ıuıak bulu
namanuıtı. F aket alqama doğru 
Leon ıinirli •inlrll llltllnde mll
dörlyet ~azılı olan çadırın içinde 
dolaıırken biraenbire kapı açıldı 

4çeriye in, yarı genlf eııHli •• 
•akiıı yllzlD bir k6yl0 çocuğu 

pdi: 
- ICaf .. lerl temizlemek için 

uıak arıyonnuıHnm?. • 
- ETet :ravrum. 
- Ne Yeriyoraunuı? 
Leon aylığı ıöyledf. Delikanlı 

hemen razı oldu: 
- Çok ıehir dolaıacağız de

ğil mi? 
Diyordu., 
- 'Evet, dedi. Y alnuı bir feye 

ehemmiyet vermek IAzım, hay
Yanlara iyi bakmalı hal onları 
temlz tutmab. 

- B•D hayvanlara bakmaıını 
bilirim. 

~ 

Laon bu akıamki oyunda 
birinci defa olarak ıenç Mackl
nln kafe1:ne girecekti. 

Belki hayvan onun bu arzuıu· 
nu keıfetmiıti. ÇDnkn nbahtan· 
beri gayetle müteheyyiç Ye asabi 
bir halde bulunuyordu. 

V ahıl hayvan1ar mUrebbiıl 
onun kafedne girdiği zaman pek 
te ce1aretll değildi. Ve korktuiu 
da batına geldi. Azgın bir halde 
bulunan Aılan yelelerini sa&"a 
ıola 1&vurarak Leon'un Usttıne 

atılıverdi. 
Ne atılan ronlverlerln aeal, 

ne de boynuna vurulan kubaç 
ıaklemalan onu teıkin edebilmiş-

ti. Genç aslan adeta kuduz bir 
hiddetle atılıyordu. Leon geri 
geri çekilerek keodiıinl kafesten 
dar dı~erı atmıştı. Maamafıh 
dııarı çıkar çıkmaz vahıl hayvanı 
kafes içinde görmekten titreyen-

ler arasında kendisini feYkalade 
yllkaek hluediyor .ve koltukları 
kabarıyordu. Fakat için için de 
mttthif bir vartadan kurtulmş 
olduğll için derin bir memnuniyet 
hi11ediyordu. 

O gece heyecanın verdiği 
yorgunluktan ıonra pek rahat 
uyumuıtu. Erleıl ıabah uyandığı 
vakit ilk aklına gelen yeni uşak 
Ye hayvanlar olau. Bir an evvel 
kafealerin yanına giderek çocu• 
j'un temizleme itine nezaret et• 
mek IAzımgeldiğini dlltllıadil. Ve 
aiyJnerek hemen çadıra gitti. 

Fakat kafeslerin bulunduğu 
çadırdan içeri girdiği zaman bil· 
yllk dehşet içerlıinde, olduğu 
yere mıhlandı kaldı. 

Mackl'nln kafesinin Jçlne yeni 
uıak girmlı bulunuyordn. Ve ta 
yanında hoplayan, homurdanan 
diılerini göıteren, Uattıne sıçra• 

mıya haurJanen vahıl hayvanın 
mevcudiyetinden habersizmiş gibi 
bllyllk bir soğukkanlılıkla kafe&in 
içini temizleyordu. 

Arada bir de hayvan onu çok 
rahatıız edene yelednden huıu· 
netle tutarak öbür tarafa itiyordu. 

Korkudan ıararan Leon: 
- Aman Allahıml Diye dU

tünUyordu. Şimdi hayvan onu 
parçalayacak. 

En ufak bir hareket bile yap• 
mıyordu. Ona bir a8z ıöyliyecek 
bir ihtarda bulunacak olaa uıe· 
tın korku ile yapacağı yanlıı bir 
hareketten .bUıbUtlln kuşkulana

cak Ye ıinlrlenecek olan hayvanın 

pençeleri ve diıleri ara11nda eri
yeceğinden emindi. Öteki kafeaJ 
temlilemiı bitirmi§, şimdi Macki
nin yelesini tarıyordu. Leon'un 
alnından ter taneleri akıyordu. 

Uıak ~lnl bitirip kafesten dııarı 
çıkınca, direktör btUUn biddetUe 
bağırdı: 

- Budala, bin kere budala, 
yllz bin kere budala herif! Ken
dini ulana parçalatmak mı iate
yorsun? Eğer seni bir daha ka
fesin içinde bu vaziyette görllr
ı.em alacağm olsun benden ••• 

U9ak ıaldn aakln guldn: 

- Korkmayınız patron, deai. 
Ben bayvanlar1 kullanmasını bf. 
lirim. 

* Birkaç ıene aonra direktör 
Leon 6ldU. Eıkl uşak timdi hem 
vabıi hayvanlar mUrebbiliil yapı
yor hem de cambazbaneye mü· 
dUrlük ediyor. Ben onu yeni 
aldığı bir Ufağa ıu emirleri ve• 
rirken işittim: 

- Sakın bir lht~atsızlık ya
pıp da kafese sokulayım deme, 
kendini diri diri yedirirsin haf 

loun ancak cahili oldujıı 

ıeyler kartııında cesurdur. Aa
lanları yakından taaıdıktan aoura 
onun da uki ceaaretl kalmamııh. 

_.... • 1 . ... _.. __ , .. , . ........ - -"'"""' 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 
ldrar, kan, kazurat Vf" ticaret tah

lilleri y•pılır. Eminönü Emllk ~e E~
tam bankuı kaq111nda lue& Bey Hanı 



12 Sayfa 

Yazan : 

All 
Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan~~~~~ 
Meydan Bir Mahşer Yerini Andırıyordu 

-··· · .,, ...... -.-

Kanla ye parlak vurgunun heye
canını ve sevincini i•rçekteo 
unutmuı idi. 

Kale kapısının kalan kemeri 
altından birtakım dağınık alpahl· 
ler ve genç çocuklar muharebe 
meydanında toplanmıı ağır yara· 

laları ıehit cesetlerini atların Uz.
rinde veya kendi ıurtlarında ta• 
şıyarak geçiriyorlardı. Kapının 
iki yanında birçok yaşlı kadınlar 

ve erkekler toplanmııtı. Bunlar· 
dan bir~oj'u vakit vakit ilerliyor, 
yaralılara yardıma çahııyorlarclı. 

Bu TUrk annelerinden, karde .. 
!erinden bazıları birdenbire yara• 
lalar Ye llller takıllWWI l~la• 

atılıyor •• yan açak rGıleriDJa ı 
feri aönmUf, zırhı, e1Yabı bir ku 
ıeH ile yıkanmıf, batı •eya 16fhl 
parçalanmıı bir leıln Oıtln• yıla• 
lap kalıyordu... Evet, bu kadınla
rın hepıi birer ana, UstUne kapa· 
mp kaldıkları ıolgun, kanla Te 
parçalaomıı 6lnlerln bepıi birer 
kıymetli, aevıill oğul idi. Bu ka
dınlar arasında zevceler yokta; 
çUnkU hiçbir Türk zewceal cenk· 
ten dönen kocaımın dlrlılnl de, 
ölUıUnU de böyle kale kapılarında 
16ıgöre bekleyecek kadar zaaf Te 
vekarıızhk ıöıteremezdi. Ttlrk 
kadını, hatti Türk alleal için 
böyle bir hareket affedilemH bir 
ayıp olurdu. Buna kartı Türk 
erkeklerinin de uzak .avaı mey• 
danlarında bulundukları zamaa 
zevcelerile, bir UçUncQ ıahıın ha· 
ben olacak surette, gerek ıifahl, 
gerek mektupla baberleımelerl 
ayıp, erkeklik ıan ve metanetine 
:J akıtmayan bir iıtL Kabramaa, 
vekarh milletimizin bu an'anealnl 
buglln bile Anadoluda farkedebi
Hrıinlz. Vatan ve millet hizmeti 
için uzak hudutlara, Yemenlere, 
Tarblusgarplara, Bingazl ve Fizan 
çöllerine koıan Türk yiğitleri 
memleketlerine yazdıkları mek
tupları zevcelerine değil, ana •• 
babalarına; eğer onlar aağ deiilH 
inançla komıularma gönderirler ve 
0 haneai tarafları ,, ndan bahHt· 
mekten bile çekinirlerdi. . . . . . . . . . . . 

Evet, Alinin hill göıUnün 
önünde idi: Bir takım ihtiyar ve 
orta yaıla kadırılar oğullarının 
kanla, fakat cansız cesetleri üze
rine kapanıyorlardı; fakat solgun, 
ıözyaılarile ıslanmıt yUzlerlni, 

kucakladıkları hu ıonıuı yokluta 
gömülmUı aevglll vücutlann soğuk 
yüzlerine ıUren anaların aiızlaran• 
dan 6yle alnlrlI, Acizane haykırıı· 
lar çıkmıyordu... Y almz vakıt 
wakıt artık zapt«dllemlyen boğuk 
bir hıçkınk ... 

