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Cuma Pazar • Oldu Türk Hava 
Mali Yılbaşı ile Beraber Başlıyan Yeni Yüksel 

Tatil Bazı Tereddütler Uyandırdı 
Bazı Yerlerde 

Dükkinlar 
Geçe• 
Açıldı 

Cuma 
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Hafta tatUW c...Ma Pawa ............... ..lla hu....r .... 
t•ldeclu y•I lana 41Dclea nmlar hafta tatili ,.pblar. h 
ftU,.rea meriJ•te pçtl •• dDa ti• ti• kapah bul•aacaldır. • 
laat oa içten itibaren btltlla ıh yalmz eald kaauaa alre Cu-
devlet mteı .... ıert ve de•let ( DeY••• 11 IDel ,tıde) 

Milyon)arca insan Açlık
tan Ölürken Milyonlarca 

Eşya Mahvoluyor 
New York Poat 
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Anlatılma91nl 

Oamady p...,. reçen hafta 
tatili ilk olarak düa 6ilecleD ..... 
~atladı. Kaawada hafta taüliai ıöe
teJ?D ttotbael maddere röre, halkua 
ururl ihdyaçlannı temin edft 
•flkk•nlaı Oamartai aktam•aa 
kadar •11k blaoalrtar. Fakat .. hri
lllsde bası Hmtlmie -bu cibi dtlk
klalu da dtba öjfedea ıonra bpı
larw bpamıılardır. Halb•ki bu, 
1aabıtıı. !Slr daha 1aah1lıta dlf
memek ltlıa S flnoil maddeyi •JD•D 
pzıyo11111 

"Madde 1 - Hafta tatili Puu 
ıibıüdir. Bu talil 35 HU*9D elrıik 
olmamak isen Cumartai ıQai 

1Ut 11 te b8flar. Halkın 1emni, 
iım .. i, liJiamHI ıibl zaruri ihtiyaç• 
luile allbh alıtveriı dükklD n 
malualar hakkında Cumarteıl 
slatl balta tatili kanunu hüldlmleri 
tMltAk edilme&. 

Iranda 
Kıyafet Meselesi 

Lirahl< Primli 
Tekliflerimiz 

•Soa Posta.. tanar•cl tlmiıd• lalılpfıaa, memleketi• llaH mldafaa.Ue 
bir •lrlJor. Baıbaka• 500 t•n•r•• tlaba ilati1•' 1hterl1or. 

600 tanan•lı olmalı deaek 2000 pilota llıti1acımı• nr 

demektir. Bir taraftaa tanue a1arken lSte tarafta• da pilot 1•ti1tir· 
••1• mecbarus. Buaaa ipa ıi.,a tay1uecllitl tE f~llc etmek ı•rekll 
sörünllyor. 

Bunun için halkı 8a9bakanın ltar•t ettlll tehlikeye . kartı 
uyandınnak we çatınlan v•zlfere hallna kot ... •••• 
temin için Tanare cemlretlne memleket Mlalllnd• 
dUnkU nUahamızla iki ••nt terUblnl tekllf ecla.Ol'll&ı 

B• ftırııl•rtl•11 61rl 111••1•/c.tl 11•r• l11••d•11 lllr Atı•l-'• 6ir Mit•• 
6ir NfG doltıı111• .. rııı olınel11lır. "So11 Pa.ttı,,. 6• • .,..,,. 6irlacl 

pl.nlc Thlc t••••,.c:l•i•• 500 lir• wr•••' .UHtır. 
llclr1cl gtırıı. ,,.,..,.,,. ı. .. •""''' ol•tılulır. •••4• a si••"• ••••/· 

/•le oltıcol T•lı ..-ol•• • .s- Po.t• 100 lir• ....... Maırtlır. 
Bu yantlar, ,nnlerce tayyareclllk Ye tayyare ilati1acıauz etrafında 

propaıucla yapılmuana hismet edecektir. Bu,......., laalla 
tayyarecllip 11mdıracakbr. Bu yaraılar ıençler aruaada tay· 
yuecilik he•••lnl uyandıracaktır. 

Bltla dlhıyada tayyarecilik bu ıekilde tertip edile• yarıtlar 
aayulade Ml'pİlmlf •• ilerlemlıtir. 

T.UW.U teklif •ttliimb m._h•k• mbuebetlle ı.taab .. Tayyan 
cemiyeti mldürl lımail Halda diyor ki: 

9o11 Poata'111n biri memleket dahlllnde •lrklvl bir •Ç•ft 
dllerl para,aue aUayı' olmak U••r• iki mlHbaka r•P
ma•ı hakkındaki tekllll •IYll tayyereclllll tefwlk aokta
•ından çok ••indedir. 

Allcak ıubemla bu teklife dotrudan dotnıya c .. ap Yerecek 
vaziyette dejildir. Bu teklifi memnuniyetle umumi me&ed-
mlH arzedecetlm Ye alacağım ceYabı ela derhal Soa 
Poata oku111culanaa bildirecetlm. 

Tröstlerle Mücadele Ediyoruz 

Petrol, Mazot 
Benzin Anlaşması 

1 



2 Sayfa 

( Hallcın 
Sporcu Ve 

Atletler imi% 
Ned•n Geridir? .• 

Fenerbahçe kulUbUnden te• 
nlsçl M. Serkm•n: 

- Bu auali yanlıt ıoruyouuau.ı. 
• atletlerimiz ,. dlyonuaus. Bbde atlet 
Yar mıdır? Atletia•I H'Hn halk Tar 
mıdır?. E·nrell atleti:ım için ar•aan 
feyler yok : Salaa yoli, diılplia yok, 
antrenlJr yok, laalk 7ok.. O laalde 
ortada atletin ne ı, rıpacağını bir 
taHYvur edinir. Cuma paki mBH· 
bakaları gördOnUz. 

