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Yiiksek Müdafaa Mec-

•• 
lisi Onemli Karar Verdi 

Hava OrdUmuz Arttırılacak ... 
Yüksek Müdafaa Meclisi Milli Seferberlik 
lılerile De Meşgul Olmuştu~ - Harici Vaziyet 

Ankara, 21 (A.A.) - BUdlrliı YOkHk müdafaa meclisi, fımet lnibü'nüa başkanlığında 19, 20, 21 
Haziran ıtınlerlnde toplanmıı ye memlekeUn yükHk mlldafaa meselelerini tetkik etmiştir. Meclis, 
herıeydeo evYel haYa tehllkeıfne karıı vatandaıların her tarafta a-österdiii ilgiyi tllkran Ue iÖrmDt ve 
vatanoın haya emniyeti ancak bütlln uluaun yakandan lttlrakile temin olunacağım kaydetmittir. 

Yülc••k mildafaa mecli•l, lıa11a ordusun• arttırmaga flB en geni garaçlarla teçhiz etm•g11 karar 
oer•r•lı bunun için ~ ••nelik 6lr plin kabul etmiı v• vaııtalarını lıa•ırlamııtır. 

Yülcs11k müdafaa m•cli•I, milli ş•f•rberlik lşlerile ayrıca meıgul olmuştur. 
En nihayet, Hariciye Bakanı devletin harici vaziyet ve emniyetini ve aulbun mubafazaaı için Tllrkiyenfn 

ar1ıulu1Al alandaki elbirliği çalıımalarını izah eylemittir. 
YttkHk mttdafaa mecliai, aonbaharda mutat toplanbsını yapmak üzere görüımeslne nihayet vermittlr • ..., ___________________________ ~, ________________________________ _J 

Haciz işlerinde Kolaylık 
ihtiyati Haciz, 

Altında 
Ancak Bazı Şartlar 
Kona bilecektir 

Bir lzahname 
Hazırlandı 

Bu lıe Finans Bakan· 
llğı Önayak Oldu 

Ankara, 21 (Hu•uli) - Fi•••• 
~akanlıtı, tahılU emval kanunu• 
aun tatbikinde bası yanlııbklar 
rapıldığını ve bu ylizden tikly•t· 
İ.ar oltlujuau dikkate alarak l>lr 
kahnam• hazlrlamıttlr. Buna fÖ• 
n lhtiyatt had11 koyabilmek itiD 
ıu ıebeplerln bulunma11 ıart ko
ıulmuıtur: 

1 - Mükellef Tl!ırldyecle lteHI 
btr ikametılhı yokıa. 

2 - MOkellef ••r2lyl Yerme• 

Fl11•11• B•k1111ı Fa•t Atr•lı 

mek için mallarını ıldemlt. ka· 
( Dnamı 6 ancı yil•d• ) 

Gönlü Dünyalar Kadar 
Gani Bir Fakir ... 

--.-..•ıı• •·----.... ...... - ...... .., .• _ 

Dün Geldi V • Küçük Dursunu 
Evlatlık Aldı 

OnUmde, yukarıda gördDğünllı 
ldlçlliOn •• kadının reıimlerlnl 
aGren bir tanıdık : 

- Yahu, dedi, 8unlarla konu· 
facak kadar mevzusuı mu kaldm? 

Yazıya, onun bu ıorıusuna 
Yerdiğim cnabı tekrarla · batlı• 
Jacağım: 

- Mevıu, okuyucunun alAka· 
ıınl uyandıran fikir demektir. Bazl 
okuyucular, fi anca tanmmıı ka· 
dının hıyatı niı, armudu mu daha 
Çok se vdiğini anlamak ister!er. 
Baıı c kuyuca!ar da, f :anca meşhur 
latm l; hana turşu~unu:ı .yHiklerinden 
baliı ede:ı saçmalarını, vecize iİbl 

( o .. vaıuı 13 Ü .cQ yuıJe ) H•tlc• v• tıviatlaiı lclın••lz D.,...,. 

-·-......- ··-----
Köylü için 

Ziraat Bankasında 
Yeni Teşkilat 
Ankara, 21 (Huauıi) - Ziraat 

bank111 bilhaua Eti Bankın teı· 
killle kendini yalnız zlrat faaliyet 
uhaıına verdikten ıonra, zlralJik· 
razat lılerlne btiyUk bir ebemmi· 
yet Yerecektir. Zirat ikrazat isimli 
ayrı bir mUdOrlUk kurulmuı ve 
batına Mtlmtaz Bahri Koru ı•ti· 
rilmlıtir. Zirai ikra1at Uzerlne yeni 
bir tekil bulunacaktır. Bankanm 
bundan aonra en mühim yapacağı 
ft, tarla O~erlne yaptltı ıibi, çift 
hayvanatı ve mabtul U.zerine para 
lkrazıdır. 
· Ziraat bank81ı bu tekildeki 

lkrazat uıuln ile ayni zamanda 
mahsullerin Uzerlnde nAzım yaz;. 
fealni de görecektir. Yeni müdür• 
lüğün vazife ve teıkilAhm tayin 
eden blr nizamname hazırlanmak· 
tadar. 

C. H. P. si 
Bürosu Geliyor 

Ankara, 21 (Huıusi) - C. H. 
P. al Genel Hkreterlik bürosu 
yakanda latanbula gidece.ktfr. Büro 
bir müddet htanbulda, çalııacaktır. · 

Bir Kadın 3 Çocuk 
Doğurdu . 

Akhl~ar - Şehrimizin Hacı 
ishak .maballe1inden Dramah MU· 
eızlo oğlu Yuıufun eşi Fatma bir 
batında · 3 çocuk -Uoğurmuıtur. 
Çocuklardan ikisi kıı, biri erkek· 
tir: Şimdi Akhlıarın btitOIİ kadın-' 
Juı hediyelerle bu ilç yavruıu 
16rm•1• ıfdiyorlar. 

imtihan Anketimiz 

• 
Bugünkü lmtilıanlar Her 
. Bakımdan Mutlak Su

rette Fenadır 
Çocukların Bilgisini Takdir Etmemize 

Yardım Etmez 

Tecrübenin Verdiği Dersler 

imtihan Çocufiun Hem Sıhhatini, Hem De Dlm•fiını Bozar 
Yüksele Mualllm mektebi Pedagojl 
muallimi Sadrettin Celll de biH, ·~~ 
imtihan meaeleıi hakkında fikirltrl· 
ni töyle anla,mıştır: 

Her teyden evvel ı6ylemek isterim 
ki, imtihan gibi çok mudil va 
mUbim bir mesele hakkında bu 
kadar az zamanda tam ve e1aılı 
bir fikir vermek mümklln değildir. 

Husuılle bugUn, yeni terbiye 
tetkilatımn ortaya koyduğu me· 
selelerde, imtihan ve müsabaka· 
Jara mühim bir yer ayırmak il• 
zamdır. ÇUnkU, imtihanlarda mu• 
vaffakıyetln hlkim bir endlıe 
olmaın, talebenin ferdi değiılk· 
liklerine daha uygun, muallimin 
teıebbüılerinl uyandırmaya Ye 

ceaaretlendirmeğe daha elveriıll 
hakiki bir terbiye •• tedriı tek· 
niğlnin yayılmasına mani olmak· 

·.~ 

tadır. 
Bunun içindir ki birçok terbi· 

( Devamı 12 inci yazde ] 

Çumartesi Y evmiycleri işi 
Daha Halledilemedi 

Cumartesi ınnu yarım it yapan iıçiler:n yeYmiyeainl tam veya 
yarım YermtJk meıeleıf benUı halledilmemittlr. Maamafih bu iıi 
pratik bir ıurette halleden mUeaaeseler vardu. Ekaerl mllesıeseler 
iıçilerinl hergUn dokuz aaat ,aıııtırmaktad~rlar. Cumartesi alinü iıe 
bet saat çahıtırmakta, buna mukabil ya mesailerinden az olarak 
itçiye yarım yevmiye veya müeesese he•abına mesailerinden 
fazla olarak tam yeYmlye vermektedirler. 

Bir kıslm müesse&eler mUesseaeoin de, işçinin de zarannı muc:lp 
olmayacak bir formül bulmut lar ve cumartesi yevmiyelerini tam 
Vf'rmeye başlamışlardır. Bu formUl · ameleyi annde dokuz buçuk 
ıaat çahştlrmak, cumartui ıttnUde saat birde paydoı ettirerek 
tam yevmiye vermektedir. Bu ıuretle muea .. ıe hergün yarım 
ıaat fazla İf yaptırmak ıuretile cumartesi ıUnü kaybettiği iş 

randmanını, iıçi de yarım 1aat fazla çalıımak suretile cumarteai 
gUnü öğleden ıonra kaybedeceği yevmiyeyi alabllmektedir. 

Vak.tile, Hır11ti
y11nlardan, ha
raQ adile ayrıca 

blr vergi alınır
dı. V erg '.lerin 

Çerez Kabilinden 

Akhn11 Gelrnemlt 

' - Yıkıl ora-
dan 1 Ben haraç 
maraç bilmem 1 
Diye tahsildar"' 
hakaret eder. 

o zamanlar tah· "-'--------------' Birlbirlerlne gi
ııili de düzen altında olduğundan ı retler, bir hengamedir kopar. 
tahıildarlar çarşı, pazar dola~uJar, 

1 

Kavgaya Yeniçeri kolu mü· 
rastgeldiklerl adamlardan verıri dahale eder, D l:'li Bekiri çalyaka 
iııterler, makbuz gö•termiyenlerden e<lip karakola götiirürler. 
cayır cayır para toplarlardı. Yolda, bu heyei!e giderlerken, ta· 
Bir gün, haraç tahıtildarlarıodan mdık biri rutgelir. Sorup işi anla-
biri, böyle ötede beride dolaştığı d ıkt ıı n sonra bu adam Deli Bekireı 
mırada, meıhur ayyaşlardan Tuzıuz _ Ya hu ! niçin, Müslüman olduğıı-
Deli Bakiri meyhanede başı açılc, 

nu • Öylewedin ? 
hangi milletten olduğu belli olmı· 

h Deyince, Deli Bekir ı yaoak bir halde raetgelirip araç 
kağıdı sorar. - Ne bileyim? Aklıma gelmedi 
Deli "Bekir, Hl'hoı, ne yapbğıoı be birader r. 
pek bilmiyerek: Cevabtraı verir. - Tıflı 
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Dofru Mu, 
Dejil Mi? 

Deiil• Lôtfen Cevap 
Veriiiz 

Bir ob711ea•a• JUlJWI Y •• 
latan balda dejl, bötln yurt içinde 
J•pılaa 70~ Nst& w plıllr. 
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ra ldl9lk .. at da buna perakend• 
Atarken temilllt• dikkat etmezlır. 
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22 Haziran 

Hergün 
Kültür 
Ve imtihan 
işleri 

imtihan meaele1i hakkında Son 
Postanın açhğı anketi okuyunuz. 
Dun Amerikalı profesörtın dütün· 
diikleri.11 yaımııtık. Bugün de 
ötretmenlerin okulunda Pedagoji 
ijrelmenliii yapan Sadrettin Ce· 
illin dütüncelerini okuyacaksınız. 

Bu iki profesör de bugUo mem· 
lekelimiıde tatbik edilen imtihan 
u•ollerinin noksan, ıerl, hattl 
zararlı bir uıul olduğunda birle
ılyorlar. 

Bu anketimiz öğretmenler ara
•ncla büytik bir ilgi uyandırdı. 
Dun hunlardan ikiıi ile konUftum. 

Bunlar, buglinkll imtihan ıek• 
IWn çocukları eıip .U.jrli yaptı• 
tun kabul ediyorlar. Fakat oa• 
l•a göre ikinci bir menle daha 
Yar: Çocuklar çalıımıyorlar. Imti· 
banlar çok feaa, fakat hiç olP.Dazaa 
çocukları çahımıya ve deraleri bir 
defa olıua ııöıden ııeçirmlye 
qıecbur edlyer, diyorlar. 

.,.. 
Çocuklar niçin çalıımıyorlar? 
Bu da bir mHele. Hem de çok 

8nemfi bir mesele. Çocuk çalıt· 
mıyorH bunun birinci kabahati 
terbiye ıl.temlnde ve mllfredat 
programlarmdadar. Okutulan ıey 
çocuğu meraka düilirmllyor. Ôğ· 
retmen 60 kiıilik mnıfta 
yalnız derı vererek Yıkit geçi• 
rlyor. Çocuklar da 1a uyuyor, 
ya eğleniyorlar. Sonra imtihan 
ıellııce sıkıtıyorlar. 

Çocukların çabımamaaının bir 
çok sosyal ve ekonomik Hheplui 
daha vardır. Btıtnn bu Hbepler 
tetkik ediHp çaresinin aranmHı 
llzım. 

Bir gazeteci arkadq, bisim 
Haelere çathjımw ıaamıf. Biz 
lfıelere çalmıyoruz. KtUttlr siıte• 
mimizin düzeltilmeye muhtaç ol• 
duğunu iddia ediyoruz.. 

Şimdiye kadar ltllttla derdi· 
miz çocuktan okutmak, mektep 
açmak itinde toplanıyordu. BuıOn 
bu devri atlattık. Şimdi arhk 
terbiye ılıteml kurmak ve tatbik 
edilmekte olan yaaht ıiıtegli 
düzeltmek çafana geldik, mek• 
tepleri kurduktan 11onra yalnu 
çocuğu okutmanı& yetmedliinl 
öğrendik. Mektep iyi ıeydir am
ma okutmaıını ve terbiyeılni 
bilmek ıartlle. Bu hususta baıka 
memleketlerin yaptığı tecrilbeler
den istifade edebiliriz. 

Kültür Bakanlığı hiç olmazıp 
imtihan meseletinl konutmak 
llzere bu aeae bir kDltlr koaarHI 
toplayamaz mı ? 

* Bizim aörUşUmUza göre konire 
top(anamazN, ktUtllr Ye terbiye 
ılıtemimizl k-uracak bir ekıper 
voya ek~ler beyeU11e _lhtiyaf 
vardır. BagttnkD mllU talim 
Ye terblya heyeti bu iti b .. 
cerememlıtlr ve beceremly .. 
ceğini lapat etmiftir. Arhk on
lara gUYenerek ktıltlr işlerimizi 
dftzeltemeyb. 

Lava/ Meclisi 
Dağıtacak Mı. ? 

Pariı, 21 (A.A.) - Baıbaku 
Laval, itimat muelHlnl ortaya 
koymadan, Bakanlar ko•İllyonu• 
nun, çizditl prağramı detfttirmek 
istediği takdirde parllmentoJU 
kapatmak tehdidinde bulunmu,. 
tur. 

Yunanistanda 
Bir Kasaba Yandı 

Atina 21 - Seliniğe ) arım 
saat mesafedeki EdeHa tehrin· 
den yangıo çıkmıı, bir ipek fab• 
rlkasmdan çıkan ateı bütDn 
ıebri istila etmif, 300 eY, 150 
dlikkin, bu arada da Milli Atiaa 
8ankasının ıubelll yaamııhr. 

SON POSTA 

Resimli Maka e a Kolay Para a 

Ihı reıim, ıize bir hırsızlık Yak'aaının üç safhasını gö&
termektedir. İki hınız önce planlarına yapıyorlar. Sonra 
baakayı ıoyoyorlar n nihayet hapiıanede ıoluğu alıyorlar. 
Gizli kalmıı bir harıazlık, cezasaz kalm11 bir hırsı:ı JOk· 
tv. Bqkalanmn parılanna çalarak stngin olan, rahat 
yqıyan ve cemiyette itibar giiren inıı•n bulunamaz. Bunlar, 

lı ıyı&t yoluoll yanlış girmiş insanlar ı lır ki, bu yol, oulaı ı d1..ı i '" "' 
hapse ve zındaaa süt'Clkler. Genç çağda iken para hırsına, 
çabuk zeng;n olmak hevesine kapılanlar bir an için bu yola 
düşebilirler. Fakat bu yol dııima karanlık ve t.hlikelidlr. 
Aydıohkta çalışınıya ve sizi aydınlığa götürecek yollarda 
para kazanmıya alışınız. 

c:::=-:- =========-==~:=--===== ------ ---

• 
SON TELGRAF HABERLERi .. 
Şehinşahı Oldürecek1erdi 

------ -

Tahranda Bir Suikast Teşebbüsü 
ıv:eydana 1 Ankarada Komünistlerin Mu-

Çıkarıldı Ankara~:~=~~.~:o~•> -~==•tlikı~~!.~~~~ 
Bu••tu·· n Suçlular lann ilk muhakemeleri dün yapılmıthr. Neticede maznunlardan Muzaffer, 

Ruten, Zeki, Hasan ve Eyubun mevkuf, geriye kalan Klmaran, 

A ıd Hamdi, Tursun, Necmeddin, Muammer Ye Abdurrabmama gayri 
Si 1 mevkuf olarak muhakeme edilmelerine karar verilmiştir. 

lçleri.nde iki De Beypazarında mualllm Baha hakkındaki tahkikat henüz bitmemiştir. 

Gazeteci Var Yugoslavya Kabine Memurlar 40 
tahrandan Mısır aazetelerlne Buhranı Devam Tayyare Alıyorlar 

bil4iirildiiine göre Şehioıahı E 
ildUrmek, hllkômetl devirmek için diyor 
hazırlanan bir suikaat teıeb bllsU 

Ankara, 21 - BUtlln Devlet, 
huıuıl muhasebe ve belediye 
memurlan aylıklarının yüzde iki· 
ai.nl bava kurumuna bırakmıılar• 
dır. Bu para bir buçuk milyon 
lirayı geçmektedir. Bu para ile 
40 tayyare ahnabllecektir. 

meydana çıkarılmıf, ıuçluların Küçük Andlaşma Toplan• 
hepsi aıılmııtır. Aıılanlar ara· tıaı Bu Yüzden Geri K~ldı 
sında Şafak Surh Ye T eceddOdll 
Iran ıazetelerl sahipleri de vardır. 

Htıkfamet Şehinıabı 'H bugün• 
kn rejimi korumak için bUyOk bir 
ıayret arfetmektedlr. Sarayı 
konımak içi• etrafına d~rt tabur 
aıker konulmuıtur. 

Kondiliı Kralcı 
Bu Fikrini Ajanala Resmen 

Bildirdi 
Atlna, 21 - Baebakan mua• 

vinl •• dıı itler bakanı Kondilfa 
tle•lftlr ki ı "Pilibistin krallık 
lehine çıkmaıını fıtfyorum. 
Zira cDmhuriyet normal aiyasa 
ürab vermedi. Bunu kırallak 
verirn Yunaai•taa kurtulacaktu • ., 

Parti arkadaıları KondWıten 
izahat lateyıceklerdlr. 

Belgrat, 22 ( Hususi) - Yeni 
kabine henllz teşkil edilmemiıtir. 
Yeni kabineyi Y evtlç, Viçovfç 
veyahut Stoyadlnoviçten blriıinln 
kuracağma muhakkak nazarUe 
bakılmaktadır. Zagrepten gelen 
Hırvat partiıl lideri Maçekl kralın 
naibi Prens Pol tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bugün Belgratta yapılm&1a icap 
eden kllçllk andlatma toplantım 
Y evtiçln hlik6metten çekilmesi 
dolayııile geri barakılmııtır. 

lzmirde Bir Katil Yakalandı 
Beı buçuk yil önce Zafranbo

luda Nazifeyi öldürllp 15 yıl 
hapse mahkum olan ve beı yıl 
yathktan ıonra kaçlp izini kayb .. 
den lımall adlı biri burada ya· 
kalanmııtır • 

Yeni Valiler 
Ankara 21 - Ankara Bel .. 

diye Reis Muavini Adil Maraı, 
latanbul Poliı MUdl\rll Fehmi 
Mardin, iki ıci Müfettltlik nıa:rlt 
Mtı,a-viri Osman Edirne, Birinci 
Mnf ettiıllk istihbarat MUdttrn Bur
haneddin Ajn, Liman Mftdftr8 Ali 
Rıza Gaziantep, Burdur valisi Saip 
Van, Aylntap valisi Akif Slvaı 
valiliğine tayin edilmiılerdlr. 10 

Yillyette de deA'itiklik olmakte.dar. 
Sam•un valisi Fahri de Evkaf 
umum mndnrllğllne tayin edUmir 
tir. I 

/STER iNAN /STER l NANMAI 
Bir gaze' d arkadaı anlatıyor: 

''Bir doatumun çok yakın bir hııımı öldü... Doıtum 
ook bıoırikli bir adam oldugu halde bakwı bquıa 
ıılenlıre; 

''Cenaze hazırlanıyor. Oömeoek mezar yok. Neclea f. 
Aile kabriıtuu Mıçkadadır. 

Belıdi7e: 
- f>lmu.. Kapalıdır, diyor. 
- Yahyafendi dergahına Y .. 
- O da olmaz .•• 
- Eyübe 1 .. 
- O hiv olmaz ... 
- E biz ne yapalım timdi. ?.. Acaba buralara rnli-

iaadı için bir müracaat 1.. 
- Ankaraya istida göndeıln. 
- Vakit yok! Cenue hazır .•. 
- Eyyy r Vaktile düvlineydiniz ... 
- Aman efendim ..• İnsan ölecğini bilir ml ki, vakUle 

11tida nrelim ... 

- Sö:r. temsili, yani ... 
- Şimdi nereye gömıoığis t. 
- Ani mezarlığa ... 
- Nerede bu ?. 
- Meoidiy• köyünden ıonra, daha ileride. 
- E orada biraz yır alıak ta aUe kabriıtanı yapıak f 
- Satılamaz, henüz pllnı yok ~. 
Bu birinci parti ... 
İkinci parti: 
- Ef eodim, Belediyenin oenaze otomobilini filin 

yere gönderir misiniz 1 
- Ne zaman 1. 
- Üğle üzeri... 
- Öğle üstü araba meıguL lıteraeniz aabah erken· 

den, yahut akşam geg vakit .. 
- Efendim! Gezmeye gidecek değiliz.. Cenaze tatı· 

yaoatız •. 
- Efendim. Ben de reddetmemek için öyle aöyledim.,. 

JSTER iNAN /STER JNANMAI 

Sayfa 3 -, 
Sözün Kısası 

Yenicami 
Etra/ındaki 
Molozlar 

Server Bedi 
Dünkü gazetelerden b.ri Ye· 

nicaminin bugünkü fotoğraf:sini 
ve etraf andaki molozlar yıkıldık· 
tan sonra alacağı şeklin reıminl 
altalta koymuş. "ne zaman, fakat 
ne zaman?,, diye soruyordu. 