Ve sonra her anne, beyaz 
saçlı babanın Ye koçak aile ço
cuklarının yardımlle Hvgil1 610aU· 

nU alıyor, kale kemerlerinin loı 
kemerlerini dısnerek aözdeo 
kayboluyordu. 
. . . . . . . . . . . 
Kaçtık Ali dal21• ıöalerl• blll 

bu elem •• ölüm kafilelerinin 
ıeçtitl 1olda duruyor. bllmeditl 

Deli blSltılfl •aha 
dofruu oalardu 
Al blaalar bl .. 
re l.tlttba ~tuttu 
ıoı:aıa rirmlılırdl 

•• artık ummadıtı bir ,.,ı, blrlal 
beklemekte ayak dlreyordu. 

Birdenbire irkildi: YJae kom
ıularındu yaralı bir uo.11,, neferi 
uzaktan ona elli• ltmar edi1ordu. 
Bu yaralı nefer, urblı bir mub
t•ı•m Macar kllheyllnmı kendi atlle 
beraber yedetlade çekrek yaYaf 
yaYaf, acı belli etmemlye çahıa .. 
rak yOrllyordu. Ali onun yaaına 

koıtu •• koltuğuna girerek yar
dım etmeli latedf, yaralı Ttırk 
çocuğun elini hafiçe itti Ye: 

- Bırak Ali, dedi, bırak benli 
Daha yardımbk değilim; beni 
yoldaılar içinde kepaze mi ede· 
cekainl 

Yarala b6yle ıöylemekle bera· 
ber derin derfıı ve görünür bir acı 
ile ıoluk almıya çalıııyordu. All 
ile birkaç adım yilrUdllkten ıonra 
durdu ve uğ elini kaldırarak al 
çuhadan ve aırmalı cepkeninln 
iç cebine aokmak iatedl. Ancak 
bu kol bir tUrlll kalkmıyordu, 

bUtUn ıayretine kartı canıız bir 
değnek ılbl tekrar yanına dUı· 
müştU. 

,.Deli,, acı acı 1Uldllı 

- Kahpe Macarlı, demirin 
epey keıkinmltl 

Diye söylendi. 
O zaman Ali dikkat etti; 

11 Deli ,, neferinin ui zırh kol· 
çağı dlitmüı, kurt poılu ceket 
ile altındaki kırmızı çepken bir 
kılıç vuruıu ile iyice keailip açıl· 
mııtı. Bu paralanmıı yerden 
aıkerin kolunun eti g6rUnllyordu. 
Koyu, pıhtılı bir kan bili par
maklarman ucuna doğru ııııp 

duruyordu. 
C Arka11 Yar ~ 

SON POSTA 

Meslek 
Alışkanlığı 

Uykuau aiır bir ıoför çabuk 
uyandırılabllmHI içln bu çareyi 
buldu 1 
-··~· .. ---... 

Bulgaristan 
ihtilale Doğru 
Gidiyor! 

( Baetarafı 1 ı .. ı Jlıde ) 

komUnlıt ıebekelerile tema• 
haUadedlr. KtllUlr Bakanhit bo
tla llHlerde tahkikat yapbrmıı, 
bir kııım talebenin komOnlıt 
oldutu anlaıılarak ihraç edllmlı· 
lerdir. Şumnu erkek llıe1inden 49, 

eıki Zairep liıeainden 20, Fllibe 
liHllnden 4 talebe çıkarılmııhr. 
Aralarında kır. talebeler de Yardır. 
Varaa ve Haaköy llHlerlnden 
de birçok ta le beleria kayıtları 
slllnmlttlr. Bakanlık bunlaran rea· 
mi ve busuıi hiçbir mektebe 
kabul edllmlyeceklerlnl bildirmlttir. 

EylQlde lşliyecek 
lzmltte yapılmakta olan kAfıt 

fabrikaaının bir kısım makineleri 
yerlerine konmuıtur. Fabrika 
Eyl6lde lılemeye baılayacaktar. -----......................... ·····---
OSMANLI BANKASı 

TORK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARtH.tı 1888 

Sermayeai: 10.000,000 İıııfilı llr&11 

TUrkiyenln baıhoa othirlerile 
Pariı, Manilya, Nit,Londra Ye 

Manoeıter'dt. Mı11r, Kıbnı, Irak, 
İran, Filistin n Yunaniıtan'da 
Şabeltrf, Yugoslavya, Romanya, 
Suriyt ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muamelelerl 
yapar 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, bobrek 

düşkünlüğüne , .••. 
Borsalar 
lıtiyenlere ölçü 

tarifesi gönderıliı 
EmlnönU 
lımir sokağı 

Tel. 20219 · 
ZAHARYA 

' 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakrnmız. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 
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~ayyarecilikte Yaşama 
Şartları Da Ona Uymalı 

Mis Amelya Erhart Tuhaf Tavsiyeleri• 
Dolu Bir Kitap Neşretti 

Kadın tayyareciler arasında 
birçok şayamdlkkat uçuılar yapan 
Amerikalı tayyareci Mia Amelya 

Erhartı tanıraınız. Bu kadın ge· 
çenlerde yeniden Ne•yorktan 
kalktı Ye Mekıikaya tehlikeli •• 

hayret verici bir uçuı yaptı. Mlı 
Earhart Bu yolculuktan ıonra 
neıretmlı oldujıı bir tanareclllk 
kitabında bl\yl\k tayyare yolcu
luklarmda gi7ilme1I llıımgelen 
elblaeler Te yenilecek yemekler 
hakkındaki tetkikatını anlatıyor. 
Diyor ki: 

.. _ Tayyare yolcuıu kahYeyl 
kat'iyen içmemelidir •• nbaeU 
remekler yememelidir. Hawa 10J.. 
culutunda mlde7l boımıyan, baıı 
d6nd6rmeyen Ye korku Yermey•D 
ıeyler patateı ile kuzu etidir. 

Elblaeye gellace, ılyah •• 
aara elbiseleri giymemelidir. Daima 

'fayyartol Amılya Erhan ki bana ki• 
dın Llndberı dı derler 

tercih edilecek elbfıe renklerl 
mavi Yeya koyu kırmızı olmalıdır.,. 

Dünya Tersine Döndü -------·--
Bir Yahudi Çocuğu, Yüz Bin İngiliz 

Lirasını 

Klçük Menahlm 

HoliYut filim ıttıdyolanndan 
biri, meıhur çocuk Ylyolonlat 
( Yahudi Menahlm ) e kendi ha· 
yatına taavir edecek bir filimde 
rol almak llıere yUz bin inıilir. 

lirası teklif etmiıtir. 

Menahem bu tekllfl reddet
miıtir. 

Çocuğun babası bunun sebe
bini &oranlara : 

- "Oğlum, kUçlicllk omuzları 
Ur.erinde koca bir muıikl tarihinin 
ıerefli ylikünU ta,ımaktadır. O, 
ainema ıtUdyolarının adi ticare• 
tine değil, ancak Bah gibi, Mozar 
ıibi, Bethoven gibi Uıtatlar.n 
ulvi eaer!erinin ifadeıine vasıta 

olabilir,, demiştir. 

Reddetti 

!/~;;;;; Bahçelerin
de Ballık 
Hastalığı 

lzmir, ( Huıuıt ) - BalçaYI, 
Karııyaka Te ciwar bahçelerde 
ballık hastalığı çıkarak ıalatalık. 
biber ve kabaklan mahYetmlıtlr. 
l:r.mlr ve elvan ıehze kooperati
finin zaran 100.000 liradan fazla
dır. llbayhk Tarım dlrekUSrltıtl 
derhal icap edea tertibab al
mııtır. 

Fransız 
Bahriyelileri 

Limanımıza gelen Fran11• 
bahriyeaine menıup Jan Dark 
mekttp gemlıinin ıabltlerlle tale
beleri dün ıehrlmlzde geılntiler 
yaptılar, müzeleri ve diğer tarihi 
yerleri gezdiler. içlerinde sıcağın 
tesirile denize girenler de oldu. 

Dün gece llnyon F ranıeıde 
mlaafir denizciler için bir kabul 
resmi yapıldı. Çok parlak ye 
samimi geçen bu kabul reaminde 
hükumet erkinımız ve gazeteci• 
!erimiz de bulundular. 