Sahadaki halk kalabahtı fındık 
kabutu doldurmaz derecede idL Sonra 
en iyi atletlerlmiı Joktur. Neden?. 
ÇGnkll atletizmde dlılplia yok. Çalıf
malr, didinmek, eleman yeti,tlrmek 
b8yle olmaz. Soa defa ıaya mlaaba
kalara haurlaadıli. Atletlerdeıa kimi 
reldl, k imi gelmedi. Baıta adam bu· 
lunmadıktan ıonra ne yapılır? Ben
ce U7le mOaabakalara atletlerimizi 
ıokup ta fena bir teıir yapmayalım. 

Y aaık, gDnahtır. 

* Erenk8y istasyon caddesi 
No. 137 de HU-a Demin 

- Yeniden eaki yaramızı detmek 
1nl iatlyorıunus?. Biade ıporaa hali 
bir faciadır. Futbolda kunetimiz YcW, 
atletlımde yok, ylbClcGIQk, tenlaçilik, 
biılkletçillk hepıi bomboı.. O halde 
ıpOI' namına ortada birt•Y kalmıyor. 
Yalnız lnıaflı dananalım ki, gUreı 
H blniclllkte biraz alnımız açılıyor. 

Atletizm ~eridir? Elbette l'eridir. 
ÇllakD atletisıni idare ed•cek olan
ları• atletizmden anlamaları JAıumdır. 
Hattl ıl:ıe tuhaf bir t•Y ı8yleyim mi? 
Düa Talı:aimde~ mlaabakalarda haz•r 
bulundum. MDHbakalar yapaldı. Her 
ftJ bittl Oyunların ıonuoa dotru 
atletizm idarecllerindea biri te,rjf 
edip madalye teni etti. Dikkat 
ediyor muıunu:ı? Son dakikalarda 
htrif ettiler, diyorum. Eh, artık ıix 
Yarın kıya• edin. 

* 
Gedlkpa•• Kolcu sokak No. 

7 de Kizım Fethi: 
- AtJetlerimlz çok geridir. ÇünkO 

atletierJmiz Yunan atletleri ribi 
ehemmiyetle yatiftirilmiyor. Sonra 
yalnıa lıtanbuldan !Atlet çıkaralmu. 
lzmlre, Ankarayı, dlaer Anadolu 
ıeblrlerlne de elaemmlyet ver111ek 
ll:ıımdır. Rua7ada oldutu ribi ıporu 
dnletleıtirm•nha ıamaaı relmit te 
çoktan ıeçmiıtir. Baıka ne diyeyim, 

>f 
trenerbahçe yUzUcOlerlnden 

Turani 
- Atletizmi JDrfttmek için ene!& 

atleth:m vaaıtalarına muhtacız. Be. 
biliyorum ki, ne duf, ae masaj va 
ne de krampa mani o'malr için baıka 
hiçbir -.aaıtamı:ı yoktur. Atletlerimizi 
boıu botuna, raadmanı.ız kuU.nmanıQ 
manaıı Yar mı?. Sonra kabahati oalara 
buluyoru:1. Halbuki ıuç onla.rıa dejil, 
atletizim idare edenlerindir. 

Bulday Satacaııı: 
Bu yal Faıta, Cezayirde, Ar· 

jantinde ve Fransada buğday 
rekollesinin gayet aı olduğu ·n 
bu memleketlerin ihtiyaçlarını 
hariçten temio edecekleri öir .. 
nllmlftir. 

Bu ~azi1•t bbim leblmbdedir. 
ÇUaldl buralara buict.J aata

SON POSTA 

DABILi ' BABEBLEB 
Galatada Bir Cinayet İılendi J ,,...ö----------,, 

z Dil Listeleri Bu-

8 ir Adam Metresini Ustu- aunsekizincı sayfa-
nın 5inci Sütununda 

ra ile Kana Boğdu Otomobilde 
Güzel Kadın 
Ölüm Halinde 
Hastanededir 

Son cGnlerde kanıına veya
hut metre1ine kızıp ta bıçağı, 
aıturaya yapııanlar çoğaldı. 

Daha geçen gUo Ay•anaaray• 
da karı11nı bıçakla muhtelif 
7erJer:nden kHea Halitten ıonra 
Galip isminde bir adam da eaki 
metreıinl uarura ile birkaç yerin· 
den ynalayıp kaçta. 

Bu vak'a da ı&yle olmuftur: 
Galip, ewvelce Emine isminde 

bir kadınla uıun müddet me.trea 
hayatı geçirmiıtir. Fakat günün 
birinde aynlmıtlardır. Aradan 
bir müddet geçmiş Galip Emine 
ile yine barışıp beraber yaıamak 
arzusunu göstermiı ve Galatada 
Arapcawünde tesadüf ettiği Emi
neye makiadını aç.mıthr. 

Emine ise, gençliğine, olduk-
ça da güzelliğine gUvenir bir 
tavırla: 

- Galip, ıen ·nle aramızda 
hiçbir fey kalmamııtır. Bizim bir 
daha bir araya gelmemiz lmkin
ıızdır, demlf. 

Bu cevabı alan Galip, taşıdığt 
hUyUk bil' usturayı çıkarmış ve 
icadının ytizilne, gözüne, vücudu
nun muhtelif yerlerbe geI;ıi glizel 
ıalJamıştır. Emine, kanlar içinde 
bir tarafa yığılmış, Galip te kar· 
11aıalıktao latif ade ederek ııvış· 
mııtır. 