Ben hatlrlarım, bundan on altı 
on yedi sene evvel muharrirliğe 
yeni başladığım 8lralarda. Yeni• 
caminin etrafındaki moloz ve kötn 
binalar kaldırıbr da oraya bir 
meydan açılacak olursa büyt\k ve 
muhteşem kubbenin güzel taran· 
mış bir baştaki alın gibi tertemiz 
ortaya çıkacağını bir mecmuaya 
yazmııbm: Daha o zaman kendi· 
kendime diyordum ki: "Ben kon·, 
dimi bildim bileli bu meYzua dair 
neler yazıldı. Benimki do fazla 
olmasın?,, 

Aradan on alb bukadar yıl 
geçti ; Y enicami etrafındaki mo
lozlara dair yine yiizlerce yazı 
yazılmak lizım Keldi, sonralan 
ben de kimbilir bu mevzua kaç 
dafalar döndüm, fakat biz yaz· 
dıkça oradaki pislikler arttı, za· 
man ile mabedi çeviren tahta bi· 
nalar eakidikçe eskidi, çarpıldık· 
ça çarpıldı ve oraya Belediyenin 
çöp arabasından baıka biç bir 
imar gayreti girmedi. 

Hakikatte bu Yeni Cami et· 
rafındaki molozlar bir ıembol ha• 
line gelmlftlr: Okadar yazıldığı, 
çizlldiğ~ ıöylendiği halde bu mem
leketin her tarafını dolduran bir 
çok molozlann ek•ilmek ıöyle 
dursun naaıl artbğana iıarettir. 

Yurdu temizlemeğe baılayıp 
başlamadığımızı anlamak için ora· 
ya bir göz atmak yetiılr: Yeni 
Cami eski halinde midir? Ôyle iH, 
emin olunm: kJ bu memleketin 
Belediye zehnlyeti de eıki halin-
den hiç şaşmamıttır. lıte size o 
btlyllk ibldemiıln mllkemmelly .. 
ti nlsbetinde mllkemmel bir ölçnl 
Bqka bir mikyaaa hiç lllzum yok. ...... -............................ ·--······--·····-
Tramvay Şirketi 

1700000 Lirayı Geri 
Veriyor 

Ankara 21 - Bayındırlık Ba· 
kanlığı ile lstanbul tramvay şirketi 
arasınd.a yapılan görtlımeler neti• 
celenmif, Fatih ve Edirnekapı 
hattına sarfedllen para indirildik· 
ten ıonra geri kalaa bir milyon 
700 bin liranın ıı•ri verilmealnl 
tirket kabul etmiştir. Paranın 
tediye mDddeti tesbit edilecektir. 

Ankara Yolunda Bir Kaza 
Bursa, 21 - Karaköyle An· 

kara arasında posta yapan otoblls 
Pazarcık cıvarında bir köyltlyft 
çiğneyerek öldUrmtııtUr. Şoför 
teYkif edilmlıtir. 

ihraç Edilecek Kütükler 
Ankara, 21 - Cem kötDk· 

lerinin ihracı yaaak edilmeden 
HV•l satıldıkları resmen teıbit 
edilen köttlklerin ihracına izin 
Yerilmiştir. 

Köylüyü Nasll 
Okuturuz? 

Ankara,21 - Knltllr Bakanhja 
bakanlıklara bir tezkere gönde
rerek köylDytt okutmak için neler 
yapılması icap ettiği mCltallasında 
bulunduklannı sormuıtur. 

Bursada Bir Köy Yangını 
Bursa 21 - Fı.taklı köyünde 

bir yangın çıkmıı, bet ev tama• 
men yanmııhr. Evlerden biç 8fY• 
kurtarılamamııtır. 

Ankara Gan 
Ankara, 21 - Yeni gar bin .. 

smın yapılma ıı 777 bin liraya 
tayyare kurumuna 120 bin lira 
teberru eden Abdftrrabman Naci 
ye ihale edilmiıtir. Gar kıt mey. 
s imi hariç olmak üzere 16 ayda 
yapılacaktır. 

Cam Fabrikası 
Papbab~ede kurulan cam Ye 

tite fabrikası ay batından itibaren 
iflemeye bqlıyacakbr. 



:1 Memlebt Maıuara•ı: 
Kemaliyede 

Zincirli Kaya 
Kemaliye (Huausl) - Kema· 

llye, Belediye konağı bOyOk ve 
çok güzeldir. Belediyenin dok· 
toru vardır. Belediye Başkanı 
ıehrio temizlik ve bayındırlık 
işlerinde Kaymakamla el ele ver mit 
çahımaktadırlar. 

Kemaliye çarııaı genlıtlr. 
Çarııdaki dUkkAnlar ahıaptır. 
Çarımın kuruluıuoda bazı Ana• 
dolu ıehlrlerinde olduğu gibi 
mes!ek münasebetleri itibarile 
dUzen yoktur. Bakkal, baımacı, 
kasp hep bir aradadır. Şehirde 
kahve azdır, kahveye Çlkan da 
azdır. Üç dört han vardır. 

Kemaliye evleri bUyllk ikişer, 
Oçer katlıdır. Evlerin iç tertibatı 
itibarile alt katta ahır, taşlık, 
ikinci katta yemek odası, mutfak 
vesaire İş odası, çardakta ıofa 
ve ambar:ar vardır. Üçüncü 
kat misafir kabulU içindir. 
Herdaim UçUncü kata çıkıp 
oturulmaz. Evlerin pencereleri 
umumi olarak çerçe\ e:i ve 
camlıdır. Burada da büyük bir 
ekseriyetle alelumum şark kuaba 
ve şebirlerjnde olduğu gibi evi•· 
rln tistU · toprakla örtülüdür. Ev 
yapıld ı ğı vakit üzerine yalnız bu 
iıte kullanılan topraktan taımır 
dama döfenlr toprağın ftstunden 
laoğ denilen mermer ıUindir 

geçirilerek llkışhrılır bu toprak 
damlardan, yaamurda ve karda 
içeriye bir damla au sızmaz. 
Toprak yalda bir iki kez üzerin· 
den si:i.ıdir geçirilerek ııkııtmlır. 
yarıklar kapatılır. 

Eğin çarşısmdan iki küçük 
fırın, müteaddit kasap, bakkal, 
attar, ayakkabıcı, basmacı iki nç 
kahve, bir eczane vardır. 

Kemaliyenin kUJtUr itleri de 
çok ileridir. Vaktile burada bir 
rüştiye varmıf. BugUn bir orta• 
mektebe olan ihtiyacı AıikArdır. 
Kazada ve köylerinde Uçer ve 
beşıer dershaneli okuUar vardır. 

Bu kazanın daha içeriye gi
rerken göze çarpan bir huıusi• 
yeti Zincirlikaya denilen tehrlo 
Uzerine hemen dUşegelmiı gibi 
duran kayanın korkunç duruşu• 
dur. Bu kanalın birglin yerinden 
düşlip kopacağından korkularak 
şehir yönüne kalın ve kuvvetli 
biı· duvar örUlmüıtür ve bundan 
6türU de bağlı manaıına olmak 
üzere Kayaya Zincirlikaya adı 
verilmiştir. 

M. En.er B•ı• 

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

8UTÜN ULKE.Y 1 
HER(;UN 

• •• 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

~nPosfa 
D..O.Kt e.i R. f l AN 

BüTÜN ÜLKEYİ HER &UN DOLAŞJR 

.- SON POSTA Haziran 22 

1 1 D'iln11a lktual Haberleri f 
1 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 

T•• k• E Y k k B Z Yeni Bir ur ıyenin n Ü se acası ongul- lcat 

d kt Y Liverpooldan yazıhyor: Yeni a a apı• 1 . .. · , Madeni kii- icated.ilen .madeni 
r.. g"'ıt gapıgor· kAğıt ımalıle uj· 

1 raşacak olan bir 
ıyo r lar fabrtka yapılmak· 

tadır. Bu fabrikanın bir iki ay 

SÖmİ Kok içinde lı• baılıyacatı anlaşılmıı· 
br. Avrupadan patenti ahomıı 

Fabrikası olan bu yenı ıcat yağ ambalajla· 
• •• r1nda bUyllk bir değişiklik mey• 

Bıtmek Uzere dana koyacakhr. Zira bu kağıttan 
Zonıuldak (H uıu&i) - Geçen 

yal Başbakan lnönünün temellerini 
attıA"r Zonguldak yarım kok fa b· 
rlkasmın inşaatı bir haylı Heri ... 
mittir. 

Antraı :t yapacak fırınlar, ham 
kömiji' maddesinden muhtelif 
kimyevi mahsulat alacak te1isat, 
havagazı deçoları bitmek Uzere .. 
dir. Fabrikanm bacası, TUrkiyede 
en yükıek baca r~korunu kıru
caktır. 

8u baca timdiden topraktan 
itibaren 65 metroya yükselmiıtir. 
Tamamı 72 metro olacaktır. Bu 
bacanın bu kadar irtifaa yüksel· 
mesi, ham kömUrlln antrasit 
haline gelme•i için ıeçireceği 
1afha'.arda neıredeceğl gaılerin 
muzır teıirlerine meydan Yerme
mek içindir. 

Fabrika önümilzdekJ EylUJ ayı 
içinde tamamile bltmiw olacaktır. 
Fabrikanm açı:ma1ı, galip bir 
ihtimal dahtllnde Baıvekil tara· 
fından yapılacak! ır. 

Zonguldak yarım kok fabrikası 
ilk hareketini temin için 30 ton 
antrasit köml.irD, kibrit bamızı 
ve diğer bazı kimyevi maddelere 
muhtaçtır. Fabrikaya bu mad· 
deler ile ilk hareket verildikten 
ıonra kendi çıkaracağı antrasit 
kömürü ve havagazı ile itle· 
yecektir. Çıkarılan havagazinin 
ihtiyaçtan fazlaaı, Zongu]dak 
belediyeıile uyuıulduğu takdirde 
ev ihtiyaçları için şehre dağı
blacaktır. 

Karamanda 
Bir Ağaç Kırıldı, 20 Kiıi 

Yere Düıtü 
Karaman, ( Hususi ) - Bir 

mUsamereyi seyretmek için a§'aca 
tırmanmış olan 20 kiti ağacın 
birdenbire kırılmaaile yere dUı· 
müılerdir. iyi bir tesadüf eseri 
olarak bunlardan hiç kimsenin 
burnu bile kanamamıştır. 

Karamanda Bir Müsamere 
Karaman ( Hususi ) - Subay 

yurdunun ylldönümü dolayısiJe 
bir mUaamere verilmiş, lstiklAl 
piyesi temsil olunmuş, sağır ihtiyar 
komedisi oynanmıı monolo~lar 
söylenmiş, dans edilmiştir. 

Sömi kok fabrikası inşaatından bir kısam 

Hava Tehlikesini 
Bilenler 

Kuraklık, Fındık
lara Da Zarar 

Kırklarelinde Beş Bin Lira Verdi 
Toplandı Ü 1 •ı H' M Zi . 

K1rklareli, 21 (A.A.) - Hava nye,ı er ıç ısır raatı 
tehlikesini bilenler kurumuna tiye yapamadılar 
yazdmaaı bUyUk istekle devam Ünye ( Hususi ) - Bu aene 
ediyor. Şimdiye kadar olan yUken fındık mahulU yıllardanberi görül• 
5 bin lirayı buJmuıtur. memit bir bMeket arzetmekte idi. 

>f. Fakat 3 aydan beri bir damla 
Maraı, 21 ( A. A. ) - Hava yağmur yağmamış bulunması 

tehlikesini bilenler kurumu Ma- Ünyenfn hu biricik mahsulünü 
raşta ve köylerde bu yurt işini mllteesalr etmiş, fındık bahçeleri 
1ağlam temellerle kurmak için kuraklıktan harap olmaya baıla• 
çalışmalarına devılm ediyor. Dün mııtır. Eğer havalar daha 20 gl1n 
akf am lımet İnönü uramında böyle kurak glderae fındıkçıların 
yüzlerce halk parti ha,kanı tara· bUtün ümidi boıa çıkacaktır. 
fmdan söy]enen ateşli bir söy)evle Hemen hemen hiç mııır ekimi 
itin önemi anlatılmıt birçok yeni yapılamamııtır. 

Uye yazılmıştır. Ünyede Yangın 
Trakyada Geziye Çıkln Talebe Bir Kadın Ve Üç Çocux.u 

Edirne, 21 ( A.A. ) - Edirne X 
lSğretmen mektebinden bu sene Müıkülatla Kurtarılabildi 
çıkanlardan bir grup dUn öğret• Ünye, (Hususi) - Burada bir 
men SUreyyanın batkaolığı altın• fırından yangın çıkmıı, pek ya-
da Halkevl adına Trakyada bir kında olan Feyziye mektebi He 
geziye çıkmışlardır. Bu geıi 12 Ünye Ziraat bankası da yanmak 
glln aUrecektir. tehlikesinde kalmıştır. 

Konyada Sıcaklar 
Şiddetini Arttırdı 

Konya (Hususi) - Sıcaklar 
gUn geçtikçe ıtddetini arttırmak· 
tadır. Konyada buz fabrlkaaı 
yoktur.Bu yüzden 1erinltmek ve 
ıerince içecek ıu bulmak mllş· 
kUldtir. 

Sulama ıahaıındald klSylere 
Beytehir barajından ıu verllml· 
)le başlanılmııtır. Bu sahadaki 
ekinlerde Umlt vardır. Konya 
merkezindeki köyler çok endiıı· 
dedir. 

Yangın çıkan fırının Uzerfnde 
iki kath bir ahıap ev vardır. Bu 
evde de Uç çocuğile beraber bir 
dul kadın oturmaktad11. Bu kadın 
yangm ikinci kata ıirayot ettiji 
zaman uyana bflmlı, diri diri ya· 
nacatını anlayınca pençereye ko
ıup halktan imdat latemfttir. Eve 
çıkmak mUmkUn olmadığı ivin 
halk pençerenin altına kilim tut· 
muı, kadın önce çocuklarını, sonra 

. de kendisini atarak canmı kurta· 
rabilmiıtir. Yangın halkın ve be· 
lediyenln gayretiJe ıöndUrUlmUı, 

Feyziye mektebi ve Ziraat bank&11 
yanmaktan kurtulmuıtur. 

İzmir de Olup Bitenler 

İzmir J{ ız EnstitilıUnde den 1 
yıla sonu mtinaaebetile davetIUere 
bir çay ziyafeti verUmfştir. 

Kilizmanda lnıa edilen Vali 
Kizımpafa ilk okulunda ders 
yıh pıünaıebetlle merasim yap&l· 
mııbr. 

Manl1&dan 200 öğretm~n fzmire 
gitmift mesleki ve tarihi araı· 
tırmalar yapmışlardır. 

her tUrlD yağ konmak Uzere kap 
yapılabilecektir. Bir yıl kndar 
ıllren ilk tetkjkat s1raaında alman 
neticeler büyük memnuniyeti 
mucip olmuitur. llu ı :rada ya pı• 
lan ntlmuneleri gören all\kadarlar 
bu kAiıtlarm yUksek evııafına 
beğtmmiıler ve ıimdiden sipariı• 
geçenler hile bulunmuştur. Bu 
kapların hakiki madenlere en 
ziyade Uıtün olacakları cihet 
ucuzluklarıdır. Bu kaplar okadar 
ucuza malolacakbr ki eb'adı vey• 
ıekli beğenilmeyen bir kabın yağa 
değiştirildikten sonra imha edil• 
meıi dlloUnUlmeai değmiyen biı 
paranıo kaybedilmesini lnlao 
edecektir. 

* Madrit: Dövizin azalması yU-
J~panga pa- zUnden ispanya 

dııardan borç 
ra&ını zor k h tt arama ya u a 

koruyor altın ihraç etmek 
mecburiyetinde bulunmaktadır. Bu 
iı günden güne ehemmiyet peyda 
etmektedir. ispanya hükumeti 
paramn kıymetten dUşUrUlmeal 

itinin önDne ıeçmek için bUyUk 
meaat aarfetmektedlr. 

• Roma: ltalyada aon birkaç ay 

halgada içinde dış ticareti 
k bl takyit eden bir 

am go çok kararlar alın• 
mürakabe~l dı. Bu karar• 

)ar netlceainde ltalyada bugUn 
tatbik edilmekte olan birçok 
tak&1, klirlnı Ye kontenjan ka· 
rarname ve emirnameleri ortaya 
çıktı. Bunların birçotu biriblrini 
bozucu mahiyettedir. Bunun önline 
geçmek için de ltalya hUkfim~tl 
bir yüksek kambl)'o murakıbı 
tayin etmiıtir. Bu murakıp ithalat· 
tan ve bu aon anlaşmalardan 
doğan kararların ahenkli olarak 
ltlemealni temln edecektir. 

Bu murakıbın dış ticaret ve 
dlSviz ihtiyacı huıusunda genif 
ıalahlyeU vardır. 

·····························································• 
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[ Siga•et Alemi ) 1 BARİCi 
ngiltere, Alman- Çindeki 
aile Anlaşmakla Japon 
ala Mı Elti ? Saldırımı 
İngiltorenin Almanya il• deniz ıl· 

IAhları hakkında yapbit anlatma, 
Almanyayı hasım bilen devletler tara• 
mdan büyük bir hata addediliyor n 

adeta barıı da vaıına bir hıyantt 

elikki idillyor. Bu devletleria dütG· 
titUne göre, lngiltere, deniz, kara Ye 
ava ıilahları meselelerin! biriblrle· 
inden ayırdetmemell idi. Sillhlar m•· 
eleai bir kUldGr ve bu kOI, toplu ola. 
ak hallolunmak gerekti. Binaenaleyh, 
ngiJtere, bu h\rzda hareket etmekle 
ranaa v. ltalyadan arrılmak iıtej'i 
Öltermif wibidlr. 

Bunua dıtında, ltalyaoın HabefİI· 
ınla olan davaıı da, Avrupa vaziye• 
lnl boncak mahiyette tellkkl edili· 
or. Eter yarın, ltalya ile Habeı ara• 
ında bir harp çıkarsa, biç ,opbe yok; 
u harp çetin bir milcadele olacaktır. 
e belki İtalya, birçok kunetlerinl 
u aavata tahıiı edecek, bu yözden 
e Avrupadald vaı:lyıtl sııyıflayaoak
ır. Halbuki İtalyanın iıtikbali Avru
adadır ve bu lıtlkbal orta Avrupanm 
aziyetinl halledecek olan Tuna kon· 

Pekin 21 ( A.A ) - Çinli komD• 
niıtlerin ti mail Şanılde Y enıanı 
miıyonerleri binasını 1atma etmlt· 
lerdlr. Bat papaa ile dolır.uz Fraaılı• 
ket papa11 Yenan'a ııtınmıtlardır. 
KomOniatlerln Y euan etrafında b1' 
kaç ıehri elde ettlkltrl haber nrll• 
mektedir. 

Vaılnrton 21 (A.A) - Dtf itleri 
Bakanlıi'ı, Kanton'dakl Sunyaaten 
Üninraitesl R•ktöründen kuHJ Çin· 
deki Japon aaldırımına kartı 1ardım 
iateyen bir telyazı11 almıfbr. RektlSr 
bu telya:ı:11ınıo birer kopyasının do· 
kuz devlet andlaımaıtnı imza edeıa 
diYletlere ıönderllmHinl lstemlftir. 

Londra il (A.A) - SG bakanbfı 

fiaanı ı~kreteri DuglH Howklnı 

avam kamarasında lngilterenin KuHy 
Çindeki kuYntlerini çofaltmak Dl• 
yetinde olmadığını aöyltmittlr. 

Almanyada Bir 
Hadise 

1 

Sosyaliıtlerle Çelik 
Miğferliler Geçinemiyorlar 

ranaının alacağı t•kle Ye ıonuca Milli 
atlıdır. Bu 11beple Anupad,. yeni 
• çok önemli, nazik bir vaziyet 
asıl olmuttur. - Siireyy& 

• 
ır 

Tayyare 
Otomobile 

arptı 
Loı Angele1 21 (A.A) - Amerika 

ava rnolarının yaptıtt bi, manevra 
rasında bir kaza olmu,, yere inme
çahıan ukeri bir tayyare manevra 

aparken geçmekte olan bir otomo· 
ile çarpmııtır. Otomobilde bulunan 

kitl ölmllf tayyarede bulunanlar 
a yarnlanmıttır. 

Stratosferde Bir Uçu9 
Roma 21 (A.A) - Blnbatı Beni 

tratoaferde uzun bir uçuı yaparak 
,600 metre 7Ukeekliğe kadar çık• 
ııtır. 

Binbatt Pezsi bu arada 8nemll 
tııahedeler yapmıı ~• sıfırın altında 

derece ıoğuk kaydetmiıtir. ı 

an sade Bir H•ydutun idamı 
Ajakıio 21 (A.A) - Altı kere 

am öldürmekten suçlu Rodaf hay
tJarının ıonuncueu olan Kor1lkalı 
ydut Spada bu 1abah Giyotinle 
am edilmtıtlr. 

MOnih, 21 ( A. A. ) - MOnihtekl 
Naayoual • SoayaHıt partisi ile çelik 
miğfer teıkiJAtı araa:nda o.fır bir 
anlaıamama.zhk patlakvermiotlr. 

Bniyera İç lılerl Bakanı, çelik 
mitfer teıkilihnın herUlrlO faaliyetlal 
yasak etmlıtir. 

Zannedildiğine göre bu anlaıama• 
mazlık Bitlerin karıımaaıaı l'erekti· 
recek kadar ıiddetlidlr. 

lngllterede Eski Alman 
Muharlplerl 

Londra, 21 ( A. A. ) - Britlab 
Lerion BirliA'l tarafından çaj'rılan 
Alman Hkl mubariplerdea llk heyet 
Doura gelmiıtlr. Alma• delegeleri 
birıitin Brighton ıubHinin toplantı
ıında bulunm•k için bu ıebre hareket 
etmiılerdir. 

Bir Gemi Karaya Oturdu 

Londra, 21 ( A. A. ) - Danzi• 
limanına batlı 12336 tonluk Harperi 
petrol gemiıi ıiı yüzOnden fni'lltere
nlo Kornuval sahillerinde kayalar 
üzerine oturmuıtur. Nüfusça zayiat 
yoktur. 
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ıka ıeylerden konuşmak için 
satlar çıkardım. Dokto En· 
r de çocuk hastalıklarına dair 

titiz anayı heyecanlandıran 
k' alar anlattı. Bir gUn ıellp 
Eteri •tııı yapacağıoı ıöyl•di. 

GUJHven kızına okadar dUı· 
n ki kendinden çok ona dair, 
u alAkadar eden şeyler• ehem• 

'yet Hrlyor. 