----------------------------------------
Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada alf teslim şartile muhammen bedeli 943 lira 

olan 400 adet tlrfon anahtarı ile 00 adet Cebere Bulonu anahtarı 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. Pazarlık 16 Temmuz 935 Sah 
gllnü saat 10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme MOdUrlUğUnde 
yapalacaktır. 

lsteklllerin 70.73 liralık muvakkat teminat ve Ticaret Odası 
veıikası ile birlikte ayni glln ve aaalta Komisyonda bulunmaları 
lizımdır. Bu huıuadakl ıartnameler Bakanlık Malzeme MUdürlfiğUn· 
den parasız alınabilir. "304'/,, 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~-

inhisarlar lstanbul Başmüdür
lüğünden: 

Kaaırnpaıa ve Sirkeci tuz ambarına gelecek tuzların yapurdao 
çıkarılması ve ambardan vapura } Ukleti!meıi 28-5·935 de ihale 
edilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

lıteklilerln çıkmamasından ötürü ihale 8·6-935 CumartHi günll 
ıaat ona bırakılmıthr. isteklilerin göıterılen gün Ytı saatten evvel 
inanca paraları.ııı yatırmaları ve aynı gün saatte Kabatatda HaımO· 
dllriyet binasında toplanacak olan komiıyona ıelmeleri. ''297 4,. 
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hayatta ille cinayeti onlar yaratmıt-J 
lardır. Bunun için de k~ıkançlak 
denilen iğrenç ıilibı kullaomıt
lard1r... Gizli bir dinin, gizli bir 
ıırrı gibi, r i} akirlıiı f aıilet per• 
desi arkaıında saklıyan, yine 
arılardır. Aldatırlar. Bu aldatma• 
bın; tabiat tarafından kendilerine 
l>ahıedilmiı bir bak olduğuna 
hUkmederek mUıterlh bir kalp 
•e vicdan lçindt1 yaıarlar. Fakaaat 
Bir kadm tarafından aldatıldık· 
laranı bi11eder etmez; kan, zehir 
~. ateı 1açarlar... En btıyDk ma• 
haretleri; yüzlerinin deriıi burut
llladan, bir tek kılları bile kıpır
damadan büyük bir Hkinet)e 
iUnahlarmı örtebilmektir. Dikkat 
•diniz, bir günah fıledikleri ıa·.,.. 
illan, uılu ve yumuıak bir kedi 
atbt ayaklarınızın dibine ıerilir
ler.. Şayet o günahı ılı keıfeder 
de, bunu yUılerine çarpmak iı· 
teraeniz.. O zaman karımızda 
)edi baıla bir ejderha keailirler. 
Ve •ter ıizinde hayatınızda bir 
.. kat nokta varH, bunu 
ıuratınııa öyJe bir çarpıı çar· 
Parlar kl, ıizi bir anda ıırtUı· 

ti yere devirebflfrler. Dikkat 
•din yavrularım. Bu rlyaklr 
lllahlflklara karıı maj"liip olma• 
lllak için ıiz de, ayni ıllihı 
lcullanın.. Ve bUtUn man&1ile 
lretüm olmayı unutmayın •.• hdfvaç 
hayatına girerken, arkanızda 
•ize helecan verecek hiçbir iz 
bırakmayın. Şayet gUnlln birinde 
kocanız ıizden, maziniıe ait bJr 
heıap lstemiye kalka11a, hiç 
lellı etmeyin. BüyUk bir ıafntle 
•enıayı gösterin : 

- lıte, Allah.. lıte ben... Şu 
•nda, onun huzurunda yemin 
•diyorum ki, ıenç kızlık hayatım, 
dnğun gUnDmUzde alydiğim elblae 
ilbi bembeyazdır. Beyaz, aafvet 
'• ~ezahetln rensridir. Fakat, 
•enin ıiydiiln elbise, ıimsiyahh. 
"Yani; tUphe ve günahın rensıl 
olan, ıiyah •.• 

DJyin •• Ve böyle aaılk bahis
leri, daima ateıli bir buH ile 
lıapatıvererln : 

lıte yavrularım, hayaba ıırn 

'• kadınlıtm ıihfri bu, hararetli 
bu.. içindedir. Şunu unutmama· 
lbanız IAzımgelir ki, bllha11a ev· 
liltk hayatında ıamlmt bir buH, 
•ıı kudretli bir ıillhbr. 

Ancak ıu varkl, bu ıilihla 
lıat't bir ıafer kazanabilmek için 
llbutam zamanında kuJlanmak 
laaımdır. Bu ıllih, blltlln lıyan· 
ları durdurur; ıevclaizin hiddet 
llıembalannı bir •ada kurutur. 
~iki o Anda kalben, hl11en, 
"-haa aamlml olamaıaanız.· Hiç 
0111ıazaa, Hmlmi olmaya çalaıınız. 
~lbma diyecekılniı ki bu, bir 
~Ya, bir 1&hte roldur. Maalesef, 

ıa, bir hakikattir yavrulanm. 
da,unonuz ki, bu koskoca dOnya 
' ' ~ .. ıen bir 1&hneden ibarettir. 
ı ~ lnıanlarda o 1&bnenin 

'' tablt aktörleri. Elverlrkl çalı· 
~hm. RolllmDzO falıoıuz yapa· 
d lb. O zaman bize (faziletk~r) 
it •~ler: Ve bizi görenler, taktir-
tıni eıirgemezler. lıte ıiıe, 

~•ktebimiıin kurulduğu gUnden· 
•ri uıul ve teAmUI olan ıon der• 

.ını veriyorum. Size ıöylediğim 
t~ •özler, hayatı tefsir eden 

1"er vecizedir. Belki bugtln 
tllç anlarsınız. 

Fkat yavaı yavaı hayat ile 

iÇiNi 
temuınız arttıkça, ılhnlnlzdeld 

dUğUmleri birer birer çözmek için 
bnynk bir mtııkül karııımda kal· 
mazsınız. Son aöı olarak bOtla 
hayatınızı mea'ut ve bahtiyar ge• 
çirmenize dua ederken.. Tabiatın 
magrur, hoagam ve haıin bir 
urı&uru olan erkek mahluka karıı 
da, daima galip ve muzaffer ol· 
manızı temenni eylerim. 

Merasim programının ( huıuıl 
Te mahrem ) maddulnin ikinci 
kıımı olan bu (ıon ders)de hitam 
bulmuı .. Likin zavallı müdiremiz· 
de bir haylı yorulmuıtu. Şurada 
ıunu da açıkça ıöyliyeyim ki, 
• herhalde erkeklerin eJlnden 
f aılaca ııtırap çekmlı ol· 
duğu anlaşılan • müdiremizi 
bu aözlerile kafalarımız altüıt 
olmuştu. Müdirenin, her birini 
bir vecize diye tavsif ettiği, bu 
ıözler de, ıu körpe mukatemetaiz 
kafalanmızı buhranlara sevkede
çek üıtü kapah birçok ıözler 
bulunuyordu. Fakat ıimdi, ne 
bunları kafamızın içinde tahlil 
etmeye ve nede biribirimizle mil· 
nakaıaya giriımiye vakit yoktu. 
Dışarıda ağır ağır çan çalıyor, 
programın diğer maddelerine 
ıeçiliyordu. 

11 den 12 ye kadar, (izdlnç) 
Ye (aaadet) hakkında iki konfe
ranı)a vakit ieçirildi. 12 den 
yarıma kadar, konıer dinlendL 
Yarımdan ikiye kadar, yemek ye• 
nildi ve birazda istirahat edildi. 
Proğramın asıl mühim maddele· 
rlne tam ıaat ikide vakit ıel
miıti. 

Yarım saat evveJ, mektebim!• 
zin kapısının. tinU dtiilln evine 
benzemişti. 

Otomoblller, bir dizi halinde 
akıyor. Adeta bu kUçUk ıehrin 
halkını mekte bimize taşıyordu. 
Fraklı, ıimoklnli, ıiyah elbiaeli, 
jaketetaylı, ve hatta redinıotlu 
ihtiyar, genç, ağır baılı, hafif 
meşrebli bir ıUril erkeğin ara11n
da rengarenk kadın elbiseleri 
biriblrlne karıııyor; mtıfrit a11i 
tuvaletler araaında, muhaf azakir 
eski kadınların • bizim memlekette 
( kokana ) dedikleri • kıyafetleri 
ıöze çarpıyordu. 

göze çarpmak dedim de, akbma 
ıeldi. 

En çok göze çarpan, belediye 
relıi idi.. onunla karıalaımamıı, 

çok tuhaf bir hldiıeye meydan 
Yerdi. Miaaffrler gelmiye bqla
dıiı zaman; ben, birde mektebin 
bu aene mezunlarımn. lkinciıi olan 
(tonl), mUdire ile merdiven ba· 
tında bulunuyor.. ıelen miaafir
lerl lıllkbal ediyordu. 

Sert bir iki korna ıeaial mot .. 
akip kapının 15a0nde mOkellef bir 
otomobil tevakkuf etti. Otomobil· 
den, belediye relıi indi. arkatıada 
otomobilden çıkan iki uada 
reisi takip etmekte ldL Mod;re, 
hemen Reise doğru ilerledi. Iı:• 
temediğimi:ı. bazı ıeyler ıöyl .. 
dikten ıonra bizi takdim etti. 

Reis, en doğru bir hesap ile 
em beı yaşlarında kadar tahmin 
edilmekte idi. Dimdik yllrUyOfl, 
ııhhat ve kuvvetine delAlet ettiği 
ıibi }Üıiindeki derin bir kıhç ya• 
raaile, boş bir torba ıibi ıarkaa 
frakının kolu da, bu ıabn harp 
maliıl:erinden olduğunu göıter

mekte idi. 
( Arkaeı war ) 

SON POSTA Sayfa ıa 

Haseki Saat 
Soluk 

Hastanesinde Bir 

Benizli Güzellerin içli içli 
Bakışları insana Çok Dokunuyor 

Haaekinin kotuıluında hHtalar ya kitap 
okurlar, yahut da uzun uzun etrafa ba-

karak dOıOollrler. 

HHekinin S 1 H••llk hemıireal Bayan T nhide. Y aıı 91 i 
buldutu h11lde oturdutu yertle bile çahııyor. 