Biraz ıonra yetişen pollı memur
ları yarah kadını hastaneye kal
dırmıflar, Galfbl de yakalamış· 
lardır. 

lhlamur Katliarnımn Onuna 
Geçildi 

Emllk ve E} tam bankası her 
ıene Beykozdaki Abraham paıa 
koruluğundaki ıhlamur çiçekleri· 
ni müzayede ile &atıyordu. Bu 
ciçekleri on "" yirmi liraya 
alanlar çiçekleri toplamak için 
bUtll.n ağaçları kesmitler ve ça
lıya dö~dürmüı·erdir. Bu yüzden 
yetitmiı ağaçların blrçoju ku· 
rumuştur. Banka bu ıene ıhla
murları ıatmamaya karar ver· 
miştir. 

Mühendis Mektebinde 
Mfthendis mektebinin imtihan .. 

ları 7 Haziranda başlayıp ıs 
Tem111uzda bitece .. tlr. 

ı s;;~ada · =---

Heyecaıılı 
Muameleler 

FranaadakJ kabine buhranı, 
Fransa borsalarının hlikfımot 
tarafından kapabllfl borsamızda 
heyecanlı muameleler 1apılmaıını 
mucip olmuş, fakat frank Oze· 
rinde muamele yapılmadığı için 
frank flatında bariı bir değişiklik 
hissedilmemiştir. 

F rankın bizdeki Batı bJr Törk 
lirası l 2,3 ile 12,6 frank ara• 
sındadır. Frankta bir dllşme ola· 
cağı hiç umu:muyor, frank flatınm 
istikrarını mu haf aza edeceğl ka
naati bulunuyor. 

Bu kanaatle de dU,Uk olan 
Uni Türk tahvilleri ile diğer TUrk 
tahvillerinin vaziyeti dtızelmff, 
normal haddini bulmuştur· 

Bir Yangın 
Evvelki gUn, Yeni mahalleden 

Taksime gelmek Ozere yola ç.1kan 
ıoför Ahmedin idaresindeki oto
büs BUylikderede Manıur cad· 
desinden geçmekte iken elektrik 
tertibatı kontak yapmıı, ıoför ile 
muavini ıöodllrmeye çalııtıkları 
bir urada el -.e ayaklan 7an
mııtır. 

Her ikili de tedaTI altına 
ahnmqtır. 

Birdenbire Duşmuş 
Haaköyde cami 10kaj'ında 

oturan Bayan Fen.iye, eYvelld 
gece 6teberl almak tlıere bakka• 
la gitmekte iken, birdenbire yol· 
da dOfmllt ve dizinden 7aralan
mııtır. 

Bayan Fevziye, kaııkh humma 
olma11 lntimali üzerine Balat Mu
sevi baatabaneaine kalchnlmaftır. 

Sarıyerde BulunanKanlı 
Bıçak Ve Kama 

Bunların Sahipleri 
Bulundu, Fakat 
inkar Ediyorlar 
Sarıyerde Madam Elmaayanın 

öldürülmesi etrafında zabıtaca 
yap.lan tahkikat ikmal edilmlt 
g ibidir. Hidi:se ile alakadar oldu-
ğu zannı ile Zongu"d t.kta yaka
lanarak buraya getirilen Mehmet 
oğln Mehmet, Salih oğlu Mehmet 
Ye Derinced~!l ıetiralen Cabirin 
isticvaplar& bitllği ve cinayetle 
alaka:an görülmediği clhetlo .. ,.. 
beat bırakılmış vaziyettedirler. 

Son ycıpılan tahkikatta, adli
yenin e!inde bulunan bir kame 
ile bir bıçai'tn Mihran iamdıde 
bir ermeni ile Mustafa iaminde 
birine a:t olduğu tahakkµk 
etmiştir. 

Fakat bunların ikisi de cina
yeti inkir etmektedirler. 

Yapılan tahkikat ve iaticva· 
bata naurao, tahminler, Mihramn 
madam E.masyanın evine 11k sık 
giren ve madamın blltün hu•usiye· 
tini bJ,en bir adam olduğu ve 
Mustafayı kendisine ttşrık ettiği 
merkezindedir. 

Bununla beraber bu cihetler 
henllz te)İt etmif deği!dir. lalic· 
vapJan ı neticesi vazi,etl belli 
edecekt~r. 

Sandal Devrildi 
Beı Kiti Denize Döküldü, 

Fakat Kurtarıldı 
Evvelki gön Beykozda bir 

facianın 6nft kftçlftkle alındı. Beı 
arkadaş, bir deniz gezintisi yapmak 
için bir sandala blnmlılerdi. Bir 
aralık aandal Hfinkir iıkelHI 
önüne geldiği ıaman, lçlndeldle· 
rin usulsuz kımıldanmaları yUzUn· 
den olacak, muvazene bozuldu ve 
sandal devrildi alabara oldu. 
Fakat etraftan yetlıeo diğer 

aandallar kazazedeleri kurtardılar, 
böylece acıklı bir hldlsfJnln ~nU 
alınmıt oldu. 

Tecavüze Yeltenmiş 
Ü•man isminde bir delikanh 

evvelki glln Eyllp ıırtlarında 

Gümtlt ıuyu denilen aemtla ten
ha bir yerinde genç bir kıza te
cavüz etmiye yeltenmlf, fakat 
zabıta tarafından yakalanarak 
Adliyeye verilmiıtir. 