Vakit zaten ıeçtl. MUıaadeılnl 
p kapıdan çıkarken o bende 
lan kıymetli emanetini uout• 
ıtu. 

Doktora: 

- Rica ederim. aııyı unut
ayınız. Ne atin gelecekıinız? 
ye ıordu. " 

Yarın akıam. 
- T •ıekkUr ederim. 

)#. 

Poker dönUıil yol Ustilnde 
ptığımız bu istasyondan sonra 
an önce ev eıitmek istiyordum. 

Doktor Enver Takıime kadar 
ümek arzusunu kabul etti· 
edi. 

Harbiyeden bir otomobile 

atladık. 
O ,anlatıyordu: 
- Ş~yle böyle derler amma 

ben bu kndmı beğenirim Hikmet. 
Bak bugUn ne olsa yllztıne bakılır 
bir kadın. Kimle lsteae gönlUnll 
eğlendirebilir. Fakat eminol ki 
kızından be.ıka dütUncosi yoktur. 

- Prası varmı bari? 
- Macera uzundur. Ali Sami· 

nln metresi dl. T anırsm değil mi? 
- Tanımam, itittim. 
- Zengindi. Şimdi zUğUrt• 

ledi ya. 

- ZüğUrtledikteo ıonra mı 
ayrıldılar. 

Doktor güldü. 

- Tersine, Ayrıldıktan sonra 
zUğUrtledi. 

- Şu halde GUlseven herifi 
adamakıllı aızdmp öyle ayrılmıı 
olacak! 

- Gülseven iyi günler geçir· 
mit bir kadmdır. Sen Burada 
olsaydın bilirdin. Iıtanbulun en 
şık giyinen kadını idi. Gittiği 
yerde herkesi kendi hakkında 
konu-1turan bir kadındı. Ali Sami 

•' 
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TILGRAFLAB 
Habeş, Bir Daha Uluslar 

Kurumuna Başvurdu 
Bitaraf Bir 

ki kat 
Heyet Tarafından Tah
y apılmasını istiyor 

- - ---
/ 

/ 

Adiı • Ababa ıokaklarında Habetı piyadeleri 
Romı, 21 (A. A.) - f nformaayon ı 

ga:ıetHlnln blldlrdltlae g6re, Hab•t 
imparatoru, eldeki aadlaımalH ica• 
hından olar"k, ltalyanın cıtgerlitl 
• nüfuzu • altında bulunan Jeniaa 
ıultanlıtını ilhak etmefe karar 
nrmittlr. 

Habetlıtan, Harar llinde aıker 

J•lmata devam etmektedir. 

* Cennre, 21 (A. A.) - Habeı hl· 
kümetl uluslar kurumu ıenel eekr•· 
terine ltalyaaın •aai1etinl prote.to 
eden bir bola nrmlıtlr. Bu notada 
sınır bölgelerini allzdea ıreçlrerek 
hakiki durum ile hakiki nya u7du· 
rulaıuı h&dlaeler hakkında tahkikat 
1apacak n3tr (bitaraf) bir komitenin 
tayini iıtenmektedlr. Habeı bOkümetl 
bu komiteye elinden gelditi kadar 
1ardım edeceflni n bütGn mHrafları 
yDkleaecej'lnl vadetmektedfr. Bu 
teklif Habetlıtanın barıı HYtr niyet• 
lerinl lıbat etmek niakıadlle yapıl• 
mı ıtır. 

* Roma, 21 (A. A.) - Glornale D' 

bununla yapbğı iki ayhk bir Av· 
rupa 1eyabatinde yUıbin lira ye• 
diil 11öylenir. 

Onun zamanında birkaç parça 
gUzel elmaıı vardı. 
Fakat ayrdmadan 6nce GUlaeven 
biraz da para birlktirmlıtl. öyle 
olacak ki buıtın geçinebiliyor. 

- Evi kendinin ml ? 
- Kira \rermediğini bitiyorum. 

Kendinin olacak ? 
Doktor daha anlatacaktı. 
Taksime geldik. Ben indim. 

Yarın akşam nerdesin ? 
- Bilmem verilmit ı6ıllm yok. 
- Yemeğe bana gel 
- Olur doktor. 

-tt 
Artık herıeyi unutmuıtum. 
Doktorun anlatbkları heni 

bUabU.tUn heyecana dUıürmtııtU. 
ilk görllıte o kadar sakin, dUm· 
dUz ıörUnen bu glizel kadının 
böyle bir macera sahibi olduğu• 
na inanmak gtlçtU. Öyle gönUI· 
lerde fırtınalar yaratmıı bir ka• 
dın hissi vermiyordu. Daha zl· 
ynde ince ruhlu, kahır aörmUş, 
çile çekmiı bir ana hail vardı. 

BUtUn bu görUnUılera karıı 
elimde bir veaika vardı, ki onun 
blltUn eararını bana anlatacakll. 

Adımlarımı sıklaıtardım. 

Doktor da çok terbiyeli bir 
doıt. Gülaevenin bu kadar eski 
bir tamdıfıı iken defterinden öi· 

ltalia ıazetHi, Habeı btikOmetlnla, 
yapılan andlaımalara aldırmayarak, 

İtalyanın ekonomik aııtlarını (menfa· 
atlerini) Ye bu alanda yaptıtı ılritlt· 
lerl (teıebbGılerl) ayak albaa aldı· 

tını yazmaktadır. 

* Roma, 21 ( A.A ) - Şimdi Soma· 
lide yeni bir liman yapılmakta ye 
Logaden ile kuHy Somall'yl blrlbirlne 
batlamak n Mogadifu limanındaki 
darlığa çare olmak Oıere 

Bender • Kaaım limanı gealıletilmek
tedir. Ayni zamanda reni limana 
lç Olke1e batlıyacak n yafmur meY• 
•iminde bile kullanılabilecek yeni 
bir yol 1apılmaktadır. 

Edenle Musollnl GörUıecekler 
Londra, 21 ( A.A ) - Muıollnl 

Eden'in Parlı konuımalarından ıonH, 
deniz muelelerl ile hua yardım and· 
laımaaım g6rütmek Uzer• Roma'ya 
S"•lmHinl kabul etmlttir. 

Burada ıöylendJ~lne 8'8rl, İngiliz 
htlkumetl herıe1den nnl ltalyan•Ha
b•ı anlaımazhtı üzerindeki ln1rili•· 

( Devamı 7 f nci yGzde ) 
- -

reneceğlm ıeylerl kendlalne an· 
latmamı iıtemedi. Eve ıeldiğlm 

saman saat lldyl geçiyordu. 
Soyundum. Masa limbamı 

yammdakl ılgara masa1ına koy• 
dum ve koltuta uzandım. 

" GUlseven ,, in hafif fujer 
kokan defterini tath bir heye• 
canla açtım. 

Kıvrak bir kadın yaz:ııı, bazı 
ıatırlar bir çırpıda çıkmıt gibi. 
Bazı kelimeler, llzerinde çok du· 
rulduğunu anlatan bir biçimde. 
Harflerin kolları, bacakları uzamıı 
etlenmif, kemiklenmiı. Slllnmlı. 
Tekrar yazılmıı. Belli ki bunların 

ifade ettiği mana ile yazanın 
dUtUncesl ve duygusu arasında 
uzunca bir mUnakaıa olmuı. 

GUlseven defterine hiçbir 
serlAvha ve tarih koymadan baı· 
lamıt ve öylece bitirmiş. 

Yalnız yazılaran uzunca bir 
zamanda elden çıktığı belH. MU· 
rekkep başka. HattA bazı say• 
faların kokusu bile başka. Anla· 
tıhyor ki bu sayfalar ötekilerden 
ayrı. 

E lr gazeteci keyfi ile defteri 
UstUnkör şöyle bir karıştırdıktan 
sonra koltuğa gömüldüm. Lam· 
banın ışığını ayar ettim. Ayak· 
larımı da alçak bir taburaya yer· 
leştlrdim. Bu vaziyet] benim için 
en rahat bir okuma vaziyeti idi. 

Merakh bir filim, zorlu bir 

Sayfa s 

r Gönül lıleri J 
Evlerini 
Bekligen 
Ev Kadınları 

Gezmeyi tozmayı aH•en, gec~ 
zorla kocalarını sinemaya, tlyat· 
roya, pokere aUrUkleyen kadın· 
ların yanında bir de bntnn baya
tmı evine veren, bUtUn zevki evini 
tozsuz, camlarını, pırıl pınl, çama• 
şırlarım kaymak gibi tertemiz 
görmekte olan kadınlar vardır. 
Bunlar için yegAne mllhlm şey 
gUndUz evin içinde didinmek, 
akşam yemekten ıonra da kocası 
gazetesini okurken karıııında 
örall örmek ve yahut baıka bir 
lıle meıgul olmaktır. Günler, haf· 
talar, aylar, 11neler hep böyle 
blrlbirinln aynı geçer. 

insanın birdenbire « oh aman, 
ne güzel ev. Benim karım da 
böyle olsa ,, diyeceği geliyor. 
Fakat itin iç yllzU böyle değil. 
Erkek ilk zamanlar bu hayata 
uyar gibi görünür. Ara ııra bekar· 
lığının gecelerini hatırlar. Karıarnı 
aUrUklemek lster, .. Yemek hazır, 
timdi yenide~ elbise değlıtirmek, 
saçı düzeltmek llzım.. sonra Ua· 
telik de bir ıUrll m&1raf. • ., vaz· 
geçerler. 

Fakat erkek bir sabah, içinde 
bir UzUntU ile gözlerini açar. Sır· 
tında ev kayguau orta yatını 
bulmuş. Arkadaşları bili genç. 
Oyundan oyuna, eğlenceden eğ· 
lenceye kofuyorlar. Ya tekrar 
karısına uyar, veyahut karısını 
sürükleyemediği yerlere yalnızca 
gitmiye başlar. 

Karısı evine çöken bu felike· 
tin nereden geldiğini bir tUrlU 
anlayamaz. Evlendiği zaman bl· 
rlcik itinin, kocasına rahat bir ev 
hazırlamak olduğunu diltUnmüş 
ve onu mllkemmelen yapmıştı. 
BUtün hayatını eve vermit onu 
bir cennet kadar gUzelleıtirmiıtl. 
Fakat bu bayanın unuttuğu bir 
ıey vardı. O ev temizliğinin, y .. 
meğln bir ıaye olmadığım, yal· 
nız yaıamak için bir yer olduğu· 
nu hatırlamıyordu. 

Bu tertemiz dört duvann, ko· 
casına naaıl bir haplthane oldu· 
ğunu farketmiyordu. Kocasının 
sinemaya ıitmek, dııarda yemek 

( Devamı 7 inci yDzde ] 

maç seyredecekmiıim gibi içimde 
ııcıklayıcı bir heyecan varda. 

" GUlseven,,in, üzerimde bırak· 
tığı teaire henUz tekli ve ad ve• 
remediğlm bu genç kadının yazı· 
larını okumaya baıladım. 

" ... Kalamıt körfezinde yOzme 
yarışları var. Modadan Fenerbah· 
çeye kadar deniz sandal, motör 
dolu. 

KulUp futaları, llç çifteleri, 
alamana balıkçı kayıkları, cankur· 
taran 1andalları. 

Bunların araaında irHI ufakh 
kanolar fişek gibi geçip gidiyorlar. 

Niıanhm Nail Suadiye kulUbü· 
nUn Uç çiftesini kullancak. Bir 
aydaoberl ekzerıiz yapıyorlar. 
Daha dUn akıam ona 11 artık 
dinlen, yemeğe de bize gel,. diye 
mektup gönderdim. Cevap bile 
vermedi. Beni de geç vakte kadar 
bekletti. 

KulUp arkadaşı Selimi de 
bana Bahariye caddesinde rast· 
geldi. Her zamanki teklifsizliği 
ile sokuldu. Naili sorduktan sonra: 

- Ben ikinizi de severim amma 
doğru.sem. istersen, Nail sana 
layik bir genç değil. Açık söyli~ 

yeyim bütün Kadıköy de öğrendi. 
Şimdi Nail bir Mııırh kedıo ile 
yaşıyor. 

(Arkaaı var} 
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Dünga Hadiseleri L 
Normandinin ilk 
Seferi Pek 
Mutantan Oldu 

Ruhsatiyeler Niçin Arttı? 
Fransız gazeteleri ilk &oferlni 

1 

1'.drlı bir 1 yapan Norman~ia 
transatlantl ğ i n ı n 

ticaret bu seferinde her 

tUrlü masrafını çıkardıktan baıka 
J00,000 liralık birden kar bırak· 
tığını aöylllyorJar. Fakat ilk rağ· 
bet boyuna ıUrüp gidecek mi •e 
nihayet tranaatlantlğin mıuıraf ını 
korumak için ilerde hUkfımetln 
yardımı lıtenmiyecek mi? Bu 
ıuallerln cevapları şimdilik veri
lemez. 

T enviriye Ve T cmizlik Resimleri De 
Yeni V aziyettc Yükseldi 

Normandianın llk ıeferlnde 
tatıdığı yolcular (2000) 1 geçmiı 
ol muma mukabil ikinci aef erin· 
dekilerio •ayısı ancak ( 500 ) 
olmuştur. 

• 
Fransanın tanıomıı tayyare· 

ellerinden yDz.baıı V eber 

Korktajuna her vakit: 
- Hayatta en 

•lragan tag- korktuğum ıey bir 
yart1cl vol kazaaı neti· 

ce1inde ölmektir, en istediğim 

ıey de ıon nefesimi tayyarede 
vermektir, dermlı. 

Franııız gazeteleri bu zavallının 
korktuğuna uiradığını haber veri
yorlar: Yüzbaşı Vober otomobil 
ile bir Fraaıa ıt:yahati yaparken 
Istrazburg ıehrl kenarında bir 
ağaca çarparak ölmUştür. 

• 

Fatih, Beşlktaı •e Sarıyer 

kazalarında bina yazılması bittiği 

için yeni vtırgilor gibi beledi} enin 

tem iriye, tanzifiye •e tatil ruhaa· 

tiye resimleri de bu yeni yaulııa 

göre alınmaya başlamıştır. Yeni 

tahrirde birçok binaların kıymet· 

JerJ eskisine ııisbot:• artmııtır. 

Gayriıaf varidatına, yani getirdiği 

kiralara göre alınan Yergi •e 
reıimler de tabiatile artacaktır. 

Eıklden bankadan fazla para 

almak için veyahut her hangi bir 

maksatla kıymetleri yüksek g6a

terUmiş olan binalarm kıymetleri 

yeni yazılışta indiği iç.in de 

bunların resimleri ve vergileri de 
aynı n'sbette düşmUştlir. Tatil 

ruhsatiye resmi asi'ari bot, Azami 

elli liradır. Ve kanununa göre 

yUzde on niıbetinde alınmaktadır. 

Yani senelik kirası yüz lira olan 

bir dükkandan ruhaatiye olarak 

on lira alındığı gibi beı yüz Ura· 

dan yukarı olanlar için de (50) 

lira alınacaktır. Şimdi yeni tahrl-

re göre 

kazada 

bu Uç 

cuma 

ruhaatlyeleri a· 
Jınmaya baıla· 

yanca bazılarmın 

resim mıktarı 

geçen aeney• 

nisbetle artmıı 

ve banlarıoıokl 

de ekıilmiı· 

tir. 

Bu yBzden 

belediyeye bazı 

müracaatlar 1•· 
pılmaktadır. Bu 

husuıta ıehlr 

mecHıine yeni 

bir teklif yapıla· 

cağı haber Yeri· 

liyor1a da bu, 

ameli bir yol 
sa.yılmıyor. ÇUn· 

kü meıele bir 

kanun 

telikkl 

yor. 

mese~eil 

edili-

Ten"Yiriye reeimltri dt arttı 

Londrada otomobillerin hıtlı 
gitmesinden dolayı ıık sık 

r--H-a_g_a_t_v._~ •ukua gelen acıkb 

kanun kar- kazaların önft 
alınmak için oto-

Yaman Bir Dava 
ıı karşıga mobillerin ıehlr 

dahilinde 55 kilometreden fazla 
yol almalara yasak edllmiıtir. 
Bunun akıine hareket edenler 
ıidd~tıı cezalara uğruyorlar. Ge
çen gün mahkeme huzuruna geti

rilen bir doktorun bu yaaağa 

Bir Kadın, Kendisinin Suçunu ileri 
Sürenlere "Cürüm Şerikimdir,, Diyor 

karıı hareketle itham edilerek 

cezalandırılma11 iıtenmiıti. Dok
tor kendiılnl müdafaa ederek, 

çağrıldığı baatanıo pek tehlikeli 
bir Taziyette bulunduğu cihetle 

o adamcağızın hazatmı kurtarmak 

için bile bile bu y&1ağa karşı ha· 
reket ettiğini ıöylemıt ve bunu da 
lsbat etmlıtlr. 

Mahkeme bir adamı kurtarmak 
makaadUe kanuna karıı yapılan 

Birinci ceza mahkeme.inde 
kalabalık bir ıeyircl yığ.nı karıı· 

ı·nda merak ve hayret uyandırıcı 
bir dolandırıcılık davaıma bakıl
mıthr. 

Da•acılar (mUddo) Fatma, Lut· 
fiye, Aliye, Hayriye, Münire, Muvah· 

bit adlarında altı kadın ve ishak 
adında bir erkektir. Mahkemede 
beş kadın da•acı haz.ır bulun· 
muıtur. Suçlu ise Emine namında 
42 yatında orta boylu ve eamer 
benizli bir kadındır. 

tecavllzU mazur ıörerek doktoru 
beraet etllrmiıtir. 

Emine, bu dayacı kadınları 

tnrlD kurnnlıklarla aldatarak ve 
---·-· · · - · I onların insaniyet duygularmı kendi 

menfaati namına kullanarak bir 
Bir Doktorun çok etyalarmı dolandırmaktan 
Gunluk Comarteai k 

ıuçludur. Reia ıuçluya onutunu 
Notlarından (*) (ikametgAlı) sorduğu zaman aldığı 

cevap ıu oldu : 
Konjonktivit 

BugUn bir çocuk muayene ettim. 
Gözlerinde çapak nrdı. BunJa.r 
yapı§mıı göz kapaklarını açhrmı
yor n ağrı yapıyordu. 

Üç aydanbtri devam eden bu rt
hataızlık bahar neıle1l halinde yer
leşmit hlr konjonkti•itti. 
Binde bir aıitborik ıühiıyonu ha
zırlayarak ılıklaıbrıldıktan ıonra 

biı aöz kadehi içinde gözlerini 
yıkamalannı ve temb. ( lıteril) pa
muk ile ıilmelerini n akıam aabah 
lillfat döıenk (onlfat dt ılııc) ylıdt 
( 1 ) mahlfılUoden birer damla göı 
kapaklıuı araııoa damlatmaJarıaı 
tant,e eltim. 

rı Bu •• u.... keelp Hkl•11••.. , ... t 
bir albtıme J•P•flmp kollekalJ•D J•p•• 
.... lılU•b Hmaaınıada atu ••tin IJu 
ılekt•r slbl 1_.ılamu 7etl .. blllr. 

- T e•klfhane. 
- Ondan önce? 
- Belli olmaz. V aıiyete ıö-

H değiıir. 
Emioenln en dllfkDn ol· 

duju t•Y yatak talomlandır. Ve 
bu takımları elde edebilmek için 
de tatbik ettiji uıul ha1ll ente
reaandır. Anlatılııa ıöre h&diao
nlo iç yllztı ıu ıekildedir: 

Davacılardan Lütfiyenin Aya-
ıofyadakl eyinin iki odaıında Ebe 
Perihan kiracı bulunmakta iken 
odalardan birini fazla bu im ut ve 
Emineyi ikinci odHına kiracı 
olarak almııtır. 

Emine, Ebe Perlhana kendiıiol 

20 senelik hastabakıcı olarak ta· 
nıtmıfbr. Fakat etyalarının Be1· 
kozda ..bulunduğunu •• narinde 

hüviyetini tespit edecek bir ıey 
olmadığını da söylemeyi unutma· 
mııbr. Emine bu e•e taıınır, ta
fınmaz faaliyete geçmittir. ilk 
önce evin aaıl aahibi Bayan Lfıtfiy.,. 
ye: .. Haıtahanede bir lohu1a var. 
Çok fakir. Yatak takımı yok, ıiz ta
kımınızı bir haf talık emanet olarak 
veriraoniz çok ıevaba girersiniz. ,, 
diyerek kırk lirabk yatak takımını 
dolandırmıt •e ıonra ııra ile diğer 
davacılarm,ayoen bu meelde dala· 

veralarla 20, 30 , 40 , 50 ter lira 
kıymetindeki yatak takıma ve ef"' 
yalarını dolandırmııtır. Nihayet 

yine ebe Peribanın şUphHi tiz.e
rine merkeze haber ver:lerek 
Emine hakkanda tahkikat yaptı· 

rılmış vo bunun Ozerine loj•alar 
meydana çıkmııtır. 

Emine davacılann iddialarana: 

Vak' alarıın 

- Hiçbir cevap vermeyeceaim 
deyjnce, reis ısrar etmiı, o zaman: 

- Yalnız Bayan Aliyenin de
diği doğrudur; demekle iktıf a 
etmiftir. 

Şahit olarak dinlenen ebe 
Perihan, bUtUn hadiseyi battan 
Eonuna kadar bu ıekilde ııolatmca 
reis suçluya sormuştur: 

- Ne diyeceka:n? 
- Ne diyeceğim. Beraberdik 

efendim; arkadaşımdır. Benim cU· 
rüm ıerikiındir. Demlttir. 

Diğer ıah:f erin sözluinl ı .. 
biç kabul etmemittir. 

Bu muhakeme büyük bir me
rak içinde bir yığın dinleyici kar· 
ıııında bir 1&at kadar 1Urmll9tUr. 
Vak'alar okadar birbir;ne karı· 

ııktır ki dava neticelenememif, 
başka bir güne kalm11tır, 

istatistiği 
Son On Beş Günde Kazalar Artmış 

Bu ayın ilk on bet günllndekl 
ıabıta -.ak'alan geçen aya oiıbet• 
le fazla görülmektedir. 

Bilha11a .. kaza,, lar çoğalmıt
tır. Bunların onbeı gDnlük tutarı 
67 dir. 

Bu kazalann onu otomobil, 
beti tramvay, üçll kamyon, ikisi 
motosiklet, ikili yOk araba11, iki· 
al otobU1, lklai bisiklet tarafın· 

dan yapılmıfbr. 
Geri kalanlardan yectiıl ağaç

t~ n dUşme olmak surct:~e mt!h~e-

Uf ıeklldeki kazalardır. 
Aynı onbeş günlilk mDddet 

lç:nde cerh vak'aları azalmış, 
buna mukabil, dayak ve döğUş· 
mek f azlalaımışhr. Cerh in miktarı 
21, dayağın 37 dir. Failleri tu· 
tulmuş, hırsızlıkların yokunu 38 
dlr. Y angmlar da azalmışt r. Bu 
onbeş günün içinde 17 dir. 