Başhekim 
Dert Yanıyor: 

"- Hasta Çok, Yatak Az. 
Bazı Hastaları Koridi:irlar

da Sedyeler Oıtüne 
Yatırıyoruz,, 

Haseki haata:1 eaınin kojuıla· 
rını dolaşıyoruz. Küçük bir pav· 
yon kapııında durmuştuk. Hase
kinin Baıhekiml parmaiile içeri
deki hastaları ıösteriyor: 

- Görtlyoraunuz ya, botun 
yataklar dolu .. Bilıeniz yatek11z
lıkıan ne mDıkUlit çekiyoruz. 
Bazen gece yarısı doğurmak Uz .. 
re veya yarı doğurmuı hutalar 
geliyor. Ne yapacağız, yatak yok 
Geri çevrilmez ya.. Mecburen 
böyle sedyelerde yatırıyoruz •• 

Sordum: 
- Hutalar.nııın 

nelerdir doktor ? 
kapriılerl 

Yarı ciddi, yarı mUstebzt bir 
bakışla yllzüme baktı: 

- l-tutelar1mın kapriıleri !.. 
Yani kadın kapriıleri !.. Hiç kap• 
risaiı bir kadın göıterebilir misi· 
alz ?.. Hepsi bir çeıit, türlll 
tllrlli ..• 

Biz doktorla konuıurken, ya• 
nımıza bir hemşire yaklaıtı: 

- Yeni ıelen iki ha1tayı 6 
ıocı koğuşa ıöylemişıinlz B. Ser• 
tabip halbuki bizde hiçir yer 
7ok ! .. 

- Obalde 13 e göttlrllnOz ! .. 
Doktorla Hasekinin geniı bah

çeelnde atır ağar yUrüyorduk. 
Baıhekim batını &allayarak : 

- Bilininlz diyor, bu'!'ada 
utraımak, uğraımak, mütemadi-
7en uğraımak lixım ••• Huta çok, 
yatak bu nlıbete uymuyor. Bazı 

koğuılarda hastalarımızı yol Uıc· 
rlne bir ıedye içinde tedaviye 
çahııyoruz. Eh, zannediyorum ki, 
bu bizim •fedan borcumuzdur. 
Sorarım ılze: H&1ta ıe!mit bek· 
llyor. Ne yapacaksınız ?. Geri mi 
ıönderelim ? .. 

Buna imkln yok. Bittabi ah· 
koyuyoruz. 
• Etrafı klçlk ağaçlar, tarh· 

larla a8sl8 dar bahçede mUtema· 
diyen beyaz elbiaeli bastabakıca
lar, Hiıtanlar, doktorlar aidip 
ıeliyor. Ta aıağıda, Tıbbiye 
talebeleri, bir demir parmaklık 
6n0nde gölgeleniyorlar. 

Sertabipl• beraber bir koğuıa 
girmittik. Beyaz duvarlar Ye be-
yaz örtUler arannda, dipte 
ıırhnı ıeriye vererek kitap 
okuyan genç kız batını çevirerek 
batını çevirerek baktı : 

Güzel ıözlerinln etrafı mor 
bir çevre ile çevrili.. Saçtan soluk 
ıakakları Uzerinde parça parça 
dökUlmOı ve bakarken, gözlerinin 
içi dolu dolu oluyor.. Yine dok· 
torlaramızdan birinin ıöylediji bir 

ıöz babr•ma ıel
di: 

"Kadıd"' ha .. 
talanınca daha 
çok ıtııell•ı•n 
bir mahlflktur!.,. 

Göılerim h ... 
tanın kUçUk ma• 
ıaaı OatOne kay• 
dı: KUçOk bir 
bardağa kon• 
muı bir ıUI 
demeti.. Dıı 
yaprakları aol· 
muı •e pör1U• 
mUı glllerin 
tomurcukları h.. ~ 
nlz açılıyor. Ne ' ~ 
tuhaf ıey Tan-
rım f. Bu 201 Ue 
bu ıUzel genç kız arasında neden 
bir münasebet aramıya kalkıştım: 

Gol, dış yaprakları gibi, aDn geç· 
tikçe iç yaprakları da sola ıola 
dökülecek ye kuruyacak !.. Bu 
genç kızm da hayatı.... Allah 
esirgesin f.. dUıUnmek bile inaana 
korku veriyor 1.. Acaba haatanoye 
giren her insan böyle içli içli mi 
dütUntir 1.. Diyorum ya, ben ha•· 
taneyi iki kapılı bir kaleye ben
zetirim: Kapılardan biri Tanrıya 
biride dünyaya açılır.. ikinci ka
pıya dalan yine dönüp birlnc: ıln• 
gelecek değil mi?. Hepıi bir •. 

)#. 

Hasekinin kıymetli Sertabibi 
ile Bay Nuriddinin pavyonuna firdik. 

Uzun taı dcıemelerde hızla ge
lip geçen hemıireler çoğalıyor. 
Bir aedye içinde bir ha1ta ıeçti 
ve biraz ılerimiıde durdu. içinde 
saçları akla,mıf, fak at yüzü henüz 
taze bir kadın var.. Durgun göz· 
l•rle bakarken birdenl::.ire yüztinü 
burutlıırdu: 

- Ahhhh, beni niçin öldUrme-
diler de ...•. 

B.r hemıire Baıhekimin yanına 
yaklaştı : 

- Zeynep Klmil haataneı:n· 

den iki basta get:rmişler efendim. 
- Bi İ) orum: Sizin koğuıa 

alınız .• 
Yeni bir koiuıa girmiştik. Lot 

ve geniş ıalonun ortaaında bir· 
kaç hemşire pamuk •e p1tnauman 
bezlerile uğraııyorlardı. Y eıll 
gözlO, temiz ve kibar bir hemşire 
derhal koıtu ve yataklardan biri· 
ni düzelterek, yeni uyanan baat .. 
lardan birine ıu verdi. Koğuıun 
içinde hep birden toplanıp bize 
saplanan hasta gözleri var. Haıta 
gözlerinin manasını ben burada, 
bu kadar kuvvetle anladım: Hep
ıide aanki ne var 1 ÖlDm mü ?. 
Ameliyat mı ?. Kim geldi ?. Çı
kıyor mıyız ?.. E eni çok hasta mı 
bulacaklar ?. Acaba bana mı da· 
ha dikkatle bakacaklar ?. Yoksa 
ıüzelliğimi kaybettim de hiç mi 

---

bakmıyacaklar ?. Demek lıli
yorlar. 

Uzun koridoru geçerken Baı· 
hekim, Haaeklnin aon Uç dört 
aene içinde naaıl birdenbire de· 
iittiiini, bnyüdllğ\lnn, göıelleş· 
tiğini anlatıyor. Bir oda kapısı 
6nUne ••lince, yetil gOr.10 hem
ılre kapıyı itti ve içeri girdik. 

Köıedeki yUkaek karyola tize· 
rinde ihtiyar, çok ihtiyar, çukur 
gözJU ve ıarı bumburuşuk ylizlü 
bir ihtiyar oturmuş, dizindeki 
pansuman bezleri, pamuklarla 
uğraşıyordu. Hemıire yUzümUze 
bakarak güldü : 

- Bizim annemiz 1.. dedi. 
Doktor tamamladı: 
- 51 senelik 90 yatında eski 

hemıiremizdir. Bir iki ay evveline 
kadar geziyordu. Şimdi ayakları 
tutmaz oldu. Artık yürfiyemlyor. 
DUıOnün tam 51 sene hastabakıcı· 
hğı etti. Herşeyi bilir. Baıhemşi
re T evhideye ıorun ılze bOtUn 
alit ve edevatın kendisine ıöre 
takdığı lıimleri söyleein !. 51 s .. 
ne hastaları içinde didindi, durdu. 
Şimdi ona bu odayı verdik. Fakat 
yine itini yapmaktan, oturduğu 
yerden koğuru idare etmekten 
geri kalmıyor 1. •• 

Foto Cemal, bu 51 ıenellk 
Baıbemıirenin reımlnl almıya 
çalııırken, ihtiyar kadın bön bön 
ytizümUze bakıyor, ıoruyordu: 

- Nideceğlniz benim reaml
ml ?. Niden çekiyonuz !. Nl yapa· 
caaımz kim ?.. - lf. 

Yeni Netriyat : 

Hevacıhk ve Spor 
Havacılık ve ıpor özel bir 

(Türk Kuıu ) 1ayııı çıkarmııtır. 
Bu 1ayıda ( Türk Kuıu ) açılma 
törenine ait (25) resimle ıu ya• 
zılar vardır: 

3 May.ı, Atatürk, Türk Kuıu 
açılırken verilen ıöylevler, TDrk 
Kuşu Uye!erile bir konuıma ve 
daha birçok güzel yazılar vardır. 