Haberlerimiz burada bit
medi. 6 ıncı •ayfamızd• 

davam ediyor. 

Haziran 2 

Güniin Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

Liman Umum MUdUrlUğUnUn 
Yeni Kadrosu 

Liman umum mUdUrlnğünOa 
kadroıu tebliğ edilmiştir. Kadroda 
hiçbir değişiklik yoktur. Bununla 
beraber liman umum mUdUrlUğUne 
~adronun daralhlmaaı, münhal 
vuku buldukça yerine kimae tayin 
edilmemeii için direktif verilml.
tir. Esaaen liman umum müdür• 
JUğtı de bu ihtiyacı hfısetmekte 
ve kadrolarda fazlalıklar olduğa 
kanaatinde bulunmaktadır. Liman 
ve rıhtım itlerine kadro lstenilditf 
dereceyi buluncaya kadar kimıe 
ahamıyacaktır. 

* .. .. 
12 inci Re•lm Sergl•I 

Ankara, l - Glizel aan'atlar 
realm ıubeainln 12 lncl resim 
Hrıfal bugOo aaat 11 de ıerp 
eYlnde açılmıı ve açılma törenine 
d• TDrk ve yabancı seçkin bir 
kalabalık hazır bulunmuıtur. 

KtıltDr Bakanı Bay Abidin 
Ôımen bu mOnaHbetle bir ıöy• 
lev vermiıtl. 

* * • Bereket Yalmurları 
Çankırı, 1 Dlln ilimlıt 

fa7dah yağmurlar yağmııhr. 
.. * .. 

Gezinti ·Trenlerl 
Çaakın, 1 - 1 Haziran tarih

inde batlıyao Ankara • Çankırı 
ıuintl trenile 700 den çok gezici 
ıeldl Geziciler, aktam ltzeri al
kıtlar araaında Ankaraya d&n
dller. 

.. * .. 
TUrklye • l•panya 

lıpanya ile hllkfımetimlz ar .. 
•ndaki modUı vivendlnin 8 ha• 
draua kadar uzatıldıjı gllmrUk• 
fere tebliğ edil~lıtir. 

* lf- * TUrklye • Fran•a 
Franaa ile hUkametimiz ., .. 

ıındakl modilı Yivendl btıkUmdea 
kalktığı için dftnden itibaren 
,UmrUlderde Fransız ithalit eı• 
yaaına azami tarife tatbik edil• 
meye baılandmı,hr. .. .. .. 

GUmrUk Kadrolara 
lıtanbul gDmrüklerl yeni ter 

kilit kadrosu henüz gelmemiştir. 
Onun için Haydarpaıa Baımtı• 
dürlüğU dUn.iıiae deveım etmiıUr. 
Eald kadrodan muayene memur

IJuldannın ekalltilmesl kararlaıtıe 
rılmııtır. fakat bu eksiltlllf 
muayene memurlarının çıkarılması 
auretUe değil, münhal oldukça 
7erlerloe kimH tayin edilmemek 
ıuretil• yapılacaktır. 

.. * * Yat Meyva ihracatı 

bilecejta. 

Ttırkofiı yaı meyva ve sebze 
ihracı için teıebbüılerine deva• 
etmektedir. Bu teşebbüslerin eD 

mtıhimleri nakliyat tarifelerinde 
ucuzluk vf tenıilit, ambalajlarıo 
ucuıa mal edibnesldir. 

----------~-==-=__...-=------===================================-=====--===~~~~~-

Haaan B. - Bay Abdurrahman Naci, 
aana hem Son Poıta, hem de bU\lln bir 
uluı namına teıekkDre ıeldim. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

1 
... Sen bu fedaklrhğınla ıimdiye ka- 1 Bay Abdurrahman Naci - Ben vazi· 

dar avucunu aıktıkhkça aıkan Türk zen- femi yaptım Hasan B. ı Bunda ıaıalacak 
ıinlerioe de bir dera ••rmlt oldun. ne Yar 1 

-..;@ --
Haaan 8. - Ah, hewkH -.uifeainl aeniD 

kadar anla1ada, yaln ı • topraklar .mı• çelikten 
detil, ıöklerimil de kanattan atlarla örOı .... • 

' 



2 Haziran 

Her gün 
Frangın Düşüşü 

• /tolgada Seferberlik 
lif- -

Dtışen Fransız kabinesi ıni· 
dir, yoksa frank mı? 

T e!graflar Fransız kabinesinin 
dllştüğünU bild:riyor. Fakat 
hakikatte düşen Fransız. frangı· 
dır. Bugün hükumetlerin bayatı 

alyasi hadiselerden ziyade öko
nomik ve finansal hidiselere 
bağlıdır, siyasi hadiıeler artık 
ikinci plina düşmüştür. F ran· 
ıız kabinesini de yerinden 
oynatan, Fransız par&1ımn geçir· 
diği buhran olmuştur. 

Fransa, altın esasında kalan 
bir kaç milletten biridir. Franıa 

ile birlikte hviçre ve Belçika da 
altın esasını muhafaza etmişlerdi. 
Fakat son günlerde Belçika da altın 
esasını bıraktı. Bu suretle Franıa 
hemen de tek başına kaldı. Fran1a 
bu ısrar yllzl\nden zarar iÖrll· 
yordu. Çünkü doların, lngiliz Ura· 
ıının düşüşü, he} nelmilel ticaretin 
o memleketlere akmasına sebep 
oldu. Frank pahah olduğu için, 
kimse Fransadan mal almaya ce• 
aaret edemiyordu. Bu da Fransa· 
nın ticari ve mali buhrana dOı· 
meaine Hbep oldu. Bir taraftan 
da yeni bütçede 700 milyon TOrk 
liraaı açık görlllilnce hllkumet 
yerinde duramaz oldu. 