Bunlardan başka yasak ıilah 
taşıyan 11, sarhoı olan 4, do· 
landırıcılık yapan 3 kişi tutul· 
muştur. 

r .,.' C.. t: • • "' J ._. ,. ...... , .., '6C •• ız~ Lu •••• c, 
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Hacze Dair .. 

1 

Yolsuz Zararlar, 
Hazinece 
Ödenecektir 

( Baştarafı 1 inci ~Qzd3 ) 
çırmış veya kaçmış buluduğu a 
laıılıraa. 

lzahnamede mükellefin vaı.iy 
tini kurtaracak Ye haczi kaldı 
tacak ıebeple çok vazıh olar 
konulmuıtur: 

A - Vergi mükellef tarafı 
dan ödenirae, 

B - Mükellefin itiraz.ı tetki 
itiraz komisyonunca kabul edilin 

C - ihtiyati haczin konulm 
ımı mucip olan verginin terki 
için karar verlllr •e bu kar 
lıat'lleştlrilirae, 

D - Borcunu karşılnyaca 
kadar gayrimenkul ipotek verir 
ihtiyati haciz kaldırılacaktır. 

Ayrıca mtıkelleflo 10 gün z.a 
fında yapacatı itirazın her iıte 
Dnce tetkik edilmeıl mecburiye 
konulmaktadır. 

Haczedilecek malların hac 
caiı olanlardan olması ıart koşu 
maktadır. Haczedilen mal, haczi 
caiz olmıyanlardan ise, oıfikello 
derhal itiraz edebilecektir. Alınaf 
cala karar kat'ldlr. Haczolunai 
mallarda UçUncU ıahıslarm bel 
tll'ltl hukuku gözetilmektedir. 

Y olıuz olarak tatbik edilmlf 
olan ihtiyati haciz yllı:ünden doğ 
siyan ve zararlar hazinece ödtt 
oecoktlr. Bunun için mükelleff6 
mahkemeden karar alması liizısr 
ıelmektedlr. 

Finanı Bakanlığı, bu ihtiyat,I 
haciz meaeleainde yurtdaşları blj 
ıarara uğratmamaları içla 
Janlıı muameleden doiacak zaraı 
ye ziyanı, ••hep olan memurlara 
derhal ödetecektir. 

Mükellef memlekette lae beft 
hariçte lıe on yıl m0ruruzama8 
mllddeti konmuştur. 

lzabnameye, reddolunacak veraf 
lerln verginin tahıil 1enesi \içinde 
veya sonraki seneler içinde old• 
pna göre kat'ı httknmler konuı. 
muıtu. 

Flnanı Bakanlığı meseleyi 
hiçbir yanlıılığa ve haksızhğa 
meydan •ermiyecek şekilde 
halletmlı demektir. ---.. ----····-·--···· .. -· .. ···~·····-· .... 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi ecıanel.r ıun· 
lardır: 

İstanbul tarafır Şehzadebaşın· 
da ( lı~all Hakkı), Akıara)da 

I' ( Ethem Pertev ), Karagümrükte 
( Suat), Topkapıda {Nazım), Sa
matyada ( Erofiloa ), Zeyrekte (Ha
aao Hulfııi ), Eyüpte ( Hikmet), 
Kumkapıda ( Belkıı ), Balatta ( 'I'o· 
lidı. ), Çenberlitaşta ( Sırrı Raı~.m ), 
Yemişte ( Beoaıon ), Bakııköyund• 
( lıtefan Terziyan }. Beyoğlu tarafu 
Takılın lloatanbaşında ( İtimat), 
Tepebaıında ( Keoyoli ), Tarlaba
tında ( 'l'arJabqı ), Galatada ( Ka• 
pıiçl ), Şişlide ( Şişli ), Ka11mpaşada 
(Yeni Turan ), Haeköyde ( Yeni 
Türkiye ), Kadıköy tarafı; Modada 
(Alaaddin ), Paıaryolunda ( llıfat 
Mümtaz ), Büyükadada ( Şioaai 
Rıza). 

------·~-------------------
çocuk zikr, Uç yankesicilik, ıekiz 
kalp aekteıinden vefat, 3 inhl· 
dam, beı mUaademe, iki cinayet, 
1 kazaen yanma, 1 infilAk, 1 kuyu· 
ya dUıme, bir de kalpazanlık 
vak'ası olmuştur. Yine bu müddet 
içinde, denizden de kendi tedbir• 
ı izliklerile boğulmuf iki ceset 
çıkarılmı~tır. 

rt 
Dahili Haberler burada bH· 
medi devamı 7 inci sayfada. 



22 Haziran 

L Gönül işleri t 
' Ev .. --erini 

Bek/iyen 
Ev Kadınları 

( Ba,taraft S inci yltıtde ) 
yemek veyahut herhangi dlpr 
bir arzuauna karşı hep evini 
metbetmif, onu dıtan çıkmaktan 
vazgeçirtmlştl. 

Z2 vallı bayan, iyi bir ev ka-
dmı olduğunu biliyordu. Onu 
kimae de iakAr edemeı:dl. 

F cıkat arasıra bu evin yllkllnll 
aırtmdan atsa, ona evi altllıt 
edecek gibi g6rünen bir karar 
Ter<ii, biraz odasını dağnık, 
mutfağını kirli bırakıp koc&1ına 
uysaydı.. Onun dalma uyuşukiu· 
ğunun yerine geçecek olan bu 
hareket koca1ını evde tutmak 
için p111I pınl camlardan daha 
çok işe yarayacakb. 

TEYZE 

Habeş, Bir Daha 
Uluslar Kurumu
na Baıvurdu 

( Baıtarafı S lnei ylbde ) 
ltıı.lyan anlama ayrılığını gidermek 
arzusundadır. Eden'in Roma'ra 
gitmeal bu aalama aynlıtıaı giderecek 
olan içtea - Hmimi • koau,malara 
kapı ' çmıt olacaktır. 

ingi liı ııyual çnenlerinln fikrine 
sıöre, l ·gllterenin ltalyaya Hab•fİalanda 

genit ekonomik kazan~lar •atlaması 
muhtemeldir. 

O:ğer taraftan Eden, Muıollai,ye 

lag'İliz - Alman deniz andlaımasını 
izah edecektir. 

Fransa ye İtalyayı 8zgUr hareket 
etmek fikrinden •aza-eçirmek için 
lngiUz ve Alman ekıperlerinin, Al
man deniı yapıları programını uıun 
bir devreye •raracaklan umut edil
mektedir. Bu ilri ile yedi aen.lik 
bir devreden babttdilmektedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Nev-Cronch· 
le'in yazdıtına göre Edenin Romaya 
aitmeal hakkında te1elden karar 
nrilmeai ltalyaa • Hab•ı anlatmaz• 
lıtının teblikeli bir tekilde geliımekte 
olmu:adan ileri gelmektedir. Eden, 
ltalyanın yeniden Uluılar aoayetuin
dea ç knıak tehdidinde bulunmaması 
için çahıacaktır. -----
Mahk tlm Edil en Kumarcılar 

Hllaeyln, diğer Htıaeyln, Yu· 
ıuf, Ramazan, Bayram lamindekl 
beı kiti Tabtakalede bli' aıçı 
dftkklnının lhtftnde kumar oyna
mak ıuçile mahkemeye yerilmlşler, 
beşi de para cezasına mabküm 
olmuşlardır. 

Bir Yangın Baslangım 
Dün ıaat 16 da EbU11uut cad

deaindek1 ayna fabrikauna bititik 
S 1 numarala evde yaoaın çıkmıı, 
bet itfaiye otomobili derhal yetiı
mif, fak at çabucak aöndDrülmİlf" 
tllr. Atoı yere atılan bir sigara
dan çıkmtfhr. 

Bir Yumrukta Hayatım Tehli-
keye Koydu 

Samatyada oturan gaıete mll· 
•ezzii Serop ile, ba'ıkçı Kirkor, 
alacak yl\zUnden yekdiğerile kavga 
etmişler, Kirkor, Seropa bir yum
ruk atarak yere düşOrmOttftr. 

Bu dtııme net;cesinde Sero
pun başı bllyOk bir demire rast· 
layarak tehlikeli aurette yaralan· 
nıışhr. 

Polis, Kfrkoru yakalamıf, Se
ropu <la tedaıvl altına almıştır. 

·-······················································-·· Küçük Kirahk Köşk 
Hava ve Maozıuuı mfikemmel, bah· 

~~. l:.aoyo, elektr:Q'i mevcut, mobilyell 
4 odası olan miist .ı lı il küçt\k bir köşk 
lcirahktır. Üç od. eı da verilebilir. 
Şl,H l~Hal lıaatenul ıc ~rşı•ında doktor 
Şevlıelh~.r .olrafı No 3 Madam CialarlolJe 
aGracaat 

SON POSTA 

DABILİ BABBRLBB 

Buğday FiatlarındakiBuhran 
Maamafih Vaziyet istikrara Gitmekte

dir. Borsada Ne Söyleniyor? 
Buğda1 fiatlartndald buhranh 1 

vaziyet deYam etmektedir. Bor
ıaya yumuıak buğday gelmemekte, 
bu yUzden beyaz ve yumuıak 
buğday Hatları yUkaekliğinl mu· 
haf aza etmektedir. Bir~ •nel 
en Ali yumuıak buğday 6 kurut 
17,5 paraya aatddığı baldo dün 
6 kurut 39 paraya ıatdmııbr. Fa• 
kat bu satıı bllyllk bir yekun teı· 
kil etmemektedir. Dnn boraaya 
289 ton mal gelmiı, ancak 125 ton 
yumuıak buğday aatılmııtır. Bun• 
Iardan 50 tonu 6 kuruş 30 para• 
dan, 75 tonu da 6 kurut 5 para 
ile 21 buçuk para arasmda •atıl· 

mı ıtır. 

Buğday, mahsul ve ekmelc 
vaziyetı etrafında bu itlerle uğ· 
raıanlarla görilftük. Borsa katibi 
umumi vekili Ye muamelAt tefi 
Tevfik dedi ki : 

- Buğday flatlan normaldir. 
Fiatların yllksekliği iddia . edile· 
mez. 

6 kurut 30 paraya yapılan 
saht ta buğday fistana mikyaı 
olamaz. Blr malan flatanın yüksek 
olduğnu iddia edebilmek için o 
malan hektolitre. menıe, çavdar, 
gtoten, randman, renk, dolgunluk 
itibarile ve aatıf, teıellUm, öde
me ıekillerl ile ayna olan diier 
bir maldan OıtGn bir fiatla sabi· 
mıt olması lcap eder. BGyle bir 
vaziyet yoktur, elbette çaydan 
az, rengi iyi, bektolltreal fazla mal 
çavdarı çok, renal bozuk, hekto
litrHi dOıftk maldan pahalı •atılar. 
Bu buğday fiatıouı )tlkaeldlğ:ni 

Zahire borsasında muamele vaıdyetı, abm Ye aatım 

ifade etmez. 

daylarda gloten miktarı daha faz· 
ladır. 

Fakat htanbul Belediyeıiuin 
çeşnisi yumuşak buğdaydır. Niçin 
böyledir bilmem. Fakat ıu mu· 
bakkaktır ki buğday flatı yUkael· 
dikten ıonra Belediye çeşnisi ile 
ekmek çıkmamaktadır. ÇlinkU 
bu ~tınkn flatlarla çefniye göre 
ekmek yapılsa kilosu 10 kuruşa 
idare etmez. 

Fiatlar normaldir. Yeni mah· 
aul çıkıncada sert buğdaym fiata 

düşecektir. Yumuıak buğdayın 
flata dfitmez, çllnkü Anadolunun 
yumupk buğday yetiıdiren mın• 
takaaı kuraklıktan mnteesairdir, 
mahsul azdır. 

Adanada Da BuAd•y Ve Ekmek 
Ucuzladı 

Adana. 21 ( A.A. ) - Geçen• 
lerde buğday değerinin ki1011u 
4.5 kuruta kadar yükselme.af üze· 
rioe ekmek de rlokuz kurut ol
muıtu. lki gündür buğday 3·3.5 
kuruşa dllştüğündeo buğlln ek
mek de 7.5 kuruşa iudirilmiftir. 

Tnrkiyenio her vllAyetlnde, 
battA her kazaaanda yetifen but· 
dayın ev1afı da fiata da başka baı· 
kadır. Bu fiat ve evaaf ayrıhkları 
gözönftne abnmca buğday fiatın

da anormal bir ylikaellt olma· 
dığı görllllli'. 

Borsa mtıbayeacılarından Zeki 
de dedi ki: 

- Buğday fiatlarmda bu giln· 

Halde Dükkanların Kira
lanması Devam Ediyor 

lerde istikrar Yardır. Fiatlar llze· Belediyenin yeni yaptırdığı 
rinde durulabilecek bir yllkaeliı sebze hali temmuzun birinci günll 
ve iniş göatermemektedir. Bu açılacak ve timc'.lki bal de kapa• 
böyle devam edecektir. Tiki Zi- hlarak derhal yıktınlmaya başla· 
raat Bankası satışlara baılasm, nacaktır. Evvel.isi gün daimi en-
o zaman ffatlar 6 kuruta düşer. cllmen toplanarak halin yazıbaoe-
Ziraat Bankaıı satıılara başlama· . (erinden bir kıımile, kıiaathane, 
sa dahi T eaımuzuo ilk hafta11n· kahvehane, lokanta ve mahal:ebici 
dan aonra f~atlar kendilij-indea dUkkAnlarmı kiraya verdi. Daimi 
dUıecektir. ÇUnkn yeni mabaul encümen ıartlan değiştirmediği 
çıkacaktır ve çllnkn bir kuraklık için birçok kabzımallar dükkan 
tehlikesi Ye kıtlık ihtimali yok• tutma maktadırlar. Fakat Kara• 
tur. Fiatların bugünkü duruma mUraelden ve daha bazı yerlerden 
yükselitinin aebebi de köylUnlln bir mUatabailler, ı yazıhane tutmıya 
kıthk lbt:malini dfiştinfişli Ye )atan• aelenler Ye artlıl'mawn tehiri İÇİD 
bula gelmek üzere hazırlanmış de telgraf çekenler vardı. 
olan vagonlarla butdaylara ylik- Lokanta kıraathane, kahvehane, 
sek fiatla ahııdır. ve maballebicl dükkanı tahmin 

Mubayaacı Abdülhakim de edilen deterlerlniıı çok llııtünde 
demiftir ki: müşteri buldu. (400) lira tahmin 

- Fiatla da yükseliş devam edilen kıraathane (1920) ve (1400) 
etmemektedir. Hattl bilikis dü- lira tahmin edilen kahvehane 
şüklük vardır. Fakat bu dütük· ( 3085 ) va ( 480 ) lira tahmin 
ilik kayda deymiyecek kadar az· edilen mahallebicl dükkanı 
dır. Eugünkü vaziyetin sebebi ( 1408 ) ve ( 300 ) lira tahmin 
Istanbulda stok buğday bulunma- edilen lokanta da (900) liraya ihale 
ması, Ziraat Bankasmın satıştan edilmiştir. Bunlardan başka da 
çekilmesi, Anadoludan da buğday (12) yazıhane eski kabzımallara 
gelmemesidir. lstanbul yumuşak ve mllatabıil müme1&lllerioe (241) 
buQ-davı tutmaktadır. Ser buğ- ve (301) rer liraya verildi. ihaleye 

don de devam edildi. Yine kab· 
ıımallar cemiyeti raiai ve idare 
azası arttırmaya girmediler, fakat 
kiralanan yazıhanelerin adedi (26) 
yı buldu. Encümen hlrçok müra• 
caat te ' grdiarı karşısında mfüe
baki yazlhane:erin ihalesini on gün 
sonraya barakb. Bu karardan 
aoora da gelenler o:du. Fakat 
onlara da muayl en günde gelmeoo 
leri bildir;Idi. Kabzımallann art· 
hrmaya girmemek için söz birliği 
yaptıkları ve batti bu haJi de 
Kadıkör haline çevirecekleri hak
kındaki haber:er dün de ihale 
encümenine kadar gelmiştir. 

Bu kurum namına azadan b~y 
Haydar evvetd gün de Şarbay 
muawfol ve encümen başkanı 

Nuriye ielerek fU itiraz yap· 
mııhr: 

Kabzımallardan teminat akçesi 
ve hüsnUbal kagıdı istenilmemelidir. 

Bay Nuri bunlara, bunun müm· 
kUn olmadığını bildirmiştir. 

kabzımalların itirazları 
Kabzımailar esas itibarile 

halin yapılmaaına itiraz etmerqek
tedlrler. Onların it:ra:zları Bele• 
diyenin istediği ( 1500j liralık 

Sayfa 7 
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Yedinci Yerli 
Mallar Sergisi 

Her yıl• oJduğu gihi bu yal da 
yedinci yerli mallar sergisi t 8 
T ammuz: Perıembe glnll Galata
saray liseıi salonlaranda açılacak 
•• 5 Ağustosa kadar ıDrecektir. 
Serıi bu yıl da ıatışlıdır. btirak 

etmek isteyenler herglio Sanayi 
blrliğfne mUracaat edebilirler. 

Hava Kuru
mu için 

Hava Kurumu ıçın çabıma 
denm etmektedir. Tftrkoffs 
lahmbul Şubesinden Akil ve Şefik 
48 zer, Mustafa Nuri 42, Faruk 
36, memur Vufi •e Saadet ile 
Bakırköyünde Emeklialbay Atıf, 
Selanlk Bankası DirktlSrll Moi:ı 
IAvi, Başmt\fettitl Karasu yirmi· 
ter, Bulgar Haataoeai Direktörü 
Lazarof 25 lira taabht\t e\mlı
lerdir. 

YaloYada hmall Halda 300, 
Ferhat 200, terzi Safa 150, ben· 
zincl Tahsin 120, benzinci Ahmet 
Halil oğlu Hllaeyio, bakkal ibra• 
him, kartal Ibrabim yüzer, oto
bUsçft HalU, Hikmet Akm altmı· 
şar, eczacı Ziver, fotografcı Ha
ıao, tüccar Hidayet ellişer, yağcı 

lamail 45, arabacı Adem 45, ga• 

ıinocu Hayri 40, basmacı Ahmet 
35, Fehmi Çam, k•reatecl Tahsin, 

Ahmet Bayraktar, Ömer Can 
otuzar, otelci Hacı, bakkal Maz· 
hım, çorapçı Ferhat, tuğlacı la· 
maU, berber Htısayin, aşçı Enver, 
&fÇI Şe~ki yirmi beter, bakkal 
Aziz, bakkal lımall, ekmak9I 
Hnseyln, bakkal Ahmet, 
bakkal Reıst, aşçı lsmail, 
ekmekçi Hlbeyln bakkalAhmet 
bakkal Reıat, aıçı lamall, Y akup 
Acar. bakkal Abdullah ylrmlıer 
Hra taabhllt etoll9lerdir. 22 kiti• 
de aynca 181 lira taahhllt et• 
miıtir. -----··-·------·····--------········-temjnata k.arş.du. Diyorlu kiı 
Biz itimada değer tUccarlaru:. 
Simdiye kadar mUatahıilin beı 
paraaı bizde kalmamıştır. Bele
diye bu teminatı almakla ameli 
bir iı yapmış olmuyor. BilAkiı 
kabzımallan sıkıyor. Farzed.Umld 
yeni haldeki kabzımallardan 

birisi bir müstahsilin parasmı 
vermemiştir. Belediye ba mlis
tahsile aldığı teminat parasından 
verme ıa:ahiyetini haiz midir? Bu 
ancak bir mahkeme kararile ola• 
bileceği için hiçbir kıymeti rok· 
tur. Maamdih biz aykırı bir 
ıraziyet almıyoruz. Satıtlarımw 

yine halde yapacağız. 

Beledireciler Ne Dirorlar 
E c~ediyeciluden salAhiyetli bir 

zat ır.ubarrirlmize de.mittir ki: 
- Kabzıma~hk tarihe karışı• 

yor. Bunlano yerini •ağlam temi· 
nath ve b e!ediyenin talimaboa 
uygun çalııao ve yeddiemin haline 
konan komis} oncula.r alacaktır. 
Zabtilraptla belediye burada 
çalışacakların mutemet bir komis· 
yonco sıfatile yaııtıkları işlerin 

murakabe edi'.mcsi lhımdır. Yeni 
halde yeni nizam \tO zamanımızın 

icap ettiği ~· eni kaideler tatbik 
edilecekı ir. 

Yeni Bir idare Heyeti 
Burada zahire ve ticaret bor· 

sasmda oldu~ gibi mthtahsi ve 
komisyonculann mümessillerinden 
mürekkep bir idare heyeti ı. e 
yine bir hakem heyeti de olacaktır. 



abahları Nasıl 
oganıntı.lısınız? 

umral, 8ar191n Ve Eem•r· 
lerln Dikkat Edeceklerl ,., .. , 

Sabahlan giydij'inlz aade pa· 
muk nya keten elbiHlere ea çek 
yakıtan boyanma, ıizi sade •• 
11hbatll bir k6ylll kızına benzeten 
bOyanma teldidlr. Zira Hl»aluo 
baaJt kıyafeti•• en çok uyan 
1lne baılt •• aade bir tu•aletUr. 

ilk şey : YOzO, boyau •• •a· 
Hyl temizleyici bir kremle irice 
temizlemek.. lklnclal kremi rlıl
allıden çıkanaca ıotak ıu ile 
iyice çalkalamak. Bu ıu1a ltir 
parça ıtUıuyu ••yahut kolonya 
koyaraanız daha iyi olur. V • 
ıonra ıuyu ylzlnllı• çarparak 
yıkamalııınıs. TAkl 7l1Unlı pırıl 
pırıl yanıın. 

Eier clldlalz kuru IH yıka• 
dıktan ıonra 711.lnlz• bir mtt
leyyf o ıUrUnUL Ve bu kurarunca 
bol bol podıa ıllrUnUı. 

Allık gayet hafif, hfuedUm .. 
1ecek kadar az olmalıdır •• 
yaloıı yilzOnHzlln eaaHo renkli 
olan k11mına ıllrlUmelldlr. 

Dudak boyHı ya luımızı 
olmalı veyahut da mlmklo mer
tebe tabii reaıe yaklatmalıdır. 

Bundan ıonra ylzUnlbO bir 
daha podralayın, kirpiklerinizi, 
katlarınızı da dtızelttlkten ıoara 
ıabab tu•aletinlz tapıam olur. 