Bu zeng·n sayıyı bütün okur
larımız görmelidirler. 11 Havacıhk 
ve Spor,, en zevkle okuyacaiJnı• 
bir dergidir. 
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Yeni Bir Zayıflama Usulü 
Balmumu Banyoları, insana Eza 

Vermeden Şişmanlığını Gideriyor 

Hayvanlara Kısmet 
Oluyor 

Y aılılar için ilaç, idman Sıkıntıları Artık Ortadan. Kalktı 

Son ıUnlerln ıebze plyaaa11na 
•• alAkadarların ıözlerine bakı• 
hrea, lıtanbulda bahçıvaahk Ye 
Hbzecilitln tehlikeli bir yola dDr 
tDğüne bllkmetmek mllmklln ola• 
bilir. Bir muharririmizin Hbze 
la.llnde yapbiı tetkika 16re 1ebze 
fiatları f6yleclr: Sultaniye bezel-
1111 3-4, içli bHelye 3-3,5, bakla 
1·2, yerli Maltepe kabaiı 9-10, 
soğan 3, marul 0,5 , domatH 
( Meeln 30-35), faaulye çalı 8, 
ayıekadui 15-16, aarak çalııı 11, 

Anupada, ·••J1flemak için 

yeni " srayet 
keıfedilmiıtir: 

banyosu. 

tesirli ltlr uıul 
Sıcak ltalmumu 

Bunun aaıd yaptldıiJaı, Hk 
defa böyle bir ltaayo yapa• ı••ı 
bir kadrnıa apaadan tlialeyelim: 

- Ahbaplarundu llirçotu 
.zayıflamak için, 7eal icat edil• 
balmumu banyelan.. .ieYaa etll
yoflarclı •• beai ele t .. •lk etlly.,. 
lardı, Kittlm. 

Daha kapıtlu per pmeı 
içime bir korku ıirdi. leyu rlm
lekli alİıtanlar, laaıta\,alacı lae .. 
tireler, ellerinde dereceler, •sku
lar, aletler &teyeberiye sl•P ıeD
yorlarcL. Mle11Ue adeta Wr lau-
taneyo Lbenzi7erclu. 

Beni alclaldan oda Wle bpla 
bir hasta•• oda .. sibl l.. Arahll 
duran kapıda• &teki tlalnde, 
elektrik ocaklart lı:erlatle DJDa• 
yan lbalmu•u kazulan Ye ha .. 
lardın çıkan buharlan ıklyor 
ve daha ziyade korkuyordu•. 
Y anıaıdakl bemtfreye aordu-. 
M•i•r balmumunu, ndubetlal 
tamamUe çıkarmak için bu kadar 
kaynabyorlarmıt- Balmumunda 
biraz ruhllMt kahna iDADID 

derlıinl yakarmıtf ..• 

EJvabl eledi-. Ya boa dlke
celderi ltalmmaa batın ratubetial 
kaybet..emlpel.. Ya u-.n oa• 
daha sıcakken b&flmdaa afAlt 
dökerse!... Sonra • haJmumunu 
nasıl soyup çıkarmab? Hiç ınphe 
yok lnıanın tlerlıl tle iteraber 
ıoyulurtlu. 

Hemıire iteni fazla dlıl•m•y• 
vakit bar~m .. laa beni 10ydu ve 
oracla duran Wr baakUJia berine 
çıkararak tartta. Tam 141 libre 
goliyerdum. 

!u da '2ittikten ıonra beal, 
içerisine tıpkı fırına rldecck 
pastaların alhlıa teril.n kltıtlar 
gibi fakat dMıa kalın Ye çart:ıf 
gibi balmu111ulu kijıtlar aerll· 
mit ,.e haaarden 6rme, yan 
banyoya yara karyelaya ltea
zer ilerine• bir yataian ı,me 
yatırdı. Helecaaclan nefuim tıka· 
nıyordu. Göalerlmi kapadım, difle
rimi ııktım ve nerede IH üzerime 
dôkUJecek erimit ltalmumu tufa· 

nını çarpıntı ile bekleclim. lf raı 
ıonra boynumun Uıerine Wr t•J• 
ler aktıtmı hiuettim. Gerçi 
ııcakb, fak at hiç te rahatın ed .. 
cek derecede 4etfldl. Çok 
geçmeden hemılre bftttln vUcu• 
tiumu ltu •cek, yumupk madde 
ile baıtan •taiı buladı. Ben 
be} az bir heykele, daha doğruıu 

bir mumya_ a döamllftllm. 

Bida:yct~e, balmumu vllcudu· 

mu sıkmağa baıladı. Fakat ara• 
dan b~rkaç dakika ı•\.lnce gey.. 
ıedi. Balmumunun Ylicudumdan 
aanki 11yr.lap çıktıitnı zannettim. 

Yirmi dakika kadar bu ha' de 
yathkta ı rnnra balmumu L:a:ıbı· 

nm altında, adeta su içinde yah• 

yor ı;bi idim. Müddet bitince 

helBfİr• geldi ve parmağının 

•~il• balmumu kalabını bqtaa 
•taja yrrtarak tizerimdea ~kartla. 
iyice ı.1.ndikten •• ılkt itir 

Ba da hararet ~&llJ•ıudur ki zi1a altında 'Yloııdo zayıOatıyorlaı 

frlblyeaclu •oara lteal Jl•e tam (3) lllıtre kaybetmiıtim. 

~uldle 16tlrdl. . Korka Ue, helecanla baılayan 
H.yntl •• Atırlıtım 138 libreye balmumu baayoıu, iıt• böyle 

lnmlttl Ylr•I beı dakika içinde zevkle bitmlttl. 

'· 

yer fa•ulyui 8, barbnuye Y•tili 1 O, 
•emizotu 2.5 , Bayrampqa engi· 
narı 7,5, Darıca •ntinan 1· 1,5, 
Ruı blyarı 2,S-3, bahçe bJyarı 
7 kurutlur. 

Sebze halinde bakla Ye ma• 
ruldan ufak ufak tepeler halli 
olmuıtur. 

Pazara r•tirilen (300) adet 
•• bir araba marul (7 5) kuruıa zor 
ublmııbr. Halbuki Bakırköyllnden 
lıtanbula bir araba ancak iki liraya 
ıelmektedir. içli bezelye (3) k~· 
ruıa aatılmaktadar. Bu sebze çok 
k6çllk oldutu için bir klfHlni 
beı altı kadın ancak bir ınnde 

tophyabllmekte Ye elliıer kuruı 
yeY1Diye almaktadırlar. Bunun için 
bahçıvanlar bezelyeleri köklerinden 
ı6kerek ineklere veriyorlar. Bir 

/.DAcA 
BiRiKTiQEN 
.~T-~ObQ 

babçı•u (15) bin marula on lirayı 
•ermek latemlt fakat mU9terl 
bulamamııtır. Şimdi marul tarla• 

lanna hayvanlar bırakılm1tbr0 

Sebze pa.zarancla Ayazma caddr 
alade •ebzecl Bay Mehmet d .. 
muharririmize tunlan 86ylemiftin 

" - latanbulda sebzecilik 61-
mtlfttir. ÇtınkO beaaplı it ıtsrll
miyor. ŞehrJn nllfuau 1,5 milyoD 

iken nekadar bahçe •araa ntıfut 

11yua yarım milyona fadlji halde 
yine bahçe •• bahçı•an kadrOI• 
aynıdır. Yurdua dört tarafını br 
birine bağlıyan ıimendUferlerl de 
göz6nUne ı•tirmek llııımdar. latar 
bula marttaaberi sebze geliyor. 

Halk bakladaa ye kabaktan bık
tıktan •onra yerliıl çıkıyor •• 
satılmıyor. Sebzeciler Ye bahçı
vanlar tahdit, taınlf edllmelldlr, 

~iyeceğim, fakat bunu kim yr 
pacak? ,, 

Smdırgıda Tutun Rekoltesi 
Sındırgı ( Huauıl ) - TtHb 

ekimi itleri bitmlttlr. Bu .. a• 
Sındırııda ttltlln rekoltem fasla 
olacaktır. lahuarlar ldareılnla bll 
sene tlltlln ekicilere ••anı •erml
yecejt sftylenmektedlr. 

Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensup Sunus? 

Yuvarlak Çehren 
Sarıttn Kızlar 

( B&ftarafı 5 inot Jftsde ) 
ı&zlerl çok tetkika deler bir 
menadur. 

Piılkoluklar, bir kadımn ı&zlr 
rlne, ellerine, Hline yllrlyllttl•• 
bakarak ona• ahYalirabl7etllll 
tayla ederler. 

Çok açık JUYarlak f&zler, çr 
bucak kanmak inanmak haıır 
ıına, alb çukur ıazler de 118111• 
delllet eder. GBslerln kulak tr 
rafındaki uçlannın dltlldlil tr 
hiblnln kurnaz oldupnu g&aterit• 
Yuvarlak çehreU ıanıın kadınlar
da ı&ıler burundan yukan,. 
doğru kıvrılır ki bu da neı'•Y9 
delllet eder. 

Karekterl tayin etmek lçill 
llıt dudajın uzunlutuaa da dik
kat etmek llzımclır. Anlattatıaad 
tipteki kadıalar da llıt dudak 
ekıeriya kı1adar ki, bu da oala
nn, alkıpna, muhabbete muhtaf 
olduklannı 1&atarlr. Oıt dudalı 
hem kı1& •• hea de dolıua '' 
ileriye doj'ru tqlun iH, aabibiabl 
kendinden ve ıUzellliindea eoal• 
olduju anlqılır. 