Fransa niçi.:ı altın Hasından 
ayrılmıyor. ÇUııkU frangın dnımeal 
birçok kimselerin f akirleımeai 
veya biriktirdiği birkaç parayı 
kaybetmeıi demektir. 

Halbuki Fransız paraaının 
mllhim bir kısmı, bUyllk mahru• 
mlyetlerle ufak ta1arruflar yapan 
fakir halkın parasıdır. Frangın 
dUtUoU en çok bunlan alUlat 
edecektir, hllkfımet bunun için 
frangın kıymetini dU§Urmiye ce· 
Nret edemiyor. 

* ltalgan se/erberliği 
Italya bir kaç aydan beri 

adım adım seferberliğini arttın· 
1or. Son telgraflar ltal7aaın 
deniz kuvyetleri için do kıımi ıe
ferberlik ilan ettiğini bildiriyor. 

ltalya durup dururken neden 
bu seferberliğe lüzum aörUyor ? 

ltalya ağuıtos sonlarına doğru 
Habeşistanla harp etmiye 
karar vermlı bulunuyor. 
aylardan beri oraya asker aevke
dlyor. Ağuıtos ıonuna kadar 
aevkettiğl asker miktarı 250 bini 
bulacaktır. 

Halbuki ltalyanın bazeri ordusu 
600 bin kitidfr. Bu ordunun 250 
bin kltisinl Afrikaya gönderince, 
Avrupadakl kuvveti zayıflar. 

ltalyanın başında bir de Avuı• 
turya mHelHi Yardır. Herha•al 
bir ~n Almanların Avusturyayı 
Ubak etmelerine karıı ltalya 
hazırlıkla bulunmaya mecburdur. 
Bunun için de Avrupadakl huvvet
lerlnl azaltmamaya mecburdur. 

Bu mecburiyetin ikinci sebe· 

SON POSTA 

Resimli Makale a Anne a 
Sayfa 3 

f ' Sözün Kısası 

Lavrens 
Ve 
Kadınlar 

•------- Sener Bedi 

Yilzbaıı Lavrensio şöhreti 
bi~hassa büyllk harpte dllnyayı 

tutuyordu. En çok ta bize diilnl 
geçirmiıti: Şeytanın parmağını 

ağzında bırakan bir beceriklilikle 
Arapları bize karıı nasıl kııkırt· 
bğını bilmeyen yoktur. Lord Al
lenbiye KudUı kapılarını açan 
odur. Çöllerde Emirlere tadar 
dağıtan odur. 

O zamanlar bu mel'una 
ıorarlar. 

Anno yaratıcı mahluktur. Onun vazifesi düııynya yeni 
insan getirmek, onıı bakmak, onu büyütüp yetiştirmektir. 
Annelık tefkati genç kızlıktn başlar. Bayntıu Fıonuna kadar 
mütemadiyen artarak deYam eder. İn1'anı fc!lnket onında 

h rkı>s ı nutabılir. Fakat hastalandığınız, yaralnndığmız, lıır 
derUe kıvrandığınız. zaman o, daima yanıbaşıwıdadır. 
Ann ·ııize borcunuzu öieyemezsiniz. Çtinkü o sizin yarııtı
oınızdır. Annenize, Allalıınıza tapar gibi, tapımı ve onun 
gonlunti kıruı yınl'. 

- Peki... Ne k'u~.anayorsunuz 
bu işlerden?. 

Lavrenı bir yığın kiğıt gö .. 
ter erek: 

- Yüzlerce izdivaç teklifi 1 
cevabını verir. 

• - Birinden birile evlenmiye-

SON TELGRAF HABERLERi 
cek misiniz? 

- Evlenmemeye yemin ettim. 
- Sebep? 
- Bir ordu askerden kork· 

ita ya Sef erberiiğe Dolu Diz
gin Bir Hız Verdi! 

marn, fakat bir tek kadından 
yalarım l 

Aolaıılıyor ki bir kadın, ordu· 
dan da, ıeytandan da kuvvetli· 
dir. Artık bir kadın orduıunun 
kuvvetini beaap ediniz. 

Dıt işleri Bakanı Geldi 
Durmadan Asker 

Topluyor 
Habetlstanın Da Bir 

Milyon Askeri Varmıt 
Roma, 1 ( A.A. ) - Stefanl 

ajanıı bildiriyor: 

Habeıiıtanda k11mi seferber
lik ilin edilmesi üz.erine ltalyanın 
doğu Afrikasındaki ıllmilrgelerinl 
( mllıtemlike ) herhangi bir sal· 
dırmaya ( taarruza ) karıı aavga
mak ( müdafaa ) için B. MU1ıo
linl Aknila fnkasile yeniden iki 
fnıist fırka•mın ıeferber edilme• 
sini, diğer bir f1rkanm da kurul· 
maıını emretmiıtir. Donanma 
için do ıimdiye kadar birçok 
sUbay, asllbay, asker ve uzman 
( mlltehasııs ) sllih altına çağrıl· 
mıı ve J 913 aınıh da silah altmda 
alıkonulmuıtur. 

Seferberlik tam bir dUzen 
içinde ve hAdiıeaiz olarak yapıl· 
maktadır. 

Habe,ıstana Gellnce 

Roma, 1 ( A. A. ) - Curnale 
Dltalya yazıyor: 

u Habeı ıUel kunetlerf, •ıağı 
yukarı 1.000.000 tüfekli olarak 
keatlrilmektedir. 