Eğer 1&r1 benizli l1tnlı bunu 
zale etmek için ne yapmak 

mOmkOnH yapınız. Ve podranıa 
altına podra Joıyonu ıUrDnOz. 

engl de biraz koyuca olmalı. 

raıel, okoroze gibi realder kulla• 
abilirainlz. Yalnız çok ıDrm .. 
eye dikkat ediniz. Bu iyice ku· 

uduktan ıoara pudrayı ıUrOnllz. 
Sarııınlar için: Podra naturel 

imalı. Nakre allak •• belli 
belfraiz dudak· boyası. 

Eımerler (için: Podra Raıel 
akre, albk p•f, dudak po7aıı 
rta. 

Kumrallar: Podra Ratel nakre, 
ılll beliniz dudak boy11ı. 

ikiş/i 

şarp 

asıl Yapılır ? 
Dikiıll yakalar kadar dlkltJi 

arplar da ltu,nnln moda11nda 
ByOk bir yer tutmaktadır. Bun
n temin etmek için blyOk para 
Hcamıya da IOzum yoktur. Dikit 
ilmek te IAzım deilldir. E•lnde 
•Ja komıuıunda makla11I olan 
erkH yapablllr. 

EYHIA huri kumaıtan yapa
akaaaıı onu iıtedlğlnlı biçimde 
ıaln. Bllha11a taftadan çok ıD· 
1 olur. Altına aatar yapmak 
in de idi bir ipekli alıaız. Onu 

ayni biçimde blçfniz. Jkiıinl 
rlblrlaı ekleyiniz yalnız bir tara• 
aı açık bırakınız. 

Gayet ince zamkla pamutu bu 
ık yerden, timdi torba gibi 
an, etarpın içine yerleıtiriniz. 

çık ağzı da dikiniz. 
Makineleri az"n:ama mı şUil 

kil ai wdb..U ne biçim ~ek· 

__.. 
Parlafn •• hllyOk moda ıYlerln

den birinin ıabibl olan Madam Şiya 
Barelll bu aene en bOyllk llham1nı 
Hlat kadınlarından almıı olacak 
ki batan gece elbiıelerlne omuı· 
dan yukarı doiru çıkıp batı 
erten bir ttU lllve etmektedir. 
Etekler de hem yapıtık ve hem 
de ıovelldlr, kemerılzdir. Arka 
tamamlle açıktır. Y aJnız birkaç 
banclla tutturulmuı. Kuyrukta 
belden •tatı inen pililer uzuyor. 

Uzun tafta •• Pllj elbiseleri 
aruında pijamalar, eJ örgUıD, 
flneı hanyoeuaa mUalt arakHı 

----,--

açık elblHler. 
Arkalan plllll pardeaD •• 

tayy6rler. 
Kumatları keten, kadife, ıaten, 

emprime, kaımlr, tafta, dantel, 
ılfon .• Şifon ıece elblHltrln altına 
Şlya Parem bu ıen• ıalvarlar da 
yapmaktadır. Blltlln her teylle 
Madam Şlya Parelll bu HD• 

ıarktan ilham almııtlr. 

Renkler : So!uk yefil, rubf, 
pembe, 1arı, mor ve kahve renıt .• 

GlSrdUğOnOz fapkalardan sağ· 
daki en methur moda evlerinden 
biri olan Mauel Roıanın, ıoldakl 

"· 

lıe World'ın modelidir. Blrt.el 
ılyah ıBettendlr. lkinclıl ai1ab 
taftadandır. Renk ayni renktir. 

Emprime elbiae Şlya PareW. 
Dindir. BU tün ıllall antlndekl ıeDit 
kurdeleden ibarettlr.S Y akaıı da 
bilhaısa tayanıdlkkattlr. 

juTa Far le, parde1n de ylae 
Şlya PareJllnin modelleridir. Bu 
iki kıyafet bilbaıaa ı•aç kızlua 
pek yakııar. 

lçJ emprime bliizu rubk 
tayyör, World'nı modelidir. Cek .. 
tin kol kapaklan bliıala kuma• 
flDdan yaplmqtır. 

~' ______ BU __ o_u_·N ___ N_E __ Y_E_M_E __ k __ Y_A __ PS_A_M __ ? ______ , 

Kır Pol•ç••ı 
Uzım olan t•yler: iki fincan 

aa, dart çay kaııiı beykın paodar 
( bakkallardan kutu ile a?ınır }, 
1anm çay katıiı tuz, iki çorba 
kqıtı yağ, 3/4 fincan ı8t. 

Un, beyklD paodır •e tuz hep 

mek iıtiyoraanız evvelA ucunu 
1a•I yOztı, aatarı ve pamuğu bir· 
den tutturarak dikkatli tiyelleyi· 
alz, ıonra bu tiyellerin üzerinden 
makine .çekiniz. Tlyelleri ıökünce 
mükemmel bir eşarpm meydana 
çıktığına ıöreceksiniz. 

Eter eıarpın aatarını da yUzU• 
nUn kumaıından yapar, yalnız ayrı 
bir renk kullanır1anız o zaman 
eıarp daha tık olur ve elbisenizi 
de daha çok J!Ölllerlr. Elbiaeniz 
döz renkli bir kuma9sa mubaldcak 
alt 9• llatllaO ba1ka Aa.,ka renll· 
lerClaa f apmalluam. 

Kır .. Yemekleri 

1 bir araya konulacak. Yağ da 
katılıp çelik bir çataJla iyice 
karıştıralacak. SOt te yavaş yavat 
llAve edilip yumuıakça bir hamur 
haline ıellrllecek. Y aı ım santim 
kahnlağında bir yufka halinde 
açılacak. BiıkO•I bıçaklara ile 
biçim biçim keai!ecek. Her bir 
ıeklin ya11sı iyi yağ ile yağlana· 
cak •e Uıerlne isteraeniz kıyma, 
lıteraenfz ıucuk veyahut peynir 
.konulacak. Diğer ucu bunun 
tızerine katlanacak. Kenarları 
açılmama11 için basdacak. Yan· 
)arına •e UıtOne ıUt ıürUlecek. 

Y ağlaomıı tepıiye ııralamp kızgın 
bir fırında on on iki dakika 
piş:rilecek. Yukarıki ölçüden on 
iki tane poğaça olur. .. 

.. y ............ 
Yumartalan ıoiuk...,., ~ 

1 
bırakıp ateşe koyun. Su kayna• 
maya baıladıktan ıonra yirmi otuz 
dakika daha kaynaho, · indirince 
üzerine ıoğuk ıu döküp ıoğutun. 
Kabuklarını soyun. Her yum.,. 
tayı karmndan ikiye böl&nlb. 
Sar.lanna çıkarıp bir kaba koyu
nuz. Tuz, karabiber, kırmızıbiber, 
bir parça zeytinyağ, bir parça da 
kıyılmıt şucuk veya paatırma ile 
beraber bu aarıları iyice ezip 
karıttırınız. Maydanoz seviyorsanız 
biraz da maydanoz katabilirsiniz. 
Bunlarm hepsini bir hamur haline 
getirdikten sonra bununla beyaz• 
)arın içini doldurun ve bUtUn 
yumurta biçimini vererek kapatın. 
Kırda fevkalade lezzetli yenir. 
Zira katı yumurta gibi bojucu 
olmaz. 

" 
* Tava Börell 

Haur yufka alanacak. Dört llltl-

Bugün Ne Yemek 
Yapsam? 

J Jel• (Pelte) 

' 

' 
' 

Eter pelte yapacağınız mey• 
ma ve ayva gibi Hrt valar el 

cin.ten IH o zaman bunları evvela 
yun içine ahp yumuıa· 
adar kaynatmak lazım. 
eyvalar için meyvalar 
zile bil meal için bir parça 
ter yine parçalanıp 
rmlyoraa o zaman ren

ıoğuk ıu 

rıocaya k 
Dlt•r m 
kolayca • 
111blar. E 
ıuyunu •• 
de ile r 
torbaya 
uılır. 

endelenlr ve temiz bir 
doldurulur. Bir tarafa 
tına bir kap konup 

beklenir. Torbayı aık· 
Al 

ılztllmell 

mayınız, patlatır11nız. Epeyce 
ıDzUldDkt en ıonra meyva auyunu 

la ölçersiniz. Her fincan 
uyu için bir fincandan 
Jukarı 7·8 fincan kadar 

bir ffac:an 
mey•• 1 .. 
u •ıa11 

ı•ker h 
mey•• ıuy 

Hap ederalniz. EvvelA 
ullu aeklz ili yirmi dakik• 
nız. Zira dut, çelJk gibi 
ha az diğerlerinin daha 
ynamaya ihtiyacı var. 

kayoabr11 
ıeyler da 
fazla ka 
,fekerl~d• ••Yeli bir parça fırında 

mey•a ıuyu kaynamaya 
a ııcak ıekeri içine atın 
e eriyinceye kadar karıı· 
t dakika plılrJn. Ve 
tediğlnlz kaba boıalhn. 

uıtın. •• 
baılayınc 
Y• epeyc 
tırın. Be 
ıonra lı 

Soıuyup donunca mükemmel 
olur. 

. ..._ ... 

Vücu 
Elest 

dunuz un 
ikigeti 

için 
Mode rn ,Ozelllk telAkklıinde 

ne yllzlln hatları, ne g&ılerin gtl• 
e de kirpiklerin uzunluğu; 
kabllllnblna, elaıtlkl bir 

zelllj'I, n 
meYZUD, 
Ylcut k adar mDblm değildir. 

mfn etmek için terbetçl · Bunu te 
I • unundan bir miktar alıp kaynatı• 

nnz, yemeklerden ıonr~ 
k lçlniı. hk ılnler biraı 
alınız •• gittikçe mlkta• 

nız, ıOzO 

ılak olara 
daha az 
nnı arttı naız. Bu ıu ılzln mafaal• 

hareketini kolaylaıtırır, vDı 
a el11tlldyetinl temin ed.ıı 

larınızıD 

cudunuıu 
HrtJlil 
hareketle 

izale eder •e umumi •llcut 
rl nzerinde bpkı artiıt
cutlan ıibl bir vllcudı 
manı:ıa Hbep olur. 

lerln .. 
malik ol 

Hk bir ali • !Çin 250 ır•• yafk .. 
defalık olur. Yufkalan 
yunca altı yedi 1&ntlm 

dan bir 
boylu bo 
eninde k e1ecekainlz. D6rt bıı 
yumurta 
danoz ve 

JI çalkalayıp için• may
peynlr karııtınaız. Pey• 

aydanozu pek çok olma• 
mahlfit ıuluca kalmalıdır. 
n uıunlannı d6rde, daha 

Uçe veyahut ikiye b6e 
Boylu boyunca peyniri 
an ıllrllnOz. Siıara b6-

inde değil de daha ıÜılD 
in Uç köıe ıeklinde ıa• 
epıi aarıldıktan ıonra 

nirl vem 
malı ve 
Yufkaları 

kasalarını 

ınnuz. 

yumurtad 
retl ıekl 
olma11 iç 
rınız. H 
tavaya b 
kızdırınız 

olca yai koyunuı. iyice; 
• Y avaı ateşte kızarhnıı. 
kabarır ve gevrek olur, 
armıyorsa ya ateıl hızlı• 

Börekler 
ejer kah 
dır veya but ta yağı azdır. 

.-.N AR ÇİÇEÖİ 
Bu yılın 

ç ·çeti r 
en ıon moduı olan Nar 

engindeki yıınak boyu•nı 

D ( Cici) alhklan araııad• Farulıü'ai 

btalabmniai .. 



22 Haziran 

1 
Dizel rıkralar 

1 
1 

Görünmüyor 
Bay, bayana sordu : 
- Perdeyi açıp baktın mı, ba· 

wa naııl? 
- Baktım amma, anlayama

dım, ıis o kadar çok ki dııar11ı 
görünmÜJ'Or. 

Sebebiyet 
Baba aptaldı, kızı aptal, kızı

ın i•teyen de aptal. Baba kızını 
latiyene : 

- Olmaz, dedi, kızımı aize 
veremem bütün ömrünü bir ap
talla birlikte geçlrme&lne razı 

değilim 1 
- Ben de kızınızı bu &ebepten 

btiyorum ya l 

Belli Olmuyor 
Modada bir gazinoda oturu• 

yorduk, önDmU:zden pijamalı bir 
genç geçti; kendi kendime : 

- Ne acayip kılık, dedim, 
pijamayla kız mıdır; erkek midir? 
Belli olmuyor • 

Yanımda oturan pijamalı zat 
ıöyledikleriml duymuı olacak ki: 

- K1Z1mdır ! 
Dedi, döndUm : 

- Demek, ılz babaaıaımz 1 
Dedim, cevap verdi : 

- Hayır, anneıiyim 1 

Beş Sene Sonra 
- Eeş tenedir oturdutun 

aparbmanı niye bırakıyorsun ? 
- Bir kuıuru Yarmıf, yeni 

farkına vardım. 
- Kusuru mu ? 
- Evet, banyo dairesi yokmuı! 

- Genıicilijin bir iyiliği Yar. 
insanın her limanda bir karın 
bulunuyor. 
~ Fenalığı da var. Her il· 

manda bir kaynanaaı bulunuyor. 

SON .POSTA 

istenilmez Evlenmeden Evvel Evlendlkten Sonra 

Tembel çocu· ---------------------------.--------...;.----------------. 

Anlatıllr 

Arkadaşımla 

yllrüyorduk, ar· 
kadaşım önllmU:ı

de ytırUyen bir 
kadını gösterdi: 

ğun babası, ça~ 

bşkan çocuktan 
bahsetti: 

- Ben onun 
babaıının yerin· 
de olmak ister· 
dim. 

Tembel ço 
cuk güldü: 

- Öyle söy
lüyorsun amma 
baba, onun ye· 

rinde olmak bo
ta gidecek ıey 
değildir .. 

- ????? 
- Babau 

dört sene evvel 

- Bu, dedi, 
kadın değil, ka· 
dm kıyafetine 

girmiş bir erkek· 
tir. 

- Naaıl anla· 
dm, tanıyor mu• 
ıun 1 

ölmlit 1 Kalp kırmak günah amma, Tab;-ık kırmak seıvap olur. 

- Tammıyo
rum amma ko
layca anladım, 

kadın eşyası sa
tan mağazaların 
önünden geçen 
camekinlara bak• 
mıyorum. 

- Niıanılm beni bir defa bir 
erkekle birlikte görse { ldürür. 

- Merak etme ölmez~ in seni 
bu halde yaln,z bir defa görml:!· 
ı:ne imkan yoktur. 

·Yaş ilerleyince 
Güzel, fakat yaşı otuza ge'.miı 

kıza ıcırdular : 
- El'an kendinize mUkem· 

mel b:r koca arıyor murnnuz ? 
- Ea~ 1r, timdi sadece bir 

koca arıy<.rum. 

Mükafat 
Ayakkabıcı çırağına söyledi : 
- Şen iyi it yapıyorsun ya· 

kında mükafatını görecekıin 1 
- Gündeliğimi ml artıracak

ım usta. 
- Gündeliğini arttırmayaca· 

ğım amma, başka bir şey vade
diyorum ; şimdiye kadar 40 nu• 
mara ayakkabı ka:ıbı yapı} ordun 
şimdiden sonra kırk iki numara 
yapacaks1:1. 

,- ,..------~-----------
ACABA? 

Mektubunu bekledim 
Hairetle pinekledim 
Her an kadeh tekledim 
Unutamadım yine 

• 
Aşkını saçtın saçtın 

Ka lbime yara açtın 
Hem sevdirdin, hem kaçtın 
Gelmedin ıevdiğine ... 

* Yanarım yanar yanar 
içimde bir atef \'ar 
Bu gönUl seni arar 
Acap bilcUğJ mi Yar? 

&. O. ÇaOdaş 

- Fran!taya gideceksin amma 
Fransızca bilmiyorsun J 

Hırsız - Ne oluyor, ışık ne· 
reden geliyor ? 

Ev sahibi - LAmbayı tutu· 
yorum, bu ev sahibine düşen bir 
vazifedir. 

Kibar Spor 
Kibar adam, spordan bahsetth 
- Ben boksu bUttin sporlar· 

dan daha kibar bulurum r 
- Neden? 
- Eldivensiz yapılmu ! 
Tanıyamamıttım 
- Telgrafın benden olduiunu 

naaıl. oldu da anlayamadm 1 
- Yazını birdenbire tanıya· 

mamışbm. 

Atma 
Abyordu: 
- Yeni tuttuğum apartmanda 

dedi, banyolann Uç musluğu var. 
-?????? . 

Birinden ıoğuk, birinden 
sıcak, birinden de ıhk ıu akıyor. 

t===~----------------------------------~--------------

- Zarar yol<, ıihnim açıktır, 
yolda giderken de öğrenirim 1 

Ayakkabı 
Ayakkabınm 

aıınmaıından in
ıanlarm karak· 
terlerini anladı· 

tını iddia eden 
ı6yl11yordu : 

- Bir inaanın 
ayakkabısı bu· 
rundan •tındı mı 
o intan hafif 
karakterlidir. Ta
banın ortasından 
•ıındı mı o insan· 
da hayal kuvveti 
Yardır. Her ta-
raftan birden 
aımdı mı ... 

Sa hırsızlardan 
biri sözünü kesti: 

- O insan 

_, Fıkralar 

istenilen 
Güzel genç kız dedi ki : 

- Bir uşak istiyorum, her 

söztlmU yerine getira;n, hiçbir 

ıeye itiraz etmesin 1 
Yaşlı erkek cevap verdi : 

- Bu •izin lsted:ğinize uıak 

değil, koca derler. 

Şikayet 

Knk katlı apartımamn kırkıncı 

katmdakiler konu,uyorlardı: 

- Sanki birkaç kat &f&A'ıdakl 

aparbmanı tutsaydık olmaz mıydı? 

- Buraımın ne kusuru Yar •• 

- Daha ne kuıunı olacak, 

9 

1 1 

1 Bo' Sözler 1 
1 

Nezaket 
Amerikada elektrik sandalye· 

ılno oturtulan idam mahkumu 
yanında duran kadını görünce 
sandalyeden kalkb, kadına bir 
reverans yapb: 

- Madam, dedi, yerimi size 
Yeriyorum, buyrun oturunuz 1 

Nasll 
- Iıminiz Abrabam lıak mı? 
- Evet! 
- Sl.ı: muaevlılniz tiyle mi? 

Naaal anladınız? 

Tahtadan 
- Bacağına aekiz kurşun 

iİrdJğl haJde &Hini bile çıkarmadJ 
- Çok ceaurmuı. 
- Ce1&retlndeo değil, bacağı 

tahtadandu. 

Tuhaf Şey 
iki metre yUkaeğe a ~la yan• 

)ara da ıampiyoo mu diyorsunuz 1 
- Tabii 1 
- Tuhaf şey, ben de atlarım 

hem o kadar yükseğe atlarım ki 
yere düşünceye kadar yanlızlıktın 
canım sıkılır. 

iş Güçletince 
- Ne güzel krizantem .. 
- Bu mu krizantem, buna 

gtH derler. 
- Yok canım krizentem der• 

Jer. 
- Yok canım gUI derler. 
- Krizantem derler. 
- Krizantem değil, gül, hem 

krizantem n&1ıl yazılır ıen blllr 
misin? 

- Hakkın Yar ben de timdi 
farkına vardım gfill 

- MUeonesle, müzekkere blreı 
misal ıöylo 1 

- Yumurta tavuk yumurta11 
ise müennestir, horoz yumurtaıı 
lıe müzekker 1 

Rahathk 
Balık tutmalı 

merak lısı idi • . 
Her ıabah deolı 
kenarına gider, 
elinde kamış ak• 
ıama kadar o
turur, akşam bir 
tek balık bile 
yaka Iayama dan 
dönerdi: 

- Yerini de• 
ı·ıtir, dediler, 
orada halık bu
lunmı J or. 

- Değiıtir• 
mem, dedi. ha• 
lık bulunmıyor 

amma rahatlığı 
Tar. Oltaya ha· 
lık gelmiyeceği• 

nl bildiğim için 
kamışı } ere bı• 

rakıyorum, rahat 

arhk }I eni bir 
ayakkabı alma• 
lidm 

- Herkes bize baki} or, 
uzak oturmuak l 

ıu, biıim kata ,ıkıne1ya kadar 
bıu olijar. 

- Gaz maılcesinin bir iyiliği var, kadanlar tak
Lkları zaman çeneleri duruyor. 

rahat gazetemi 
oku)·cr, cıgara• 

mı içi: o: um. 
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Fener - Beşiktaş Maçı 
Bugün iki Takımdan Hangisinin 

Kazanacağı Kestirilemez 

Beıiktaşın haılıca hücumcuları; Hakkı, Şeref, Eşref ilh. 
Bugün Beılktaş Şeref ıtadıoda ma veya bence gol atma kabili· 

mevsimin en hararetli maçların- yeti Yardır. Ve bu kabiliyet yfik· 
dan biri de F enerbahçe ile Be- Hktir. Maamafib, benim kanaa• 
tiktaş arasında yapılacaktır. time göre bu bir buçuk ıaatlik 

935 tild maçının iki en kuv· mücadele eanasında tahammülU en 
vetll takımı finale gidebilmek lçfa fazla olan tarafdır ki ağır basacak; 
bir hayli çekliecekler, bu maçtan F enerbahçe Beşiktaş maçınJa bil· 
galip çıkan takım da hı men he- haHa tahammnl iş görecektir. 
men kolaylıkla Vefa ve Bey kozu Fener bahçenin müdafaası hü· 
yenerek lıtaobul şilt birincisi ola• cum hatb kadar iı görebilecek 
cak demektik. İstanbul lik maç• ve o nlsbette zora tahammül ede· 
larmdan sonra yaptıkları birçok cek bir vaziyette değlldir. Fakat 
hususi nıaçlarJa kuvvetlerini ta· lıtanbulda futbolu en çabuk oy· 
mamile ıpuhafaza eden Fener• nayan Fenerbabçe hücum hattı ID· 
bahçe ile Betikteş arasındaki zumu kadar ifleyebl!mek imkAnını 
bu büyük maçan bir zevkle geçe· buluna bu işten galip çıkabilir. 
ceğine biç şüphe etmemelid:r. Beşiktaıın ku\'vetli ve yapılı 

Ecnebi takımlara karıı yüksek olan müdafaası, Fener hücum 
neticeler alan iki takımın karşı· hattanın mDtemadi tazyilderinden 
karşıya kalmaları onların yekdi· kurtulup ta kendi hlicum hattım 
terlerine karta olan hakiki kıy• rahat oynatabilmek çaresini bu· 
metlerini meydana koyacak, bu luna ıayıf bir mlidafaaya istinat 
•uretle lstanbulun ıu sıralarda en eden F enerfn üıtilste yapılacak 
kuvvetli takımmm hangİIİ olduğu akınlardan kurtulması da güç bir 
da kolayca anlaşılacaktır. bir it olacaktır. iki takımın da 

Servet maçında beı gol çıka· tam kadrolarlle yapacakları bu 
raa Feaerbabçenin lıtanbulda, maç htanbul tilt şampiyonluğu· 
Beıiktaıa kartı yapacağı bir nun en çetin bir oyunu olacaktır. 
maçta böyle bir netice elde et• Fenerbahçe bu maçta fU şek· 
mesi kolay değildir. Geçen hafta li aJabi lr : . Bedii; Fazı l, Yaşar, 

_ Cavat_ Alı Rıza, Esat, Niyazi 
Ankaraya yaptıgı seyahatte fazla Naci Namık ş b F·k t • ' 

k 
., • . . l • , a an, ı re , 

1ayı yapma suretı.e ıyı netıce a an Beşiktat ise· Mehmet Ali 
Beıiktaş ta Fanerbahçenin karıı· Nuri, Adnan, Fe~ zl, Htsnü, fa~ 
ıında pek sert hareket edemez. Şu ruk, Hayati, Hakkı, Muzaffer 
lıeaaba göre iki takımıo da kazan• Şeref, Eıref; - lf.. ' 

Yarınki Atletizm 
Galatasarayla 

Kulüpleri 
Pera Ve Kurtuluş 

Yarın Tak
ılm stadyomun 
ela Galata1a· 
ray, Pera, Kur-

tuluı atletleri 
arasında atle· 

tik milaabaka· 
lar yapılacaktır 

Şıhrim iL iıı ta
nmınış atletle 

rlnin iş ::rak e 
deceği bu mil 

aabaka:ar mev 
aimin üçüncü 

müsabakası ola 
rak sayı 'acak 

Karştlaşıyorlar 

,, :,.j,. 
~, '.;t 

~ .. ı·', . ·'·· .... ~. $.·:··· ~---.. .. . :-:~'. 
' "/· 

' , 
~ . ~ . 