Bunlar çok ıenç ve yahuiU 
çok yqb iken, pek fazla ıOS~ 
olurlar. Orta yatlarda pzeWkJCP 
o kadar ıöze batmaz. Onu• I~ 
bu yatlarda kendilerine itina et
meleri ltzımdll'. 

Çehrelerinin yuvarlakbğıDI r• 
düzaılin bulutunu muha~aza etoı~ 
için ytlze herıl1• maAJ yaplll 
ve yatlara ilerledikçe cildi sı~ 
taracak, onun sarkma11na oıall 
olacak kremler kullanmalıdırlar• 

TEYZE 
·---------=----

Or. •Arı• C:lllAL 
Dalıilige Miiı.,,a••ı•• 

Telefon 118, DlwenYol11 

naH Cum.du maada ilet 
2t044 (ÜD öjiedeD __.,,... 
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[ __ R_A __ D __ Y_O __ I 
2 Haziran Pazar 

BUkreı, 364 m. - 12 kilise 
konseri, 12.20 \hafif radyo orkes· 
~ısı, ıözlw, 13.JS plak, 14. J S 

uyumlar, 14.40 p\Ak, fi lroyll 
Programı, J 7.35 asker miııkaaı, 
19 duyumJar, 19.15 asker mızı· 
kaıının devamı, 20 8öiler, 20.20 
~Ak, 20.ıtS ıözler, 21 Leharm 

euve joyeuae operetinden aah-
•elır, 22 spor, 22.10 operet par
tlarına devam, 23 duyumlar, 

d 
. ıs plak 23,45 ecnebi di11vde 

uyumlar. ' 
Moakova 1724 m. - 17.30' 

~onser, 18.30 m111iki e ıarkı 
~kranya ha•aları, 19.30 duı ıve 

2~fif muıiki, 21 aenfonik kon,er, 
2 Almanca yayım, 23.05 Jngi· 

liıc:e, 24.05 A1111aoca, ' 
Prag, 470 m. - 20.15 hafif 

llbuıikl, 20.50 •özler, 21.05 popU· •r ıarkılar, 21.20 ıarkıb film 
llıuaikisi, 21 duyumlar, 22.25 
DYorak'ın Rusalka operasından 
a.bneler, !3.15 duyumlar, 23.35 
IÜk, 23.40 duyumlar, 23.45 kah
te konaerl Ye caz muıikisl. 
Parlı kısa dalgalar - 6 (25.60m) 

Pllk 6.45 duyumlar, 13 (19.68 m) 
duyumlar, 13.30 konser nakli, 
14.30 lnallizce duyumlar • ıözler, 
IS ekonomik •• ıoyaal bahiıler, 
15.30 röle, 18 (25.23 .m.) 18 Pa
~ radyosundan nakli (konser) 
1 du~mlar, 20.30 revn ıözler, 

2
1 duyumlar, 21.30 tkenur naklJ, 
3.30 aözler. 

Münib, 405 m. - 20 Bando 
lbuzika, 21 kanıık 'Uluaal rayım, 
22: 1902 ıenuinde kliçl\k blr 
klflada, 23 duyumlar, 23.30 danı 
... tıziği. 

Hambura, 332 m. - 20.40 
lpor, 20.55 hava raporu, 21 
Tiyatroya veda adlı tarkıh yayım, 
?~ duyumlar, 23.30 at •poru 
~.ss dana. 
L Brealau 316 m. - 20,30 Ham· 
l>~tan röle, fll eğlenceli mllzik, 
23 duyumlar, 23.30 dans müziği. 

a Haziran Pazarte•I 
Bükrq, 364 ım. - 13-.t 5, 

CilndUz ıpllk 1ar•mı, 18 radyo 
~rlıeıtraaı, 19 duyumlar, 19.15 
•aaaerin devamı, 20 Sözler, 
~~20 plak, 21 aözler 21.15 
'1VV81 kuamti (Oda musariıi,, 
2LSo çift piyano komıeri, 22.20 
Robert Lhllton tarafından far
~lar, 22.45 duyumlar. 23 konıer, 
~_:l-45 Fransızca Almanca haber· .. ,. 
L Moıko•• 1724-. - 18..30 
~ııl ordu için orkMtra •• lllder. 

lc
19.30 kolhozlara arzularına göre 
onaer, 22.30 A\nıanıca rayım, 

23.os hıiliıtce, 24A>5 Macarca 
Prai, 47.0 m. - 20 d~umlar 

• plAk • aöder • pllk, 20. 45 
lbuıildli radyo popuriıi, 21.40 
PlAk. 22 duyu•lar, 21.05 ~ngH· 
tıreye dair ~ ve musiki. 22.40 
tıdy.o kuattfiorn, '23.15 aOB du
)Urnlar, 23.30 pl'Ak, 23.45 Al
lllanca duyumlar. 

Pam kısa dalgalar: 
6 (25,60 m.) Plak 6.45 du

)unilar, borsa, 13 (19,68 m) du
hnt... 13,30 Lilled•n konser, 
ı4.~ lnalJizce!Cluyumlar,, 14.40 ıöz· 
•r, !koaferaaa, 15.'15 90111 1.5.30 
Ope......._ ı•kHar, l8 (2S.23 m.) 
du)'ll.a.r, :hona 18.45 M>zler, 
~~·30 laafif mUllild. 20.30 •por, 
1, .45 ,m.,.mtar, 21 duJlllDlar, 

23.;- .!1~;_0 R6le ı«k-er), 
lllı..U. 40S m. - 21.0S ak· 

.... mHikiai, 21 dayumlar, 21.05 
Plilr ı.rbi, 2l.i5 "Yuemin 
•çı~a,, adlı bnfak oyu~ 23 
~\l)umtar, 23.20 projıam araaı, 
,4 dn• •lbiil . 

( 
Ha0aburg 332 m. - 20 Skeç 

illa.ildi) 21 duyumlar, 21.10 ··aw l mevsimi, -.haziraa,, 22 uıu.-
•rar .. , mft:ıik · pnlililed, 23 

cluy11mlar, 23.25 müzikli pntjrem 
''•ıı, 24 ak,am konaeri. 

.Bruln 316 m. - .20 ıen 
toııser, 21 kı&a du)·ısmlar 21.cJO 
'1çlik halk müıljl, 22 marılar, 23 

duyumlar, 23.30 gece konseri. 21.45 Haftanın yenilikleri. 22 kli• 
4 Haziran Sah ıik danalar. 

BUkre§, 361 m. - 13. 15 e Haziran Perşembe 
gündüz plik yayımı, duyumlar, 18 Bükreş 364 m.- 13-15 Gün• 
plak, 19 duyumlar, 19.15 plAk dOz yayımı (plak ve dur;umlar). ı 8 
20 iiözler, 20.20 operet plikları, Radyo orkeslr.uı. 19 duyumlar 
21 Verdi hakkında ıöiler, 21.15 19.15 Akıam konaerl 20 Sözler 
Verdi'nin.eserlerinden opera mu· !0.20 plak. 20.45 a&zler, 21 Vag• 
ıdkiıi 22.50 duyumlar, 23.05 aerin "Götterdaemerunmg,, ope-
konaer nakli, 23.45 ~ranıızca ve ıaaı. (lıtirahatlerde duyumlar). En 
Almanca duyumlar. •on Fransızca ve AJpıanca du-

Moskova 1724 m. - 18.30 yumlar. 
denizci 'fİİr1eri • Kızılordu arkı· Moskova 1724 m. - 17.30 
ları, - bizimle ıarkı ıöyleylniz, 19. Ma11enet, Offeabacb. J. Str&u11, 
30 ulusal mUıik, 21 Konizotti'nin Suppe ve aair beatekirların eaer• 
''LUCIA,. operaamın radyo adap· lerinden opera tYe operet parça· 
t11yonu, 22 Allrnanca yayım, 23. ları. 18.30 Poplller aollat Q&lgı 21 
05 Franıızca, 24.04 Felemenkçe. Konser. 22 Almanca yayım 23.05 

Prag 470 m. - 20 duyumlar, Franıı.r:ca. 24.05 Japanyolca. 
20.10 pılk, mözler, 21.15 •lzahi Prag 470 m. - 20 ~hnanca 
koro konseri, 21.50 Bohemya mu- duyumlar. 20.10 plik. ~0.1.5 Du-
ıikisi, 22 duyumlar, 22.50 çift yumlar. 20.25 pllk 20.30 Dera. 
piyano konseri, 23.15 ıon duyum· ~0.45 Dana muaikiai. 21.1.30 Rad· 
lar, 23.30 plak, 23.45 .Ioallizce yo tiyatroıu. Scbrammel takımı. 
duyumlar. Parls kısa dalgalar - 6(25,60) 