Bunların hepıl birden hare
ket• ıetirllmezse do 3 ·4 yllı bln 
kadarının hemen ortaya çıkabil· 
meleri mUmkündUr. 

lzmirde Bir Kam
yon Kazası 

iki Ôlü, Dört Yaralı Var 
lzmir, 1 - Karııyaka yolun• 

da Meuiolide bir kamyon ka· 
zası olmuş. Süleyman adlı şoförün 
idaresindeki gazoz yUklU kam• 
yon ile ıoför Alinin idaresindeki 
yine gazoz yUklü diğer bir kam• 
yon çarpmıılardır. 

Çarpışmada Süleymamn idare 
ettiği komyon devrilmfı, bu kam· 
yon dcvrilmi,, bu kamyonda 
bulunan Cemal ve Mehmet adlı 
iki kişi ölmllş, Mustafa, Mehmet 
ve Ali Adlı Uç kiti aiır, şoför 
Süleyman hafif yaralanmıştır. 
Kaza SOleymanın öndeki kamyonu 
geçmek istemesi yüzünden 
olmuıtur. 

lzmirVelstanbul Liman 
Müdürleri ÇekHdiler 

Ankara 1 - lstanbul liman 
ve rıhtım mildUrll Ali Rıza ile 
lzmir liman ve nbbm mUdUrll 
Hulüsl istifa etmişlerdir. Ali Rıza 
Sivas valiliğine tayin edilecektir. 

Geri istenilen ikramiye 
Ankara, 1 - Kaldırılmış olan 

lstanbul Uman Şirketi Mftdörll 
Hamdiye ikramiye olarak Yerilen 
2250 llramn geri abamuına 

tqebbtıı eclilmittlr. 

Maraşta Dıı işleri Bakanı Bay Tevfik 
Rnıtü Aras bu sabahki trenle 

Bir Talebe Muallimine ıehrimize gelmlttlr. Tevfik Rtııttı 
Tabanca Çekti Araı Sofya lst&1yonundan geçer 

Maraı J - Çapar Nuri adlı iken Kıralın Mnıaviri ile Bulgar 
bir talebe tarih ve coğrafya Dıt işleri Bakanı tarafından ae· 
imtihanında muvaffak olamamasına limlanmıtbr. 
rağmen kendisine tam numara Sögv Ütte 
vermesi için muallim Şemıeddlne 
tabanca çekmiıtir. Talebelerin ve 3 Ev, içindeki Hayvanlar 
muallimlerin mUdahalHi ile mü- Ve Kozalar Kamilen Yandı 
essif bir hadiıe olmamıı, Çapar Bilecik, 2 (A. A.) _ SöğUdtln 
Nuri kaçmııtır. Çapar Nuri bir Sıraca köylinden bir samanlıkta 
ay evvel de bir arkadaıını bıçakla çıkan yangmda liç evle, evlerin 
yaralamııtır. lçinde bulunan hayvanlar ·yan• 

Türk - Fransız Ticaret mııtır. 
M Üzakeresi KöylUnUn tarlalaranda bulun· 

Ankara, 1 - 15 Haziranda m&11 bu evlerde bulunP.n kozala· 
Pariste Türk • Fransız ticaret rın kurtarılamamasına ,ebep 
müzakeresi başlıyacak, bu müza· olmuıtur. Zarar ne kadar olduğu 
kereleri 6konoml mUıteıan Kurt henUz belli değildir. lnıan zayiatı 
oğlu Faik idare edecektir. yoktur. 

Türk • F ranmz ticaret mUza• F K · b• • 
kereıi yeniden 30 Haziran akıa- r&DSIZ 8 IDeSID• 
mana kadar uzablmıthr. d y • D v • • kJ • k 

lstanbuldaki Bir Profeıörün e enı egışı 1 
M il M.. d E , . Pariı, 1 (A.A.) - Bay Fernan 

a arı uıa ere dıldı Buison ve yeni bakanlar saat ı 1 de 
Berlin 1 (A.A.) - Şimdi Is- Eliza sarayına s;elmlşlerdir. 

tanbul'da bulunan Frankfurt Üni· Bay Palmad Finans bakanb-
Yerslteıi eski fizik profeaörU B. ğını lb:erine Almak latemediğio· 
De11aver'in mallarına el kon· den yerin• Bay Kayyo Ye taramı 
muıtur. da kabul etmiyen Bay Royun ye-

". Ôzaür dllfllnceliler!' bi~liil- rlne Bay Jakie geçmiştir. 
ne aıt mallar da zabtedılm1ftir. (Beşlnoi sayfada taf•ilat Yardır) 

Hicaz Veliahh Gelecek Biıiklet Kazaıı 
Dlln Büyllkderede bisikletle 

gezinti yapan Fikret •• Sotlri 
lımlndekl çocukların biılkletlerl 
çarpıım•f• iklal de •iv aurette 
yaralanmıtlardır. 

ltalya, Habeılstanın hötleme· 
lerinl (tehditlerini) aillhla karp
lamıya ve bu bötlemelerl ağırlaı· 
tıran her tllrlO harekete kartı 
çetin davranmaya karar vermittir. 

bl de F ranıa ve lngiltereye karıı 
ıayıflamadıj'ını göstermek zaru· 
reUdir. Çnnkll Fransa ve ingiltre, r 
ltalyayı Avuıturya için bir neri 
bekci olarak kullanmaktad1r. Bu 
ıebeple de ltalyamn Habeıiıtanda 
tayıflıyarak Avusturyanm Alman· 
)'aya ilhakına kartı bekcilik va• 
tifesini yapamamasından kork· 
llıaktad1r. Musolini Avrupada ıi· 

Hamdi de ılrkettea ayn~dığı 
zaman keadiaine Terilmeal lhJm
gelen 6 aylak tazmlnab almadığım 
ileri ıDrerek bu parayı latemek· 
tedir. 2250 lira HamcHain 3 aylık 
maaı tutarıdır. 