. ·.~~' .~Y:· 

Ht 
. ~~- · .. : ~ ·- _, -.,: :~· 

.~:'~,. ~t' 
• ·'· ' .;,j· 

Yüz metrede ko.~a
ca k olan Seın ı'h 

derecede ehemmiyetlidir. Mevı:m 
zarfm.d1t yalnız Borsada müsabaka 
yapmaş olan Semih, bu yarışlarda 
100 metre koşacak bu 11Jretle 
formu hakkında bize kat'iye yakm 
b:r fikir vermiş olacaktır.. Bize 
gfizel derece:er verebileceğini 
tımit ettiğimiz ilç kulUbün yapa• 
cağı müıabakalardaki program 
şu ıeki.de kabul edilmittir. 

Dakika Saniye 
10. 00 YUksek 
10 ıo o ·.k 
10. 25 Uzu o 
10. 50 
il. 10 Cirit 
al. 30 Smk 
12. 00 

ıoo 

800 
3000 

200 
400 

1500 
4x ıoo 

-, 
EsefliBir 
Hadise 

Macar Güreşçileri 
Şarırnıza 

Gelmiyorlar 
Aylardanberi tehrimize gele• 

ceklerini heyecanla bekledlğimis 
Macarların Sea-eti Toldi gUret ku
IObG mutabık kalındığı üzere t a rq 
fstanbu la hareket edeceği tarihte 
Türk rDreı fe derasyonuna çek t : ği 
bir telgrafJa takımdaki gilreıçiler 
içinde ukullkleri olan müaabık
lara izin alınamadığı için takımın 

relemiyeceğinl bi" dirmiıler. 

idman cemiyetleri eşya piyango 
komiteai tarafından tertip edilen 
TUrk • Macar gOreı mOs ba k alan 
piyangoda ikramiye kazıınamıya• 
caklara bir cemile olmak ve on
lara bedava bir güreı müubakası 

•eyrett'rmek üzere ı•hrimize çağı· 
rılmıılard ı. Etya piyango komitesi 
bunu yapabilmek için gUreı fede
raııyon undan usulü da iresinde mO
aaade almıf ve bu iıe o •uretle 
teıeb l:üs e ' mişti. 

Bfr hafta evvel bile tleri Peo '.•ye yolla
nan MPcarlar da İstanbula gelecek 
ıGreıçilerin re simlerin i yol'amak 
•ureti'" l u ra ya suretikat'.yede ge' e
ceklerini b ıl , irm it .er ir. Son da kl· 
kada a.kerl k g ibi bir bıı hane ile 
gelmek istemeyiflf rİ •por mahafi. 
Hnde pek fena bir tesir bırakmııtır. 

Macarlara k artı ciddi bir ha. 
aırhk devrHİ geçiren gGretçilerİ• 
mizln bu temaııhn mfl brum kal. 
malacı güret hareketltır 0miz için 
büyük bir kay phr!.. 

GOre.ı federuyonuoun bu ban• 
keti pı otuto etmHi çok muh
temele ir. 

..--····---··-····---·------······ 
Balkan Kupası 

Etrafında 
B:r !htilaf Çıkacak Gibi 

Sofya, 22 (Hust si) - Burada, 
evvdi gU . ı beş inci Ba;kan kufaaı 

için Yugoı av .. a ile Romanya 
milli talum:a . m.o karşıJaşmaaı 

neticesinde 2-5 yenilen Romenlar, 
yağmurdan oyun sahasının göle 

çevrildiğini ve yağmur dinda 
diye oyuna h~va kararırken bat· 

ladığmı i!ui slirerek mağ!übiyet

ler~ni tanımak istememitlerdir. 

Yugoslav:ar ise akai kanaattedir
ler. Bu ıebep:e Balkan spor 
federasyonu, bu mesele hakkında, 

dün gece yarıundan sonra saat 

bire kadar içtima ettiği halde 
bir karar verememiştir. 

11K ambr na,, gazetesinin yazdı· 
ğına bakıl ırsa Romanya - Yugoa· 
lavya maçı yeniden oynanacaktır. 

Yunanlıları yenen Bulgar milll 
takımı, Romenleri de ( 4·5) alt 

ettiği için Balkan kopasanı kaza• 
narak Balkan şampiyonu olacatı 
anlaşılıyor. 

Bir Atletin Cevabı 

Mehmet AJi, Kendisine 
Sorgu Soranlara Diyor Ki 

Bundan Sonra, Sporu, 

Vermiyecek Şekilde 

Bana Zarar 

Yapacağım 
Son günlerde gazetelerde ol-

aun, apor mecmualarmda olsun 
adeta bir moda ha:ini alınış olan 
bir meseleye, doğrudan doğruya 

şahsımı alakadar etmesi hasebile 
temaı etmek iatiyorum. 

Geçenlerde yapılan lstanbul 
atletizm bayramındanberi, sık sık 
ortaya atalan Ye tazelenen Ti s6y• 
lediğim gibi bir " gUnUn meselesi,, 
şeklino ıokulao "Semih -ve Meh· 
met Ali gene koşmıyanlar mı?., Ve 
yahut "niçin koşmıyorlar?,, Iıtif
ham cUmlelerioe bir çok kereler 
tesadnf ettim. Bilmem, ya sene
lerdenberl ehemmiyetli, ehemmi· 
yetaiz, büyük, kUçUk her koşuda 
bizi görmeğe alışmıı olanlar da, 
yoksuzlugumuzun tevlit ettiği bir 
merak; ve yahut ta bunda baıka 
ve burada tahlil etmek lateme
diğim fırsat kollayıcı bir düşünce 
saiki oluyor. Maamafih biç te mec• 
bur olmadığımız halde Ye bir de· 
faya mahsus olmak üzere a !ika· 
darlara aıağıdaki izahab Yermek 
istedim. 

Ancak, beofm bu yazıyı 

yazmamda başlıca amil; " Top ,, 
mecmuasrnın aon nüahasında ça· 
kan bir resim ve bir yazıdan da 
bahsetmek isterim. 

17 Haziran 1935 gt\nlemeçll 
bu nUahada 11 Semih'le, Mehmet 
Ali Ruılara kartı da koşmıyacak· 
lar mı?., Sorgusu albnda ve bana 
ait olmıyan bir resme izafeten 
" iki atleti bir kardet pozunda 
görliyoruz; Mehmet Ali Semihi 
kucaklıyor11 yazı arını okudum. 

Top mecmuasile birlikte diğer 
gazetelerin de •orduğu bu kabil 

. auallere cevap vermezden evvel 
bu ufak yanlışlığı dUzeltmek arzu· 
sundayım. 

Yukarıda .öylediğim gibi resim 
beni göstermiyor. Geçen Hne 
Tekaim stadında Yunan ıampl

)'Onu Lambrou'ya klll'fı koıup 
kazandığı yanştan ıonra Semihi 
tebrik eden atlet ben değil, fakat 
uıun atlama şampiyonumuz TeY· 
fiktir. 

Şimdi geliiyorum 13 ve 14 Tem· 
muzda ıehrimizde mtlsabaka ya· 
pacak olan Ruslara kar11 kopp 
koşmayacağım meselesine; ve ya
hutta yirmi gOn evvel Yunanlalara 
kartı kotmamıı olmanın aebep
lerin•: 

Şuraamı açıkça söyliyeyim ki 

• 
Atlet Mehmet Ali 

bur olduğumdan EyltU lçind• 
yapdacak Balkan oyunlarında 
dahi ulusal takımda yer alama"' 
mam çok muhtemeldir. 

ŞlmdJ artık öyle zannediyo
rum ki fU yaımıı olduğum sa"' 
tırlardan sonra bana veyahut ta 
k~ndi kendilerine gazetelerde 
mecmualarda sual aoran merak• 
lılann dün, bugün, ve yarın lçio 
meraklannı tatmin etmiı oldum. 

Uzun senelerdenberi madde" 
ve ten manen birçok ıararlarmı gö,. 
mtıı olmama rağmen hiçbir veç
hile menfaat beklemeden v• 
görmeden, battı bu ıporu idare 
eden makamlar tarafmdan bit 
vaad ve ısrarla 1ıtirak ettirildi• 
iim koıu aeyahatlerindea d6oOr 
te çahıbğım yerlerde olsun tahlll 
hayatımda olsun karttla1tığ1111 
hakaaılıklarm tellfislni bile elde 
edemeden yapmıı oldujum atW 
tizmi, müsaade edin de bundao 
aoora bana en zarar yermiyecek 
tekilde vo en uygun gelen za• 
mantarda yapayım. 

Melım•t Ali 

Denizciler 
Bayramı 

1 Temmuzda yapılacak denir 
ciler bayramıaıo ha:urbldan biti
rilmek Uı:eredlr. Bu arada teabit 
edilen programa göre t6ren t•• 
mamlandıktan ıonra saat 15,30 da 
deniz kulftplerl taırafmdan deni• 
ticaret mektebi 6nUnde bir deni• 
yantı yapılacaktır. Yarışta birinci 
gelen kulUbe bir kopa verilecektir· 

Yunanhlara karşı koımadım ve r,,,. ______ ,,.........,,.......,,,.....,~-~"' 
Ru•lara karı• da koşmıyacağım: TAKVİM 
Zira 27 Mayısta bqlamıt olan 
ye benim girdiğim Hukuk Fa
knlteai son sınıf imtihanları 13 
Temmuza kadar sürecektir. Bu 
itibarla bu müddet zarfında cid
di bir mnsabakaya hazırlanmama 
maddeten imkln yoktur. Bundan 
bqka T emmu% nihayetinde baı~ 
layıp bir ay de-vam edecek as· 
k•rllk kampına da lttirake mec· 

Gla CUMARTESi Hızır 

48 30 22 HAZİRAN 935 

Arabi ~ Rumi 
20 RebllllevYel US4 t Hulr-

.,,, 
Vakit l::san1 VıısaU Vakit Eunt v .. ııtl 

-==-
Gtla .. 8 44 4 28 Akta• n- ., .. 
Öilo 4 31 12 11 Yataa , °' 21 " 
lkhıdl 8 32 16 16 im allı. 6 :ts ::; \.. ıı;;ı; 
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Zabit, tabancasının ıarjörUnft 
ye nlleyerek tekrar ileriye abldı 

ve tehditkAr bir ıeıle: 
- Alçaklar! Korkakfar. Ne

den korkuyorsunuz? Bakan işte 
ışıklar söndü. Cereyan keılldl. 
Demek artık hiçbir tehlike kel• 
madı, diye bağırdı. 

Fakat bu sözler de ameleyi 
tatmin edemedi. Zabitin önünde 
mütereddit adımlarla gerllemiye 
başladılar. Gözleri mDdhiı bir 
korku ile oyuklarından dııan 

fırlamıfb. 
-47-

Caresae, Perdltanın yatak 
odasma girdi: 

- "Daha hazırlanmadın mı ? 
istersen una yardım edeyim,, 
dedi. Carease o gece tatoda ve· 
rllecek olan baloya hazırlanmıttL 
Kırmızılı, beyazlı dekolte tuvaleti 
içinde, o kadar güzel, o kadar 
göz kamaıtmcı bir hali vardı ki 
adeta insanın hayalinde yarathğı 
peri güzellerine benziyordu. 

Hayretle etrafına bakindı. 
Perdf tada hiçbir hazırlık Heri gö
rülmediği gibi o geceki balo için 
hazırladığı tuvalet de hAIA kar
yolanın üzerinde duruyordu. 

- Ezlkler -
- "Niçin hAli glyinmedln ? 

Halbuki her zaman een benden 
evvel hazır olurdun? dedi. 

-
0 Baloya. f(deblleceğlml 

pek zannetmf yorum .•• Meğer ki açık 
ma vllerlmi giyeyim •.• ,. 

- " Amma yaptın Perdltacı· 
ğım. Açık mavi tuYaletlnln kollan 
uzun. Baloya 6yle bir tuYaletle 
nasıl gidersin? Herkes seni ayıp· 
lar. Herifler okadar da vahtl ve 
aörmemiı değiller ya!. •• ,. 

- .. Evet amma ıu kollarıma 
bakaana ... ,, 

Perdita kollarını uzattı. CarHıe 
birdenbire hayretle bağırdı: 

- " A... Ne oldu kollarına 
öyle?,, 

Genç kızın kadife gibi · hem• 
beyaz kolu, saj' dlraeğinln 
biraz yukarısı, Alman neferinin 
sıktığı yer ezilmiı, moamor kesil· 
mitti. 

- '·Pudra aUrmedlo mi 1 
-

11SHrdtım amma fayda et· 
medi; Zaten baloya ıitmeğe de 
niyetim yok ••. ,, 

- "Ne aksilik!... Bundan baıka 
bir sebep yok değil mi? Hasta 
masta değilsin ya ? 

- "Yoo ..• Bir ıeyim yok .•. Fa· 
kat bu halimle fİtHm herkes bu 
e.zlklerin nasıl oldu&unu merak 
e<lecek, aoracak .•• Tabii ben de 
bir ıey söyliyemlyeceğim... Zaten 
Laurenc• bana bugünkü macera 
hakkmda kimseye birıey söyle· 
memekllifml tembih etmlıti .•. n 

- " Tabii bu lekeleri izah 
edebllinin •.• Ne çıkar?. Laurence 
•:ma tembih ettiil zaman bu le• 
k'11•ri görmemiıtl her halde •• ,, 

Fakat Perdita arkadaıınm flk· 
rine iştirak etmiyordu. Onun 
" tabii ,, dediği ıeyi erkekler 
pek de anlayamuz, yanlaı tevil 
edebilirlerdi. 

- u Ne olursa olsun .•. Baloya 
gitmi}·eceğim... Zaten içimde tu
haf bir korku var ..• Keşkl buradan 
trıkıp gltmiş olaydık! " dedi. 

Caresse, Perditanın bu halJne 

hayret etti... Gerçi taraçada, 
Laurence'le görllşllrken onun da 
yüreğine izah edemediği bir korku 
girmiıtl... Fakat timdi artık o 
korkudan eser kalmamıştı. Gül· 
mek cilenmek fsti}'ordu. Ondaki 
bu değiımeye sebep kocasınm 
Praga gelmekte olduğunu haber 
veren telgrafı idi. Kocasının ya· 
nında bulunacağı ve hadia olabl· 
lecek her hanği bir vaziyeti idare 
edebileceği kanaati ona adeta bir 
emniyet hissi vermişti. Fakat bu· 
nu, kendi kendine bile itiraf ede· 
miyordu. 

Arkadaıma döndil: 
- " Her halde bugUnkU ma• 

cera, senin ainirlerlnJ f yice aarsmış 
olacak, yoksa içine böyle saçma 
korkular gelmezdi. Bana kalırsa 
sefirin hakkı var... Korktuğumuz 
ıeyler ekseriya batımıza gelmez ... 

- Biraz evvel Gerald'dan bir 
telgraf aldım. Gece tayyare pos· 
tasile buraya geJiyormuı ,, dedi. 

-
11Tayyare ile mi? Bu ace· 

leye sebep ne imit? Herhalde 
o da bir . ıeylerden korkuyor 
galiba ! ... ,, 

- .. Orasını bilmem... O, za· 
ten okadar meraklıdır ki f ... Herkes 
onun bu huyunu bilir. Üç gUn 
yanından ayrılsam, bir dakika 
bile yerinde duramaz. Hemen 
peıimden koıar.,, 

Caresse bunu söyleyerek ay
naya doğru yUrUdU ve oradaki 
aksini uzun uzun süzdükten sonra 
kocasının bu merakını, bu düı· 
künlllğlinll pek tabii ye pek haldı 
buldu .. 

Fakat bu havadis Perdftanın 
(}zerinde bUsbütnn batka bir tesir 
yapmııtı. Artık tereddüdü zail 
olmuı, baloya gitmemiye karar 
vermifti: 

0 Baloya gelmiyeceğlm, 

dedi. Hatti aıağıya yemeye bile 
inmek istemiyorum. ,, 

Caresae müteessir görUnil-
yordu: 

-
11Dedim ya ! Aksilik, talih· 

ıizlik itte.... Ne ise biraz rahat 
edersin. lstusen yemeğini de 
buraya getirtirsio.,, 

Eğildi, Perditanın yanakların· 

dan öptü ve odadan çıkıp gitti. 
Yalnız kalınca Perdita yata• 

ğma ırirdi. Zili çalarak yemek 
ısmarladı ve gençligin verdiği bü-

yük bir i11tiha ile getirilen yemeği ye· 
di. Ondan sonra da eline bir kitap 
alarak uzandı ve okumaya daldı. 
Aradan ne kadar zaman geçtiği• 
nfn farkında değildL Birdenbire 
bir canavar dUdUğUntın gecenin 
aükünetini yırtan. kulakları tır· 

malıyan korkunç sesile yerinden 
aıçradı. Canavar dlldüğU Uç defa 
kısa kısa ötüyor ıonra da uzun 
uzun uluyordu. 

Birer dakika fasıla Ue bu ulu• 
malar tekrar ediyordu. 

Canavar DUdUOU 
Genç kız yabancı bir memle

kette idi. Ve gece vakti canavar 
düdüğünün böyle ulumaıınan neye 
delalet ettiğini bilmiyordu. Belki· 
de onu alakadar eden bir t•Y 
değildi. 

Canavar düdüğünün son ulu· 
masından bir çeyrak saat sonra 
odadaki elektrik birdenbire söndü. 

Genç kız elini elektrik dliğ· 
mesi11e götllrdl.i. Sağa, sola çe· 
virdi fak at lambalar yanmadı. 

( Arkuı yar ) 
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Haziranın 30 uncu Pazar gUnü 
Büyükada ve Yalovaya yapılacak 
olan gezintinin hazırlıklar1 bitmiş· 
tir. Yeıllhilal, bu gezintinin uzumt 
derecede nezih ve eğlenceli geç
mHI için elinden gelen her gay
reti göstermiı ve göstermektedlr. 
Vapurda caz vardır. Monolog 
söylenecektir. Zeybek dansı yapı· 
lacaklır. Ve herhalde eğlence ve 
güzel bir gün geçirilecektir. 
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Toplantllar, DavetıeQ 

SUtçUlflQe Alt Bir Film 
Sütçüler cemiyeti, bugün saat 

1 O da Saray sinemasında inek Ye 
emsali hayvanların sfit verimleri 
ve hastalıkları üzerinde fenni bir 
film göıterecektlr. Bütün aü~çll 
ve lnekçiler ıidebilirlv. 

Haziran 22 

imtihan 'Anketimiz 

-----------------------Bugünkü imtihanlar Her Bakımdan 
Mutlak Surette Fenadır 

[ Baıtarafı 1 inci yilzde ) 
yecUer, yeni pedagojinin başla 
baıına bir kısmmıo, imtihan 
uıullerlnin tetkikine hasredllmesinl 
istemektedirler. Profeaör Pierotı 
buna Docimologle iıml veriyor. 

lmtlhanlar1 Kaldırmak 

MUmkUn MUdUr ? 
Acaba imtihanları büablitilo 

kaldırmak mümkün mudur ? 
Bu suale cevap verebilmek 

için, imtihanların vazlfesloinl göz 
önüne getirmek lazımdır. imtihan· 
larm vazifesi, talebenin bir sene 
veya muayyen bir tahsil devresi 
sonunda, müfredat programlarile 
te1bit edHmit olan mevzuları ve 
teknikleri ne dereceye kadar 
kazandıklarını, aldıkları terbiyevi 
tetekkUlden ne kadar istifade 
ettiklerini öğrenmek, bir kelime 
ile, Tahsll verimini kontrol et· 
mektir. 

Bugünkü içtimai teşkilihmıza 
göre, bu kontrolden vazgeçeme• 
yiz kanaatindeyim. Tahsil ve ter· 
biye mtlesseseleri de, bir fabrika 
gibi, bu verim kontrolunu yapmak 
mecburiyetindedirler. Btttün me• 
sele, bu kontrolu mllmklln olduğu 
kadar isabetli bir surette yapmak 
ve bu müesseselerin nasıl bir 

lverimle çalıştıklarını anlamaktır. 

Ancak o zaman, birçok tahsil 
mUesaeselerimfzin ziyanına işledik· 
!erini açık bir surette anlayacağız 
ve, tedria ve terbiye usullerimizde, 
programlarımızda, diğer tedris 
unsurlarmda yapılmaoı lizımgelen 
değişiklikleri bulup yapmak ve bu 
ıuretle, istediğimiz verimi almak 
mümkün olacaktır . 

imtihan, Nakıs Bir Ölçü 
Aletldir 

BugUnkU imtihan sistemi ile 
bunu temin etmek milmkiln müdür? 