P.aris kııa dalgalar: plAk, 6.45 duyumlar, borA, 13 
6 { 25,60 m ) plAJı. 6.45 du- ( 19,68 ) duyumlar, boraa, 13.30 

yumlar, 13 ( 19,68 m.) tlayumlar, Tuluzdan konser nakli, 14,30 
borH, 14.30 İngilizce duyumlar, lngilizçe duyumlar. 14,50 ıpor, 
14.40 ıö:ı.ler, 14.50 Flaria .)'•fAYlfl, ıözler, 15.30 ıarkıh konaer, 18 
15 soyHl yayım, 15.30 k.,.11 ( 25,23 m. ) duyumlar, bona, 19 
konser. 18 ( 23.23 m. ) duywmlar. tözler, J 9.30 ıarkıb konaer, 20.30 
borsa, 19 sözler, 19.JO haHf 1119- aöı.ler, 21 duyumlar, boraa, 21.30 
aiki. 20.30 sözler, 21 duyumlmr. Rtsle. 
21,30 federal yayım. MMUnih 285 m. - 29.2S 

MUnib 405 m. - 21 duyumlar uBoriı Godunoff., adlı Mouaon-
21.15 ulu1&I musiki, Z2 Die Gllc- ky'nin operaaı, 24 yeni muıiki 
ksritter,, adlı radyo plyeai, 23 Hamburg 332 m. - 20.10 
duyumlar, 23.20 program araaı, ıea muzik, 21 duyumlar, 21.10 
23.30 halk maıikiıi. . danı, 23 duyumlar, 23.35 danıın 

Hambmı 332 m - 20.10 eğ· illrUmU, 24 yeni muzik. 
lem:elli muzik, 21 duyum'tar, 21. 15 Brealau 316 m. - 20.20 Sch-
'Robert 'Schumann'm 125 inci rammel kuarteti, 20.50 akttıalite, 
doğum yıldönllmll, kendi eaerleri, duyumlar, 20. IO bUyUk radyo 
22 .. Minna von Bamhelm,, adh orkestrası, 23 duyumlar 22.30 
piyes, 22.15 duyumlar, 23.40 MU- knçUk radyo orkeatrası. 24 yeni 
nihten halk muıiği. muzik. 

Breslau 316 m - 20 balladlar, 7 healra• cuma 
20.50 sonradan bildirilecek, 21 Bnkreı 364 m. - 13· 15 ifin· 
k~ duyumlar, 21,.15 Schumnnn'ın dllz yayımı plAk duyumlar ıs 
piyano mUılğl, 22 karııık muzlk, radyo orkeıtruı, 19 duyumlu 
aa duyumlar, 23.30 danı. 19.15 hafif orke1tran1D devamı, 

5 Haziran Çar,amba 20 ıözler, 20.20 pJlk 21 •kler, 
Bllkreı 364 m- 13.15 glndUz 21.15 aeılfonik konMr, 22 ıözler, 

p\ik yayımı, 18 radyo orkeatr8111, 22. 16 kon11rin devamı. 23.4S 
l 9 duyumlar, 19. 15 konıerin Almanca •• Franaıaca duyumlar .. 
de•amı, 20 ıöder, 20.20 mubte- MoskoYa 1724 m. - 17.ao 
lif milletlerin danılarmdaa, 21 Parti yayımı, 18.30 nvolll.yon 
aözler, 21.15 piyano-şarkı ıollıt prkıları, 19.30 karıpk musiki 
konae1'i, ı~.15 radyo aalon orkea- ,ayımı, 22 Çekçe yayım. 23.05 
tra11

1 
23 duyumlar, 23. 15 kon· lngllizce, 24.05 Almanca yayım. 

1erln devamı, 23.45 franıızca ve Prag 470 m. - 20 duyumlar 
almanca duyumlar. 20.10 pllk, 20.15 •özler, 20.25 

MoıkoYa li24 • - 17.30 aıker 1J11uzika... 21.15 kanflk 
parti yayımı, 18.30 MomkoYa op.. musikli yayım, 21.40 tly.atro yayı-
ruından verilecek piyesi röle, 22 mı, 22 duyumlar, 22.15 bliyük 
Çekçe yayım, 23.05 lnsrilizcı atlldyodan gala konıeri, 23.15 
yayim, 24.05 almanca ye.yam. •on duyumlar 23.30 plAlr, 23.45 

Prag 470 m - 20 almanca Ruıça duyumlar. 
duyumlar, 20.10 Flak·aözler, 20.30 Pariı kıaa dalgalar - 6 (25.60) 
aktllalite, 20.40 karııık prkılı pllk, 6.45 duyumlar, borsa 
yayım, 21.10 tıbbi ıyayım, 21.25 13 (19.68 m) 13 duyumlar, horla, 
sözler. 21.30 Londradan nakil 13.30 konıer ( Röle). 14.40 lngl-
( Gala konaerl) 23.35 son duyum· llıce duyumlar· aözler, 15.30 hafif 
lar, 2::!.50 Londradan nakle devam, muıikl, 18 (25, 23 m) 18 duyam-
23.35 plak, 23.45 fransııca du· lar, borsa, 18.45 sözler, 19.30 
yumlar. karışık konıer, 20.30 sözler, 20.45 

Pariı kısa dalplar: mizah, 21 duyumlar, boraa. 21. 30 
6 (25,60 m.) PlAk 6.45; Du- Röle. 

yumlar. Borsa. 13 (19.68 m) Du- Münib ...OS m. - 21 .duyumlar, 
yumlar, boraa. 13.30 Llyondan 21.15 Alma• marı ve dtanslan, 
konHr. 14.30 lngilizce duyumlar. 22.30 Skeç, 23 Duyumlar, 23.20 
l~.40 ıöıler. 15.15 Sinema bahsi. program arası, 23.30 S.humann'ın 
15.30 tiyatro ya}(ımı .. La Pariai· eserlerinden piyano kRHrİ, 24.30 
emıe., ve,, La Grammaire,, adh hi· Hafif musiki. 
ıer perdelik 1k1 plyea 18 (25,23 Hamburg 332 m. - 21 duyum-
a) Duyumlat, bora-Sözler-19.'30 lar, 21. 15 Alma dau ve mart-
KonHr 20.30 S6zler. 21 Duyum- ları, 22.30 ulusbnva11 müzik 
lar, bom, 21.30 Konnr (rlSle). ıenlikleri, 23 <11uyeadar, 23.25 
221.45 ainema babıi. mllzikli prosrram 'lll'Ml,24 ıen müzik. 

Münib 405 m. - 20 BethoYen Breılau 316m. - 21 kııa du-
ıonatlan 20.30 Berlfnden rile 21 JUmlar, 21.15 Alman danı •e 
Duyumlar. 21. IS Genç DMll ya- mutları, 22.30 dG~ ihracatı, :23 
yımı. 21.45 .. Juni,. adlı •keç 23 duyumlar, 23.ao d-. 
Duyumlar. 24 danı mllztii 8 Hazır- Cumart-ı 
'Hamburı 332 m.- 21 Duyum• BUkreı 361 m. - 13-15 gBn· 

har. 21.15 Gençl.re uluul yayım. dllz pllk JJ~ımı, 18 uker :muzi-
21.45 KöylU yayımı. 22 Uluılara- kası, 19 duyamlar, 19. 15 asker 
ıı müzik. Şenlikleri. 2a Duyumlar. mızlkuımnU.vamı, 20.atler, 20.20 
23.25 'MOzikli program arMI. 24 Romen musikı.ai plakları, 20.45 
bDyUk operet poparis1. sözler, 21.05 Koro heyeti, 21.35 

Breslau 316 m. - 21 -duyum• aöıler, 21.55 radyo orkeatraııı, 23 
lu. '11.15 Gençlen uıu..ıı ,..,... lluyumlar, 23. rs konıer nakli, 

Sayfa ıs 

Mesafe Mefhumu Hiçe İndi. 

T elefondaKonuştuğumuz 
Kimselerin Yüzlerini De 

Görebileceğiz 

Televizyon Denilen lca~ Arlık Çocuk 
Oyuncağı Gibi Oldu 

X.leYlspala telefoal&ılll kil- mlkyaıita bir ıantralı 

Fennin aon harlkaları •• , .. 
ılnde yakında garip buı telefon 
muhaTerelerl lıidecetb. MeaelA 
MVglliıl ile kODUf&D bir aenç: 

"- Şekerim, telefona bir u 
daha yaklaı. Seni iyice g6-
remiyorum . ., Diyecek. Yahut bir 
•o•yete direktörü uzaktaki ıube
lerinia mOdOrlle telefonla aCSrll
flhken: 

11
- Baylar buglln, aramızda 

ylblerce kilometre meafa ıoldaiu 
halde, ıon aistem bir makineni• 
elimde gördüğftnUz krokilerini 
tetkik etmek özere toplanıyoruz . ., 
Diyecek. 

Bu, bf r hayal deAildir. Am•• 
rika telgraf ılrketlerinden biri 
hllkümete müracaat etmiw, husuai 
aur~tte tertip edilmit bir kablo 
esbab Japmak iç.in mUıaade 
iatemiftl. Co • Akıial ka1Jlo, ya
ni .. müflerek mihverli kablo., 
denilen bu kablo, yalnıı Helayı 
değil, ayni zamanda konutan 
kinuelerin resimlerini, 9ekillerfol 

de naldedebilecektln 
Amerika htıkimetl müıaad• 

ettiği takdirde • ki buna ıOphe 
edilmemektedlr.-Nev~ork ile Flla• 
delflya ıehirlerl araaında bu ne
•iden ktlçllk mikyasta teıiaat 
yapılacak, bunun Dzerlnde mUhen• 
dialer dokuz ay müddetle tecrll• 
belere girişeceklerdir. Dokuz •J 
aonra dUzgUnce ve ucuzça ltletl• 
lebileceğl anlaııbraa bu tuisat 
pnlfletJllp bltun Amerika ıehir• 
lerine yayılacaktır. 