Şamdan yazıldığına g6re Hicaz 
veliahdı b6kGmetimb bOyU)derlle 
16rllfmeler yapmak üzere Tem
muzda fehrlmlze gelecek, 3 glhı 
Atattırklln miaaflri olacak. burada 
Haremlprlf vakfı itini de konu
ıacaktır. 

.. iSTER iNAN /STER 1 NANMAI 
"Kükürtlü ıuyuoun dereoei harareti yüksek oldu~u 1 bulu.nan kükttrtlD mad~n suyunun 500 graı_nında ... 82 

i in havassı hikemiye1i· oibetile banyo n duş ıuretıle ıan~gram ec~ayı madenıye m~vcu\ c;ıll;IP ecza~! ~ezkur.e 
ç ht ı f haatalıkltlrda deveranı te h ·ı 8 bll suretle fazla · tahlıl n tefnk olunarak her bırerlerının esamu kımynı-
::zı; :nevad ve nescin inbllalin~ ~e ~~tida faaliyetinin yeleri v~rveçbi zir alelmüfreda~ tadat Ye beyan .e~ilir . ., 
artmasını mucip olarak şifabahı olur.,. Bu cümleleri. Bur1ada kükürt kaplıcaları ıçın çıka• 

lif- ir -« rılan bir .~roıllrden aldık ... _Ee~r baştan başa bunlara 
"K'"k- tı- hamamlarının siyah haresi terkibatıorn benzer oumlelerle n bu kotu lı1anla yazılmıştır. Baskısı 

u ur u b n_ imi • · · h 

r 
Güzel 
Fotoğraf 

· Yarıtımız 

-, 
Yaz geldi. Şimdi kırda, de
nizde, plajda birçok güzel 
manzaralara ıahit olacakıı· 
nır. Elinizde fotoğraf maki
neniz. varsa, hemen bunlal" 
dan birini teıblt ediniz ve llh altında daima 800 bin ldşiHk 

bir kvvvet bulundurduğunu gö .. 
tırerek onların tanibini kaıan• 
lllak arzusundadır. 

itte ltalyan ıefcrberliilnln İç 
tlzn budur. 

tahlili kimyevtaiı ber attar. ı."'8 erı ıınnııya tır. 
Santigrat mizanlllharareeinln 80 1/Y. dueceıinde ve Bu b~oıürii okuyabilen m.Uıte?~. bulıınacağına ve bu 

kahiri nihayet miıanının 14S,8 dereoei harareUnde rekllma Ul&Q&rak banyolara gıdecegıne. arilk: 

JSTER iNAN /STER iNANMA! 

çıkardığınız fotoğrafa bize 
gönderiniz 
Her nefl'edllen fotoğraf için 
aabibioe ( 1) lira veril ecektlr. 
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J Memleket Manzara•f 

İzmirin Şansı 
Ve Talihsizliği 

Hir Gazeteye Yapılan Mua
mele Ve Yaz Eğlenceleri 

lzmlr, ( Huaust ) - lzmirln 
baıhca talibıizliklerinden ikisi 
İzmir kordonunun ytııkaraıı 
olan atlı tram•aylarla, bUtUn gar· 
bt Anadolu mllatabıdlinl her yıl 
yllzbinlerc• lira zarara ıokan 

1 kUkUrt ve göztaıı derdidir. 
Kordon tramvayları kalktı ... 

Kalktı amma Alıancak sem· 
tinde oturan binlerce yolcunun 
taııma vaaıtaaı ihtiyacı da köUl 
bir müjdeci gibi ıırattı, kaldı. 

Otobllaler, blltllo hllınllnlyetlere 

rağlhen çok defa halkın ihtiyaç• 
)arına cevap veremiyorlar. 

Sonra, kükürt ve göztaıı iti de 
tam beı yıldanberl halledilemedi. 
Her yıl mayıı ayı girdiği za· 
man bağ ınıntalarından Ilbaylığa 
kükürt ve göıtaıı ihtiyacı çevre• 
ıinde telaraflar geliyor. Birkaç 
tüccar hlrloıerek kUkUrt ve göz
taıını iki miıli fiatla satıyorlar. 

lzmirdeki ihtikar komisyonu, 
elde ihtik!r kaydrnı hudutlandı· 

• ran bir kanun olmadığı için hu· 
ha bir türltl lhtik•rdır, diyemiyor. 
Kamiıyon; " f htikar var ,, deae 
bile mahkeme, geçen yıl olduğu 
gibi muhtekerl cezalandıracak bit 
ıokll bulamıyor. 

Yukarıdaki kııım lzmirln ta· 
llhıi:ı. olduğu kısımdır. lımlrin 
hakikaten fanıh olduğu İf, ba
tındaki idare adamlarıdır. 

BugUn bir anket açılsa ve 
denilse kil 

- Türklyenln en faal, en ça· 
lııkan valiıf hanğJsidir? 

hmirliler emindirler ki alına· 
cak cevap lzmir Valiıi general 
Kizım Dirilin lehine olacakhr. 
lzmir Vallal hakikaten çok çalı
ııyor. En imkAnıız itleri eninde 
ıonunda baıarıyor. 