Bu suale, ·· yalnız memleketi 
mizl değil. diğer memleketleri de 
gözönünde bulundurarak • hay1r 
ce\ ahım verebiliriz. Bizdeki lmti· 
han ı:atemi ile meıela Fransa ve 
Almanyadaki, imt;han sistemleri 
arasında bir, keyfiyet \re mahiyet 
değil b"lki blr kemiyet farkı 
vardır. Bunlardan biri diğerine 
nazaran şu veya bu cihetten daha 
iyi olabilir. 

Mesela, bu seneye gelinceye 
kadar bizde tatbik edilmekte 
olan Bakalorya imtihanı, Fran· 
sadakine nazaran daha iptidai 
bir vaziyette idi. Fakat, ne oiuraa 
olsun, bu farklar onu bizdeki 
Bakaloryadan ayıracak kadar kuv• 
vetli değildir. Hakikat ıudur kf, 
bütün imtihanlarm esasanda bir 
bo:ıukluk vardır • 

Demek istiyorum ki, yazalı ve 
bilhasaa aözHi ımtibanlarda, tale• 
benin cevaplarına takdir ettiğimiz 
notlar, enfüsi intıbalarımızın riyazi 
ifadelerinden baıka birşey değildir. 

İmtihanlar, talebenin bilgilerini 
takdir huıuaunda i.abetsiz, ada
letsiz, çok iptidai ve nAkıa ölçU 
aletleridir. 

Sözlli imtihanlara nazaran 
daha uygun, daha mütekamil bir 
yoklama şekli olan yazıh imtf· 
hanlarda dahi not takdirinde ne 
kadar büyük bir enfUslllk hA· 
kim olduğunu açık bir surette 
göıteren bazı tecrUbelerden 
bahsedebilirim : 

TecrUbeden Ahnan Dersler 
Ayni bir imtihan kağıdını, 

muhtelif mekteplerde ayni dersi 
okutan birçok muallimlere tetkik 
ettirmlıler ve bu mualllmlerio bu 
kağıda baıka baıka notlar takdir 

ettikleri görülmüştür. HattA, ayni 
bir muallimin, lıç diirt aylık bir 
fasıla ilt aynı kiiğıda, birinci defa 
verdiği numaradan ba~ka, ·az 
veya çok· not takdir ettiği ıö· 
rülmliştür. 

Bir felsefe imtihanında yapı· 
lan diğer bir tecrübede, talebenin 
~o 43 Unde iki mümeyyiz ara• 
sındaki numara farkı 2 den fazla 
olduğu görlHmOıtUr. Mümeyyizler 
20 genç üzerinden ancak 8 l 
üzerinde mutabık kalmışlardar. 

Diğer bir tecrübeı Yüksek bir 
ilim sertifikası imtihanına ait 37 
kdğLda numara takdir eden bir 
muallim • bu derslerde not tak• 
dirinde daha çok kat'ilik ve 
isabet olması lfizım gelmesine 
rağmen - Uç tene ıonra ayni kl· 
ğıtlan tetkik ettJ§'I zaman, ancak 
7 kağıda, ayni notu takdir 
etmiştir. Diğer 30 tanesi 
için takdir farkı, bir ile on nu· 
mara araamdadır. Dlğ•r bir 
mümeyyiz, 37 kağıttan ancak 
6 taneaine ayni notu vermiştir. 
Diğer 31 kağıda baıka baı~a 
notlar takdir etmiıtlr. 

Burna bu tecrübeler bize, 
imtihanlarda not takdirinde ne 
kadar büyük bir enfusillk ve 
binnetice isabetsizlik olduğunu 
pek açık olarak göstermektedir. 

Bundan baıka, muallimlerin 
bir kısmı çok diğerleri az not 
urnıek itiyadındadırlar. 

imtihanlarda lıabetll not tak· 
dlrino mani olan sebepler arasan• 
da tesadUfUn bUyük rolilnll 
gösterebiliriz. Herhangi bir dersin 
imtihanmda • yazılı veya sözlU • 
talebeye sorulabilen sualler iki Uç 
ve nihayet dört bet tanedir. Bir 
talebe o dersin bunlardan baıka 
bütün diğer bahiılerlnl öğrenmiı 

olabildiği gibi diğer bir talebe de 
o dersin yalnız bu suallere alt 
olan bahislerine çalıımıı buluna• 
bilir. imtihan kapılarında, çıkan• 
lardan bazı ıeyler 6A"renlp muvaf• 
fak olan talebe de yok değildir. 

Sonra, aözlü imtihanlarda tale• 
be ayni 'eırtlar altında de· 
ğlldlr. Her talebeye sorulan 
suallerin azlığı çokluğu, gUçlUğO 
ve kolaylığı not takdirinde mile .. 
slr olur. imtihanlarda ilk girenle 
ıon giren de ayni vaziyette değildir, 

Çok parlak bir imtihan veren 
zeki ve çahıkan blr talebeden 
sonra imtihan odaaına giren geçe
bilecek derecede orta bir talebe 
çok zayıf görllldllğft gibi, çok 
kötü bir imtihan veren bir tale· 
beden ıonra giren zayıf bir 
talebe geçebilecek blr not ala• 

bilir. 
Muallim Ye Mümeyyizlerin 

yumuşak ve aertllkleri de, tal .. 
benin imtihandaki _ muyaffaklyet
lerl üzerine mUabet veya menfi 
tesir yapar. 

Suallerln azhOı, bir den• 
ait bütun bahisleri yoklamayıj Ye 
binaenaleyh talebenin o dera hak· 
kındaki umumi seviyeıinl doğru 
olarak tayinini mümkUo kılmaı. 

ımtlhanlar Sıhhat Bozar 
En nihayet. imtihanların sıhhat 

bozmak ve zihin yorgunluiu 
tevlit etmek gibi herkesin bildiği 
çok mühim mahzurları da bun• 
lara ilave etmek lazımdır. 

HulAsa, tahsil verimini kontrol 
ettiğini zanettlğiniz bugünkü im· 
tlhanlar, tahsil verimini objektif 
ve isabetli olarak takdir etmek• 
ten uzaktırlar. 

( Devamı 13 ünccı 1Gıde } 
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Yaşlı Savaşçı Hala Dinç Görünüyordu .. 
G "co baskınında sarılmıt \'e 

kılıfı 1a konmuı alay ve bölük 
ba:; rak"arı açıldı. Bu bayraklar 
ıen ş omuzlar, parlak tu"galar 
lzerinde, ileri geri sallanarak 
aanki San Şahin Beyin dediii 
aibi: 
-Ta:ınya ıımarladık, Subuaka, 

Yer el ni ( Budin ) kalesi! 
o,.I ordu. 
[; e!i Aalan 6lilm eri, kılıç 

artığ ı altmıt yoldqi'.e ıeri kol 
ile b r:cıtiği zama.1 orada hopan
dı&ı bir yü'l gördü ve çatak katları 
açılar. alnındaki düğllmler gevpr 
ılbi o:du. Bu yüz, Yeniçeri ağa
uaıo pala kıranta bıyıklı, tunç 
renkli ve birkaç Jarah ya:çın 

yllzll idi. 
Göntıllerl acılar, yularla dolu 

adamlar, çok kere b6yle aarp, 
yalçın kayalı, ısaaz dai tepelerine 
bakmakta blJilk bir tat duyar
larL 

Erzurumlu yaıla uvqça bira 
lace iç aaat dötllt•Dt oldutu 
halde, hiçbir ,.Y olmamıı gibi 
taze, dinç, tellpı• ıGrlhıliyordu. 

Bu orta boylu, çok geDif 
omuzlu ıövde, bu kalın ve baya
iadan çok uzun kollar, bu gllcll 
bacaklar sanki yıllardaaberi kim
bilir naul aavaılar, naaıl vuruılar
da buluna buluaa ~n Ue çekiç 
araaa'lda dGvlllea demir gibi 
d6\lü;ml1.f, atqler içinde • verile 
verile buabötla çelik kuilmifti. 

Subuıkada blrçoldaruma çok 
Hrt, çok çat&k buldaldarı, bayajı 
bir korku ile uzaktan bakbklan 
bu eırarh adama Deli Aalanm 
bllytik bir •vslal ve ur..- var
dı. Hiç evleamemlf, Y eDlçvlHjia 
ilk tnrelerlnl, ıısreneklerini ubut• 
mamağı kendine dla ve mezhep 
bUen Y enlçerl Y akup Ata o çok 
hoyrat zamanlarda, o kanla ıer
hatlerde bile .. eıkl kafada, ttlre
den aynlmu,, bir uker diye 
tanınmıfb. O tarihte belki de 
aenit Ttirk lmparatorlatanun hlı 
bir yerinde onun kumandasındaki 
ylb: elli Y eniçerl kadar aıkerl 
terbiyeıinl, ocak dlılpliaial koru• 
yan bir Yeniç•rl kıtaaı yoktu. 

Y akup aia Erzurumua yerH 
yeniçerilerinden idi. Erzurumda 
çıkan kanlı bir d8ilf ytlzlnden 
orayı bırakarak ti bu Hrlıadlere 
ıeldlği ağızda• ağıza dylenirdl. 
Ancak onun geçmiıl Uzeriae bi
linen bu kadardı. O kimıe ile sıkı 
dc.st olmamıt. hiçbir zaman 
geçmişinden kimseye IÖz söyle
memitli. Bilinen bir ı•J dalaa 
varsa Yakup aianıo en bahadir 
bir aavaKa. en korkuaç bir uku 
olması) da. 

Y akup ata Deli Allam ıl
rlace: 

- Çok iyi Allan e.,, demek 
peıimizde ••sili doetua koat 
(Nadajcli) ain bayrata .......... 
beni bu kayrak takı••• b .. 
bltün unutacaktın? 

Di> e takıldı. Soma alıllnl 
JllrOttU: 

- Ay otal. bizim ılbl rath
lan böyle kantık ıOnlerde ltiru 
koruyuvermell I 

Deli Aalaa, çabk katlan ldt 
açalmıyan ba adaaua timdi ltu 
kadar tath, konutkan 11r1nm .. 
sine epeyce fafb. itfa tlopuaa 
ıu id k.: Yakup ağayı Deli Allu 
ne kadar seviyorsa Yakup aia da 
delikan ı iç"n bu kadar derin bir 
ıevgi duymakta idi. Yeaiçerl 
ocağı dan baıka ) erde yitit Ye 
d ia p in i asker çıkmu kafaaında 
olan bu inatçı, bu kab ıavaı 
aclamı Deli Aılanda, araclıla 
b8t6n iyi ıeyleri bulmuıta. Ş. 

kadar var ki: o kendi keoil 1e 
deliıcan!ıyı överkesn )'İne dütlln· 
ce inden dönmeyerek : 

- Yeniçeri olacak yiğitmiş, 
amma yaDlq olmutl 
demeği de anutmaz.cb. 

Yakup Ağa, Asluın bir ana, 
bir lu-:kardet ile nişanlısını kay
bettiği.ıi .bildiğinden ve aaaaile 
k,zkuiqini eii e ö!dlrdüğU ü 
ıandığmdan onu birat oy .. lamak, 
gönJticdeki derin karan 'ığı bir 
parça ıtıklalmak iatemişti. Bu 
demir adamın ıranit ytreği acaba 
aık acısından anlı) er mu idi? 
Genİf Tlirk imparator!uğanun 
(Y ddız doju) Mrbatlerilade Iran ve 
Kafkas, Azak ve Kırım aavq 
meydanlarını bırakarak impara
tor luğun yıldız batı uçlarındaki 

d6itlfmelerinde can Yermeye gel· 
•it. 1an11nn. 1e•ıiani kılıca. 
balta) a batla..... ıeoit ve ı&lzel 
dDoyada yiiitçe 61mektea bqka 
iıtediti kalmam11 olan bu canlı 
aa•aı makinesinin, bu kimıeaiz 
aıkerl;ı yllretlnde atqli bir .... 
ginin bili 801mamıı bir mez.arı, 
o 61mez qıja ara sıra pırıldayan 
bir lnnicımı olmadığını kim IÖy
liy e b:Iirdi? 

iki ••••Ki bayi• bir iki ı6z 
konuıtuklan ıırada Macar ve 
bazı Almaa atlaları bllyllk luzla 
tekrar llerlmeye baılamıılardt. 

Subuaka kale1inin b8yle M .. 
cariatan ovalarını sallayarak ateı 
ve aleY içinde 11Sğe uçmaaı, orada 
mal Ye kadın aramaya giren llç 
binden çok dlfmamn kanh ve 
kanalmaı et, kemik parçaları 
haline geffyennesl dllımanı çok 
ıafB'lmqb. 

Böyle lrldlaç •• aakh bir lf 
llalacle lrkilm.,ecek; pp1_,.. 
cak yDrelderia demirden daha 
kab, daha aaiJam bir madellclea 
dGvlllmüt olmuı ıerektir! 

Gece bukuwıdaki alt& bla kiti 
zayiat ile blrlefİllc• dlitman 611i
lerlnl on bine yaklaıtıran bu 
facia dlltmanı epeyce vakıt 
ptlan bırab111 ise de 6fkHln· 
clea kuchanaakta olaa kont 
Naclajdi ve Redn oğha 
çabucak keodilerbal toplayarak 
yeni baıtan Türklerin Pqiıae 
dDtmllılerdl ve her dakika yak· 
lapyorlardı. 

Geri kolda bulunan Y enlçerl 
Ata• de Deli Asin talnmlan 
dllfmanla aralanedald kısa ara
hj uzatabilirlerdi; Aacak buna 
ikili de iatemlyordu. Sarı Şahin 
Beyla lıteil ne olursa olaan Bu· 
dine yalan dDımek oldujunu bi
liyorlarsa da kendi isteklerine uy• 
maktan da vaz ıeçemiyorlartlı. 
lft• Şahin Bey blyllk kol U. ı.. 
todiif kadar hızlı gidiyordu. Deli 
Aslanla Y akup Aia be kolun 
ıerilvlai kora1acaldannclaa JU
lanndakl en ıeçm• iki yllz kadar 
aavaıça ile bu iti yapmak, dlt
maaıa ilerlleme8'al ılçlqtirmek 
lçla lateclilderlni yapabilirlerdi. 
Dillpllacl eald .-.. Y akap Aja
DID dlflacMI bile ... 1oltla leli. 
e..c1aa ltqka ..... kala, .... 
yllrlmiy• ka..tm bir it dalut 
varda. Gla tlıelcH. toprak UJ
pndu. Tlrk ath- plrıp lalr 
dlpaan olu Macar athmn• •• 
atlı çdnntı beyleri, Jlfitlerl ha 
ovada uçup pHyorlardı.. BIJI• 
unu• bir laal lc9de Tirit atim
• ..... , ...... Dl ... , .... 
lemeJ• lrandırmall pek ılı bir 
it olarda. 

Yalmp Aaja lıaı. parmak
larll• poı bıyıldarıaı çekerek ve 
ltinı ejr1 tiW flrla•• tl~ll 
ltacaldan• atnua .............. 

- Ne ........ lll'e l\llU ... 
...ınldlere pt1p biru eB.fo 
Hk mi? 

DeA ....... , 
• 
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Dün, yine bir kan koca ge
çima:zliği kanla temizlenmek iaten· 
miı we lıaikm müdahalesi Ue bir 
facia sadece bir yaralama .. il
linde kalmııtır : 

Bir fabrikada kltiplik J•pan 
Ştikrl isminde biri, kanu Har
riye ı:e ge{İnememektedir. Bir
çok kişiler aralarını bulmak ı .. 
teJJİflerae do muvaffak olama• 
mıflar, nihayet her ikisi ele ayn 
Yatamağa bqla1D1flardır. 

Erkek kansile tekrar bir ara
ya gelmek iatemekle ime de kadaa 
bana razı olmamaktadar. 

Dün, uat içe doğr•, Haliçfe-
aerl ile Ayaldıapa arasmda Y • 
kapı denilen ywde kmı koca 

kaqüaı=.,.aar, erk.k kachoa 
Uflerini aaylemift"r. 

Kaclm, bmların hiçbirine 
naııp muvafakat ceYabı ve 
yince Şlkrll beyacaaa dDt 

" lzeriade tqıchiı bıçakla 
dımn belden qağı kıaımıo 

wn.~ yen.clea ,.~ 
şakra. lunuıa 1eaeme,erek ., 
cima adamakıllt nrmak id• ~ 
ele o civarda bulwalar ~ 
ler, Ye f acfanan ilerleme8ioe -" 
ili oa.. .. ıardw. Carib, laidilıldl' 
sonra lıaçnnpa da lrillhare 
marlar t•afmd• yakalalHllll,.._ 

Yarall bcfm hataaeye 
nlaralı tedaYi altma abn-.. .-ı•ı A••"•"• • ray ft,51 O.ıttWu • 1.,_,_ 

iNii Q. Y. Oft- 'l H - - ( 0,00 
la. Tr-a••r 2t, a..-r~ ·.l'•t• ra..-

~::r u ~ · · ·:~= ·s Doktorunun E ....... :n:- ı i ... ,.ı, • -.- anyer 
,...,_ IC,IO 1 
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........ ,.., •.• arıu 

(Camharlp.) ,.,,. 

.... ., -· !.tfJ 
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'~ .... ,., .... _ ...... 
dökülenlere 

ICauak ecu-.t mlataburlanaclaaı 
ICOMOJRN •çlarıu dö.külmeaine ve 
kepekleomeıioe mW olar. Sa~ kök
lerini kuvveilmdirir ve beıler,tabit renk• 
lerini bozma. li&if Wı rayibua wudu. 

k•r•P - Adapaauı .. u,. .. ..-
almakta oW•• .......... .. 
lrullandıtım taadlldl mlhlrlmll kay
bettim. Yenlılal alacatJmdaa hlkml 
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.. teltlt .... an .. t. ·-- NHlfe 

DOYÇE LEVANTE 
LINYE HAMBURG 
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Emlrrlede otman Sen,.r 
doktora BaJ Necdetin eYine dla 
pce bir tecaYlz olmut Ye kapı
lan kırılmıflır. Suçlu avukat Ha• 
un Tabeiajg oilu Şilkrlldlr. Polia 

din Şikr&JI yablıyarak •ldcleiı
_..jljp t..u.. emiplr. 

,....f: 
- Ha.ta; • pi b-' •u..,-ı! 

et. tl-Jı Dektor p 1·51. 
we dekuvkla bir .. ktap 
yoll.-. 

- Ben hntayım, ba giM 
lern .. bal lıf>irann yeri ... '° 

ldclia edildiple sör• lal... geliniz beni muayene ediniz, df' 
.. tekilde c•ey•• •bnlttir. Dolt- mit- Doktor yine aitmemlt ve rA'-
tor Necd .. akrabamdan blrlBI hpt dtln gece ŞllkrO bir"" 
valdfı. Bay Ştlkrtl aleyhine lllr P ıer. nriot olmat ve drM' 
cfaya aç••t- Şllatl eneli mala- nan evine ı•lmlf. Kapı•m çalJllt 
idim olaaut. 10nradan tem,tz ba Kapa açdmaJIDca da ammlıyJ 
hftk.a bomafa ıp. de .__. kllltlvl lormıı Ye içeri pm.
bran alllllfbr. Doklar •nradm Polll Şllkra,a bu vuiyette J 
hu da•aa kadmla ..... ,, Şllul ramııbr. HAdlHnln tahkikine 
.W.tma ıeçenlude Wr meld.p fiocl Mnıtantik bloymuttur. 
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GENÇ 
KIZLAR iÇiNi 

- Ne yapayım, Salt Bey. 
latanbula gitmeye birkaç cihetten 
mecburum. Birincisi, halamı çok 
Özledim. ikincisi, zavallı babacı
iını hakikaten çok yalnız kah· 
Yor. Ann tm öleli tam dokuz sene 

oldu. Iıte bu yanındaki Madam 
Margrit Is indeki Fransız kadını 
da olma& biçare adamın hali 
harap olaC8k. Böyle olmakla 
beraber, babamın bu bayahnı 
tabii bulmuyorum. Her hangi bir 
ıebeple Madam Margiritin bu 
Vazifeden çekilmesinden kcrkuyo· 
tunı. Onun için lstanbula gidip 
halamla konuşarak babamı tekrar 
tyJ ndirmek İlıtiyorum. 

- Hiç fena fikir değil.. yal· 
hız, Iıtanbula gitmek mecburiye
tinlzi birkaç cihetten lüzumlu 
görmU1tu·11Uz. Henüz iki sebep 
•aydınız. Başk~ sebep yok mu?. 

- Var. 
- O halde durunuz.. Uçtin· 

~tıyu de ben &öyleyim. 
- Lütfen. 
- Mutlaka, evleneceksiniz. 
Bir kahkaha bastım. 
- lltiht Sıtit bey.. Çok yeşa

~ın. Böyle bir ıey aklınıza n~re• 

den geldi?. Fakat çok yanıldınız. 
Üçtiııcll ıeb bi ben &ize aöyllye
)im. 

- lütf nl 
- Azizim, lıtanbula böyle 

lcllen gitmekten maksadımın 
OçllncU sebebi, tahıillml tamamen 
bitirmek. Hiç olmazsa bir ıene 
llnlveraiteye devam ettikten aonra 
lıntihan vermek ve bir diploma 
llnıak fikrindeyim. 

- E, tahılliniz kAfi değil mi?. 
Pederiniz, bu m s'ut yuva m k
tebini ıizln tahıillnlz için en ıon 
tayin etmif. Halbuki bunu siz de 
bıuvaffakiyetle, bem büyük bir 
bıuvaff akiyetle ikmal ettiniz. Şo 
halde artık yapacağınız ıey, tam 
bir (evlenme mllhendisi) gibi o 
bıeıut yuvayı kurmak ; içine gi· 
.,ip kemali ıaadetle oturmak; 
h r halde pek talili bir ftdam 
olnıBiı lbımgelen uvclnlze, bah· 
Uyar dakikalar y ptmalc .. 

- Ve ıonra, bir kuluçka 
bınkineıl gibi clvclv ııra~amak.. 

- E, kimbilir •• Belki •. 
- Hayır, Sait Bey 1.. Çok 

Aldanıyorsunuz. Ben bu mektebe, 
hlnız babamın arzusunu yerin 
Retirmek için girdim ve devam 
'ltim. Birkaç gündür görüyorsunuz 
h; babam, çok garip bir adam· 
dır. Orijinal §eylere bayılır. En 
buyuk zevki, kimsenin yapmadığı 
leyleri yapmak; klmaede bulun· 
tnıyan ıeylere malik olmaktır. 