MUhentlislerin iddiaıına ıöre, 
her fU be kablosu llzer:inde ba 
neviden 200 telefonun ayni za• 
manda :iflemeal mthnkln ola
caktır. 

Diier taraftan bu keılf, 
'radyo • Televizyon itini de bir 
kat daha ileri götürmüş olacakhr. 
ÇünkU ılmdiye kadar bir televlzl• 
yon pro~ramı tertg, edebilecek 
surette bir tebeke t..U etmek 
kabil olamıyoıdu. Bu Ayede, 
ileride bu da mllmkln olacaktır. 

MONA.KASA iLANI 
latan bul Amerikan Koleçi Direktörlüğünden:. 

(~obert Koleç - Amer1kan Kız Koleçi) 
Mektebimiz kız ve erkek kıaımları için lizım olan et, ekmek ve bakkaliye 
etyası aç k münakaaa ile aatm alınacaktır. İsteyenler tutname auretini 
Bebek'te Robert Koleç idare.inden alabilirler. Miloakaaa 19 Haziran 1935 
~artamba giinil uat 9 ela Bebek'te Robert ~ eçte yapdacakhr. 

--------------------------
>Dr. lbrahim Zati 

Belediye karı •ında Piyerlotl 
cadduiode No. 21 

HeriÜD öt!edea ıonra baa taları:u 
kabul eder. 

23.45 Franaı&ca ve Almanca du
yumlar. 

Moskova 1724 m. - 18.ao 
aenfonlk .Jconaer, 19.30 yeni Sov
pt ıarlulan, 21 ıenfonik koaser, 
t.2 Almanca yayım, 22.05 Franıızca, 
U.05 1ave_ççe ıyayma. 

Prag, ~70 m. - 20 duyumlar 
•lllSder- ıplik, .20.30, ha1if muılki, 
21.30, ıözler, 21.45, .. Dul Mat• 
mazel " adh VieniaYıkinin 3 per
Clellk opereti, 23 duyumlar. 23.15 
ılı.ler, 23.30 plak, 23.45 Radyo 
orkeatr•ı. 

Pariı kısa dalaalar - 6: { 19,68 
m.) plak, 6.45 duyumlar, bona, 
13: (19. 68) duyumlar boraa 13.30 
Bordodan konıer, 14.30 ln-
ıillzce duyumlar - sözler·, 15.30 
Andre Delmon cazı, 18, (25,23) 

Sinir va akıl ha tu.ltldarı mtit. 

Dr. ETEM VASSAF 
~a1oğlu Orhan B. apnllnıanı Tel.2:l033 
Ev. r<:adıkÖJ Bahar ye 1 eri •okalıı T-.1.CSOHI 

duyumlar, bol'&a, 19 sözler, 19.30 
konıer, 20.30 tözler, 20.45 da
'fUIDlar, 21 duyumlar, 21.30 Retle. 

Miolb 405 •· - 20.05 oda 
111u•lmj1 21 duyuPllar, 21.10, 
Jtalyan Ruı, Franaız ve Alman 
o,peralanudau parçalar, 21 duyum
lar, 23.20 proıram arau, 24 :dans 
mt\ziği. 

Hamburg, 332 m. - 20 ka· 
rıflk konser, 21 duyumla, 21. 10 
'~r Poatillon YOD Loajumeau 
adlı 2 perdelik opera. 23 duyum• 
lar, 23.25 mua:kili program ar•aı, 
24 danı ve "f&n parçalar. 

Breslao 316 'JD. - 20. 15 Al· 
man tarluları, 20.40 hafta duyum
ları, 21 ckıaa duyumlar, 21. 10 
müzikli piyes, 23 duyumlar, 24.30 
danı ve hafif mttiik. 
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Açfk havada 

Bıralulmıf 

SON POSTA 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

. . . . SICA,K,yediğiniı biltün yemeklerde mik-
. roplat ~"'~· SO()UK. ba •ikropları 61diirir. Buaan için bir • 
· elel~ . ~· .. ,. dolabl satı• al•al111n11 ve na• alute11 eo 
tyiİiıl eeçmellliıiL 

Bu sigortayı temin · eder. 

Fiyatı = 180 liradan itibaren T ediyat = 18 ay vade 
Satı& yerleri • Nureddin ve feriki, Ankara A. Vetter, lzmlr 

Y • .. hlblnln S.al merkezi. Beyotlu - Galatasaray 

~RAY1~·c0GALTAN · BiR· ·FABRiKADIR· 

, 

HHiran 1 

SiNEKLER; Sıtma, Tifo, Tlfüı, Verem gibi hastalıklar u 
ölüm getirir. TAHTA KURUSU; uykunuzu kaçırır. Sid 
iğrendirir. HAMAM BÖCEKLERi; yemeklerinizi, erzakı· 
nızı, eıyanızı telviı eder. GÜVELER; halılarınızı, elblıe· 
terinizi parçalar. 

• 
ıze 

'1 A STALIK 

Ge t:i r İ yow-u z. 

Karıncalar, Arılar, pire, bit, · gene, karkayalc, akreb, 

örGmcek, t rtıllar ve her ney) bacekler, çiçekler, afaç• 
ı ft • •• . ' ~ ... ,. ınlar Gıerindeki tekmil tuf.eylab 

FA.YDA .. 
. . 

Kökünden 61dUrUr 

Leke yapmaz. 

FAYDA dlter markal•ra aasaraa iki •i•li kunetll •• ruı 
7- rıya daha ucua olııp ecaebf yalaalarına alcfaaarak fa.ta 
para nrmeylnlz. Haaaa clepo•u: lıtanbul, Bt1otlu kutu•u 
30, orta 60, bOyGk 80, bir kiloluk 360 kuruıtur. 

_ ... ... 

o - OYÇE 
SiGORTA ŞiRKETi • HAMBURG 

YANGIN &NAKLiYAT 

MOOORLO~O F. ŞİNDLER ve Şsı. lstanbul 

Telefon: 21014 

En elverlşll ,artlar. Zarerlarmn eUr'atle teavlre•~ 

isten bul ve ta,ra için acenteler · aranmaktad1r. 

1 Denizyolları rFO 
zS.nF}•tlAUID~T-,L·· liıtabı.ışılık AT• RkuvvKetıiılik fl~·llAbndaLltUT)' uk faHlde vu··· lL•:ıiriAgörslllenA s I 1 ş L E T M E s ı 

AHateleri ı Karaköy KöprGbatı 
Tel. 42362 - Sirkeel MGhGrdanade 

kullanınız. Her eczanede satllır. 1 Han Tel. 22740 

BULDUM 
Hiç dökUlmlyen 

PUDRAYI 
"Tokalon pudratı,, 
rUzgira, yaimura, 
aporR ••ya dansa 
rajmen, hiç döktil· 
mlyen ve cilde ta• 
rlf olunmaz tazelik 
vo aUzellik voren 
pudra dır. Bunu 
kullananın hiç bir 

~ .......................................................... m1 ........ ~--... 
Ayvahk Yolu 

Şirketi Hayriyeden 
Bundan böyle Pazar günleri Cuma 

tarifesi, Cuma günleri de adi günler 
tarifesi tatbik olunacaktır. 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
binlerce kiıinin yüzünü güldürdü. 

2. el keşide 11 Haziran 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mUkif at vardır,.. 

&on Posta Matbaaaı 

Sahibi ı R. Kökçii Neır. Mtidllrü : T•hlr 

Ademi iktidar 
ve belgevşekUglnl, alnlr 

7Afivetlnl giderir. 

K11tueu tSO kuru9t•r• 
Atlree ı Galata poıt• kutu•• 1251 

MERSiN vapuru t Hazl· 
ran CUMARTESi gUnll ıaat 
17 de Ojkiliyo kadar. (3033) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 2 Hazl· 

ran PAZAR 1tUnU saat 10 da 
Mersin'• kadar. "3034,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 2 Haziran 

PAZAR gUnU aaat 20 de 
Rlıe'ye kadar. "3035,, 

Yaz mevaıiminde 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en güzel 

ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

Buyuk 20 Kadeh kuru,tur. 

istifade ediniz. 

Tokalon Pud rcS
sını tecrübe 

,, edinıL r beşi<'• hiç bl,. 
~ \'4-,• pudra 

\ ~~~ ~ aramıyaca..-sınıı 

vakit burnu parlamaz, .} uzu kız.ır· 
maz. Bu pudra 1ayesinde, parlak 
burun, parıldayan ve kızaran y~ı 
kalmamııtar. Meıhur aktri11ler, sı· 
nema yıldızları, her memleketill 
nam vermiı ılizellerJ, huliaa, 
3,000,000 kadın hor sabah ''krr 
ma k6pUtU,, lbt!Ta eden "T okaloD 
pudra11nı,, kullaaıyor. 