~ sele, beni bu mektebe devam 
•ttirmekle, Tnrkler fçinde, böyle 
btr mektep mezununu:ı ilk defa 
olarak kmdi kızı olmasını anu 
•tti. Onun fikrine göre, ben çar
~abuk nazarıdikkati celbedeceğim; 
bir mllmtaziyet kespeyliyeceğim; 
•onr da her taraftan htkum 
"den parlak taleplerden en cazip 
tenkJisini kabul ederek bUyük 
bir servet ve haşmete istinat 
•d n muhteşem bir izdivaç haya· 
tııı gireceğim. 
h - Eh, bunlar fena mı Emel 
., nunefendi? .. 

- t.J iki fena değil, Salt Bey .• 
t:'akat her halde çok garip. Beni~ 
bildiğim Allah, inHnlann her ar
tuaunu ist nilen ıokildo vermiyor. 

J Hatta bazen, bUtUn urzu •e 
Umitlerl altnıt te ediveriyor. 
Onun için, ben babamın • biraz 
köhnef eımit kafalara mabıus 
olan - zihniyeti ile dUıUnmtlyorum. 
DUşUncelerime, daha maddi, da• 
ha bariı, daha heaaplı bir ıekll 
vermek iıtiyorum. Babam, bu 
mektebe girmemi litedi. Babam 
olduğu için emrine itaat ettim. 
Girdim. Şimdi beni, belki do eY· 
Jendirmeye kalkacak. Tabii, bunu 
da ynpncajım. Fakat soruyorum 
ıize: Kime varacağım? .•• 

Sait Bey, dik dik yUzUme 
baktı. Gözlerinde ahmakça bir 
donukluk vardı. Birkaç saniye 
aliren bu bakııtan ıonra, cam 
gibi katı ve hiaslz bir ıeale ı 

- Bilmem! ... 
Djye mırıldandı... Dotruıu, 

onun bu tarzdaki mat, incelikten 
ve zarafetten uzak cevabına öf· 
kelendim. Hatta buna; açıktan 

açığa bir kabalık manaaı verdim. 
Mamafih, tavrumu hiç bozmadan 
sözüm~ devam ettim. 

- Hadi farzedelim ki kafama 
uygun birini buldum vardım. Fa· 
kat görüyorum ki evHJik hayat. 
da bazı Arızalara uğrayabiliyor, 

mesela' araya bir ölUm ıiriyor. 

)nsan hayatta yalnız kalıveriyor. 

Bakınız babama 1. • Halbuki ölen 
babam ohıaydı da, hayatta annem 
yalnız kalsaydı .. O zaman aavalh 
kadının hali, ölUmden beter ola· 
caktı. Eıki devirde, bUyUk baba
mın 1ağlığında, mürebbiyelerle 
ve hususi muallimel rJe yetişml 

bir kadın olduğu halde, 2üğllrt 
bir komiıyoncunun yanında dak
tiloluk bile yapamıyacaktı. Hiç 
fllph 11iz ki bir taraftan ölUm 
acısını çekerken, diğer taraftan 
da hoyabn maddi buhran ve 
ıztır pları iç.inde boc layıp dura· 
cakb. işte, ben bunu nazarıdikkat• 
alıyorum. lyl terbiye görmUı ve 
babasına kkrşı muhabbetkb bir 
evlat aıf ati le babamın bütOn 
arzularını yerine ge rmekle be
raber bir de Üniversite dlplomaıı 
almak istiyorum. Eh, hayat buuu!. 
Bilinmez ki.. Belki gUnUn birinde 
lfııım olur. 

Cidden ,ayanıtebrikıinlz, 
Emel Hanımefendi. 

- Sadece bu kadar mı? •. 
Benlııı için söyleyecek başka bir 
ıöıünliz y.ok mu? .• 

Az kalsın; onun yllzUnn böylece 
bağırncakbm. Fakat bağırama· 

dun. Kaılarım ve göz kapaklarım 
titreyerek yalnız ylizUne baktım. 

O, zannedersem, bu kelimelerin 
beni tntmin etmediğini hiasetti. 

Göz1orinl ufuklardıı gezdirdi. Tıp
kı (ilmihayvanat) deni imtihanın· 
da iyi cevap veren bir talebeyi 
taltif etmek lıtf yen bir mUmeyyfz 
ciddiyeti Ue: 

- Y almz lehrike deiH, ayni 
zamanda takdire de ıayanıınıı. 

Dedi. 
Bu ıözler, sanki kalbimi çim

dikledi. Her kellmeei, yağaız btr 
araba tekerleği gibi gıcırdaya 
gıc-rdaya, kafamın içinden şu 
s5zler geçti: 

- Ekaik olma Salt Bey... Bu 
fikirlcrimd n dolayı beni tebrik 
ve takdir etmeklo aanki bana bO
yük bir kıymet verdin. Doğrusu, 
kabalığın bu kadarı da humolun
maL Ah muallim Anoal kulak• 
ların çınlasın. 

( ArkHı ru) 

SON POSTA 

inhidam Eden 
Kô.rgir Ev 

Niıant~ıında bir inhldnm 
oldu. Dlln kısaca kaydettiğimiz 
bu •aka ı5yJe olmuıtur. 

Çöken ev, ''KAğıthaoe cadde-
91,, üzerindedir. Tamamile kargir
dir. Saffet l&mlnde bir kadına 
alt bulunmaktadır. inhidam, öğle 
üzeri otmuş ve e de 
kimsenin bulunmadığı bir zamana 
t sadtlf etmittir. Evin arka ve 
sol kısmı kamileo. diğer taraflar da 
k smen yıkılmıştır. 

Yıkılan evin bitişiğinde de bir 
apnrtıman yapılmaktadır ve bu
nun için mlmnr Sarafyan tarafın· 
dan hafriyat icra ettirilmektedir. 

Çökme hadiaeslni müteakip, 
zabıta tahkikata eJ koymu4, vazi· 
yeti olduğu gibi tespit etmİf, ay
rıca Belediye dairesinden mlihcndis 
getirtilerek f nni cihetler gözden 
geçirilmiştir. Yandaki mimar Sa
rnfyan tarafından yaptırılan in· 
ıaat e bnfr:"yabn bu lnhld mda 
bir tesiri olup olmadığı ar81ltırıl
makt 1dır. 

-. ....................................... ·-···---·--··· 
Biga lc~a murluQunda : 

latanbulda Sabriye 169 Ura 80 kuruı 
Y• masraf borç u Jatanbulda oturı:n 
duğancı köylü Emirbanın babuı h cı 

Emirhan oğlu Abdurrahman 01erinc 
kayıtlı olan duğancı kl5y tapunun 
T. ıani 822 T. 'H ö No. kayıtlı 
farkı hacı Şuayp garbı yol ıimali sa• 
laibi aenet cenubu yol ile mahdut l: ağ 
yeri mnklinde Oç dönOm iki evlek 
tarla 6 No. klSyde •atı yol aolu ve 
arkııaı ıabibi aeaet ano yol ile mah
dut ikıytlz artın ban• araaeı 7 No, 
kayıtlı sağı Şuayp aolu sahibi 
senet arka11 aahibi aenet önO 
yol ile mab 'ut lkiyüz arıın arH 
1 O No. kayıtlı köyde tıırkı Şemıettin 
garbı Azmak ,tmall Mahmut kıırısı 
cenubu Bayraktar H aao ile mahdut 
on dönüm tarla 11 kayıtlı Az:mnk arka
sında 6 donUm ıarkı JV!ahmut garbı 
hacı gazi han ıimall Yakup Ye Talip 
ve cenubu Azmak ile mahdut tarJıı 
ıs no. koca mezarJık mevklindcı iki 
döoOm ııırkı Mehmet garbi Mehmet 
fimali Demirhan cenubu Ra4it ile 
mahdut tarla 14 no, Harmanlık mev· 
kiinde ıarkı Mehmet garbı yol tima'l 
aabunca Mehmet cenubu Mehdi o~lu 
Ali ile mahdut S dönOm tarla 15 no. 
aat •e ao!u yol Bnl Hhibi Hnet ile 
mahdut bir kat tat n ker,pi,ıe ya
pılmıı harap aıvHız OatQ kiremitli 
maa müıtamilit bir köy baneai olup 
5 no. tarla 15 lira 6 n 7 .oo. tarla
lar onardan 20 olup ceman SS Jira 
kıymetinde olan bu tarlalann bir tar
la halinde olduj'u 10 no. tarla 50 lira 
11 no. tarla 80 lira ıs T ıs lira 14 ao. 
tarla 20 lira 15 no. kayıtlı hane 40 lira 

!kıymetinde olup itbu gayrı menkul
Judeld borçlu emirhanın lıluelerinin 
satılmasına karar nrildltfnClen tari
hi :ilandan itibaren btr •y arttırmaya 
konularak 18-7-985 P•l'f•Dbe l'lln 
saat 14 te Biga lcra dairiainde 
Hhlacakbr. Artırma ıartnamad her
keahı 11örmeal ı,ın 28-6-935 ilJ
barea )'irml ıG• milddetle herke in 
ı&m•ai aplltır. Satıı rlnl aayn 
mubller takd1' olunan kıymetin 

'975 lal IJul•a&U NlJt cmbtf .. D CI .. 
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MOfll& lzrall Çlçya,tvlli Atecakh1ar1 S1ra Defteri 
Talep Kabul Red 

S.No. Alacaklı 
1 Iraklı nkill AYukat 

Alkivyadla 

olunan olunan SU'aaı oluna• MGlihaıat 
250 250 6 

2 bya GÖral Bilyük 
Abud Ef. Han No.ıS 

S S. Biçi KüçOk Abud 
Ef. Han 7/8 

148,50 

145 

148,SO 6 

145 6 

4 Roben Yalcobltlvlll 150 150 6 
Boyacı hH No. 8-9 

6 YHkel Yakobotlu 146,50 146,50 6 
Şi§ecl han 23 No. 

6 Hayim Yakobltl•Hl 148,85 148,85 6 
Y~aufyan han No. S 

7 fJya Hanonoıivill 50 50· 6 
Y erebataa No. 14 

8 HOınü nkili Avu• 687,50 681,50 6 
kat Oıman Feni 

9 Jan Abdlllkerlm Fın· 145 141') 6 
d1khyan ban No. 42 

10 Hayim Rejinativili 150 150 6 
Yaııcı aokak Zarif 
Apuhman 1 No. 

11 Auam Elvaıivill 200 250 6 
Fındıklıyan han 10/11 

ı2 lsak Çiçyaıivill Sai- 139,85 ı39,85 6 
diye han No. 3 

13 Jo:ıef Negrin H 146S 1465 6 
ıerikl Taı ban 

14 Filr.toramako Ano- 3576,69 3576,69 6 
nim ı'rketi vekili 
Ekrem İlhami 

15 Vahan lıaırlıyan Y•· 
kili AW"ukat Ekrem 
lıhami 

16 Avukat Osmaa Fent 
17 Domenika Vençantl 

Kefali T vfik 
han No. 13 

200 
523,60 

925,69 

200 
623,GO 

6 

6 
6 

18 i:ıldor Pereti Kefeli 708, O 708,40 6 
Tevfik han No. 9 

19 Marse] Pereti Ke- 1626,24 1626,24 6 
foli Tevfik han No. 9 

20 Viktor vek\ll AYu· 295,C,0 295,50 6 
kat Yusuf Kenan 

21 R eni Takaim Le- 2 290 6 
martin c ddesi Ab-
rah myan nparb· 
manı No. 1 

22 Behzad Özm • Ata 191,45 191,45 6 
bay han No. 14 

23 Nihad lımet Gala· 178 178 6 
ta Taph ban 

24 Binı ve tilrekhı 200 200 6 
vekili Alkivyadlı 

25 Dikran Yekili Avu- 186,46 186,46 6 
kat Alkivyadiı Gen• 
cu taof:lu 

26 Vartany n vekili 190 190 6 
vukat Alkivy dia 

G ncu tağolu 

27 Anaataa vekili nu• 221,50 221,50 
kat Alkivyndiı Genc-
unaoğlu 

6 

34970,50 ltalynn U
reti mukabili 

8743,60 balyan Li
reti mukabili 

85 lnglUı llrası mu• 
kabiU 

115 fnglli.z: liraıı 
mok blli 
264/13/2 laırllla il· 
rarıı mukabili 

'28 Fin Koto:ı nkili Dan- 3962,48 8063,40 
,Yel Behar 

6 909,03 Fazla tllıp edlldl
Q'indcn red 

29 Şarl Lakroa, Galata '2US,SO SU5,60 
Arılan han 

30 Avukat Ferid Eski· 880,SO 850,50 
na'll Galata Yakut han 

sı Beyker Şlrketl vekili 516,80 516,tiO 
avukat Yeşua 

32 S:ıfiye ibr.ahim Teklll 210 125 
avuknt Ekremhbaml 

3S Alfr t Hamburger 2653,40 618,60 
vekili Ferid Davut 

84 Bivas nldli AlkiY- 21,96 21,96 
yad is 

6 3431915 lngllh: Ulr tı 
mukabtUol 

6 144/S/9 lngiliz llratı 
mukablli 

6 

l 65 fazla talep edildi· 
ğinden 

6 2084,80 vesaik olmadığında 

1 

23450,b"l 20!121,i9 3028,83 
İflfıa idare azalara 

lstanbul ikinci lrı s Memurlufjundan: 
İstanbulda Mahmutpaşad& BüyDk çorapçı han 4 No. da Çorap fabri· 

kaaı sahibi İzra el Çiçyaıiviliye alt 'YO yukarıda ayn•n neıredilen aln caklı
lar aıra d fteri tanzim ve daireye tevdi edilmittlr. Alacaklıırı k11men veya 
tamamen kabul edilen lac 'ldıların ikinci toplanma için tayin olunnn 1!/ · 
Temu:ı/935 Cuma gllnQ sabah an at on birde Adliyede ikinci iflAs dairesine 
rlmelerj IOzumu ilin olunur. (12560) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

BaımlldürlUğtımlize bağb gilmrllklel'\e 12 lira asli aylıklı ikinci 
mnıf kAtipler aynı miktar aylıklı daktilo bilen kAtipler alınmatı 
ı,in 2716/935 Pervt"mbe günU aaat 12,30 da bir mllsabaka imtihanı 
açılacaktır. 

MUaabakaya girmek teyenlerin emarlar yataıımn 4 Uncü 
maddesindeki ıartlırı haiz olmalan ve en BfaA'ı orta okulu bitirmft 
bulunmalar• li.r;ımd.ır. imtihana gireceklerin ntlfuı btıviyet clizdanı, 
mektep ıahadetnameiJ, askerlik veılk ısı, aıı k ğıdı, sıhhat raporu, 
hUınühal ve kAğıdı •• evvelce bir vazifede çalışmqlana oradan 
aldıldan bon erviılerle yukarıda yazılı R rşembe gllnUnden ev e1 
latanbul gllmrllkleri BaımUdllrlUğUnc dilekçeleri1e mUracnat et· 
meleri icap der. latenilen veslka1an getirmiyenler imtihana 
kabul edllemiyeceklerdir. "3497,, 

ha temdit n 15 el sı{1n aynı aaatte 1 duinin nazara alınması ve teminat 
.. fada arbrana aatllac:akhr. Satııtan lOzum o1uraa isteneceRl ve talipleriıı 

mütevellit muraf dell&llye miloteriye 9u yedi bu~uk depo a.k,eai vermeleri 
e ı.. len H lfııa K. 126 inci ıaaad- itin olunur. 
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• 

YüzüM GENE 
HARA BOLDU 

• • • 
ÇUNKI: 

POKER 
PLAY 

tra4 hıçatjını 

KULLAN HADIM 

• 

SON POSTA 

l 
ELEKTRiK 
CEP VANTIUTÖRO 

DAİMON 
Pillerinin en ıon icadı. 
Kullanıtlı Ye tık ve ucuz. 

&atlt_rerl ı . 
J. Dekalo ve Şklt Tahtakale No. 10 

ANKARA ı Sofu ı:ade Mehmet Emin, 1 
Satış yerleri: MERSiN ; Hakklk otlu Silifkeli Rahmi, IZM R ı HUaeyin Hllınn 

ZONGULDAK : Mektepliler Pazarı Mustafa Zeki, SAMSUN : Tursun Eıref , 

Kase 
ı j 

Sizi günlerce ııhrap çekmekten kurtarır. 

En tiddetli baı. dltt adalı ağrılarmı, Utlltmekte11 mütevelllt 
bütUo sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, 

kırıklığa kHtı çok mllessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi va böbrekleri yormaz 1 
GRlPIN kaşeleri RADYOLIN diş maounu fabrikaaının mUteha1&1a kimyagerleri 

tarafından yapılır. Her eczanede vardır. 7,IS kuruaa satılır. 

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

Nafıa Bakanlığından: 
Demirleri Bakanlık ';arafmdan verilmek üzere •92000 adet "S -

demiri imallyeıl açık ekslltmeyt 'onulmuıtur. Tahmin edllen b~: 
del 4920 liradır. 

Eksi:tme 5 Temmu~ 935 Cuma günü saat 16 da Ankara'da 
Bakanlık Mal:ıeme Mildürlüi'Hnde yapılacaktır. 

latekUlerin ticaret odaaı veaikası ve 369 liralık muvakkat te
minatları ite birlikte aynı ıün ve aaatte komiıyonda bulunmaları 
IAzımdır. · · 

istekliler bu huaustaki tartnamelerl parasız olarek Ankara'da 
Malzeme MUdtırlllğDnden alabllirlcr. 

~""'---------"" latanbul'da -cı ... _________ ,._ 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomontl Şirketi lıtanbul ıişe biraaı müşterileri ara1ıncİa 
1935 senesi yaz ayları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTIR 

Gözlerinizin 
Güzelliğini 
Ancak 

VENÜS RiMELI 
Kirpikleri beıler, gözlere Hh• 

har bir sılizellik ve cazibe Yorlr. 
Şık ve kibar familyalar umumi· 
yetle V enUı Rimelini tercihen 
kullamyorlar. Iıim, marka ve 
aabf yerlerane dikkat ediniz. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Satıı .v•rleri: Sümer Bank Umum 
Y erU Mallar Paıarlarmda. 

Deposu : EYliyazade Nureddin 
Eren Ecza Alit Ye ıtriyat depoau, 
Babçekapı, lstanbul. 

a 
E 
N 
ç 
L 

Kanzuk eozanui müııtııhzııriıırından: 

KREM BALSAMIN 
Cildi ve t•yanı itimat eJH senelik 
bir srüı:elli i< kremidir. Bil' defa 
(KREM BALSAMIN) kullanan 

batka luam .:ullaomaL 

_,,. SATILIK HANE ~ .... 
Beyoğlu oda Tar]abaıı caddeıinde lcö
ıe ba~ında, kapısı eski Marıırlt yeni 
küflQ çıkı sokak 19 numar&.lı kagir 
hane 1atılıktar. 8 odalı, !3 ıofa, 2 ta• 
raca n balkonlu, » mutbak terkoı Ye 
elektrik teıiHtı n kuyuııu Yardır. 
Odaları aydınlık. ıiineşll ve havadar
rlır.Talip)er her zaman evi gezebilirler ' , 
Kayıp - Aakerllk veaikamı n 

Ha:ılraa 22 

Beşikten mezara kadar sağlam 

ve beyaz kalan dişler ! 
Dit macuna kullananlar birçok 
tecrlbelerden sonra neden dalma 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar. 

Çünkü RADYOLIN: 

e Dltlerde ( Kttfekl - Tartre) 
husulüne imkan bırakmaz. Mevcut 
olanları da erltJr. 

e Diılerln mine tabakaaını çl:ılp 
hırpalamadan temizler .,. parlatır. 

e Ajızdakl mikropları % 100 
kat'lyetle 6ld0rllr. 

e Diı etlerini beller, cilt eti haatalaklarına 
m.1.al olur. Ağız kokuıunu keHr. 

Siz de R A O Y O L 1 N kullanınız 

GAZOZ FABRiKASI 
Sıhhi ve en leziz gazozlarımızl buıünden itibaren 24 tiıe bulunan 

aandığını 50 kuruşa indirdik. Bu sebeple müşterilerimize ıaygılanmıu 
MUdUrlyet 

Mimar, Mülıendi8 ve Ressamlar • 
Fabrikacılar ve Belediyeciler S i Z L E R E: 

RAPID eczalı mavi kopya 
kAtıtıarını tavsiye ederiz. 

Reılm malzemesi ıatan bQtQo mağazalarda 

bulunur. RAP 1 D markaaına dikkat ediniz. 

Toptan satış yerleri. 
lstanbul : Mahmutpa,a Havuzlu Hat No. 28 
Ankara Ömer Nail GençtUrk 

'---·------~ NOmuneler meccanen gönderilir. lateyiolz ! .,.. 

..Muha.yyer Hasan Şevki 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 

~ 

... Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınıı. ~ 

KENCEd 

Her ıiıede etiketin altında numaralı bir kiğıt Yardır. Bu numara71 
alanlar araaında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 

albnda müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100. 60 ve 30 lirdır 
Müsabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gaz~telerlı 

ilin edilecektir. Kazananlar ayın ylrmlainı kad~r 
,ırketc mllracaat etmelidirler. 

kendim• .ıt ba.ıı enakınu kaybettim. BE~ı·n K[MAl NASIR. 1 .. lACI V e1ikanın yeniainl alacatımdan Ye 

diter h'rak iH klmaenlo iti•• yara-

mıyacatıDdan hQklm(erİ yoktur. s• "d 2 3 • • d k 
Kırklareli Clmhuriyet caddtainde iZi e - gun e urtaru 

Şirket, diikkıiolarda •t lokantalarda numarasır titı kabui ıtmemelerlni 
ve tiıelerin \lıerlerındeki numars ldğıtla.rını muhafaza eylımelerinl 

hanm Aill pnm~ Abd~lab o~u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Salt Güzelliği Ye yakınlığı itibarile ıehrlmizin yegane bahçeıi 

~------• eayır müıteri)c!rinden rica eder. ~------·'- , ' ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BaskUI, el kantar~ terazi 

f 
.... BEBEK BAHÇESiNDE, kil~::::-, v:.k:::.~,d:!:~:·"· 

Her akşam çok ytıkaak 1 N C E S A Z Küçük Osman 
ve ucuz Hrvis, Y alnıa bahçemiH mahsus Kantarcılarda No. 114 

'• Ankara birası 50 kuruştur ~· Ba~ka tarafta şubHi ve geur 

P A N O R A M A (Yeni ·Bahçe ) 

Kıymetli 

Bayan 

açılmıştır. 

HAMiYET 
san'atkArları dinleyiniz. 

'le diğer maruf ve 
sevimli artist ve 

Telefon : 41065 
-- • ~p '9 memuru yoktur • ............................................................................................................................................................ 
G p, nezle, b~şağrısından kurtulmak isterıen ASPiROL NECA Ti kullan, Salih Necati Eczan..a 