Ufak Bir HAdlseclk 
lzmirde çıkan " Anadolu gaze

teai,, yazı direktörü telefonda 
Ttırkofia lzmir ıubeıl dlrektörOnU 
anyor ve önemli bir lktı1adt me
sele hakkında malümabna mUra• 
caat ediyor. TUrkofiı direktörO 
nedenH kızarak telefonu kapıyor. 

Bu gazete, yap\lan hareketi 
anlamamazlıktan geliyor. Iı ehem· 
miyetlidir. Şakaya ıelmez.. Yazı· 
lacak birkaç aatırhk yazı memle• 
ket ticaretine '%arar yapablHr. 

Tekrar telefonu açıyor •• 
gazetenin ricasını tekrarlıyor. Offı 
direktörü bu defa ıu ılSzlerle 
telefonu kapıyor: 

- " Görüşmek lıter11niz bir 
adam ıönderinlzl ,, 

lzmir albi ticaret 1&haaında 
çok faal bir merkezde bir ııaı:e· 
ten:n g~ıterdiii ha11aaiyete mu· 
kabil TOrkofiı mUeaaeaeainln 
aağırlığı ve gazeteye hoıa gitme
yen bir tavırla mukabele etmesi 
teessür uyandırmıthr, ayni mUea· 
aese, bir iktısadi mesele çevre• 
ıinde yaz.ılan bir yazanın yanlııhiı 
önünde: 

- Eize telefonla ıorar, doi· 
ruıunu yazabilirdiniz! demiıti. 
Gazete, Türkoflı mUdUrllnden 
alacağı malumatı bir ticaret 
itinde kullanacak değildi. Yine 
ıatıo aldığı fiata, yani termaye
ıini gazetenin okuyucularına arz
edecekti. Bir gazete, Tür of ;s mU· 
e1Scseaine neden bukadar uzak 
olu) or? 

Yaz EAlencelarl 
Jzmirde yaz eğlenceleri batladı. 

Halk Çe§m~ plajlarma, Bozdağ 

• 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Sıvaslılar Kendi Adlarına Bir Uçak 
istiyorlar 
Sıvaı ( Huıuıi) - Giden pa· 

zarteai Sıvas göklerinde Uç Türk 
uçağı uçtu ve Sıvaaın Gölçekler 
aıölO denen yerine kondu. Bun• 
ların buraya konduğunu haber 
alan halk arabalar, faytonlarla 
buraya doğru akm ettiler. 

Gece uçakçılar şeref;ne Gör• 
nek ote]nde bir ıulen verildi ve 
tertip edilen eğlence samimi bir 
hava içinde geçti. Şulende Tay· 
yare Cemiyeti Baıkanı Hüanil 
ıöz alarak demittir ki: 

- Kahraman misafirlerimiz, 
milli varlığın ilk kaynağı olan 
Sıv&11mıza hoı geldiniz. 

Sıvaeta uçakçılann wiaafir edildikleri 
bina 

........•..................................................•.. 
Kızılcahamam da 
Bir Orman 
Yanıyor 

Kızılcahamam ( Huıuıt ) -
Güvem nahiyesinin Hızırlar köyü 
civarındaki ormanlarda yangın 
çıkmı~, ıöndUrlllmeıi için tedbirler 
alınmııtır. Yangın bUyUkçedir. 

Kızılcahamamda Bir Dinamit 
Kazası 

Kızılcahamam, ( Husuıi ) -
Y akakaya köyünden Muharrem 
Çeltikçi çayında balık avlarken 
atmak üzere hazırladığı dinamit 
elinde patlamıı, Muharremin aağ 
elinin parmakları uçmuştur. 

Sıvaaımlzm iktısat aahasındakl 
Taziyeti hububata, hububat ta 
yalnız arpa ve buğdaya mOnha· 
ıırdır. it bôyle iken memlekete 
kıymetJi ve verimli varlıklar temin 
eden Tayyare Cemiyetine Sıvaaın 
verdiği meblAğ miktarı 59 bin 
lira raddesindedir. Her memleket 
kendi adını tafıyan bir uçağa 
kavuştuğu halde b:zlm memleket 
bundan mahrumdur. Bundan 
dolayı halk matem içindedir. 
Sıvaı adında ve Sıvaıın aema• 

lsv:çrede Halk Tütün lç
miye Teşvik Ediliyor 

Bunun Sebebi Endüstriel lhracathr 

ımda uçacak ilk tayyarenin 
ıevıncı Sı vashların gönlünde 
maddi bir kuvntln ıilemeyeceji 
bir kııkançlılıkla saklanacaktır. 

Bu söyleve ve dileğe hava 
müşaviri Bay Macit mukabele 
etmiş, veı 

- " Hakikaten Sıvaı halkı 
kendi memleketine alt bir tayya· 
renin alınmaama ve bunun görül· 
mesine pek ziyade heyecan ve bir 
alAka gösteriyor. Bunu burada 
bizzat mUıahede ettim. Bu ıene 
ye kısa bir zamanda bu itin ba· 
ıarılmaama bOtün kuvTet ve mev· 
cudiyetimle çalışacağıma ılSz ••· 
rlyorum,, demiıtlr. 

Ha•a mUıavirimlzin ıöylediğl 

bu sözler Sıvasbları yı1lardan beri 
kendi adlarınm alacağı bir uçajı 
bekledikleri için tatlı bir Umide 
dütürmOıtUr. Yakın zamanda 
Sıvaa adını taııyacak uçaiımlz 
SıvH göklerinde uzanıp aidecek
tir. 

' lzmir, ( Hususi , - lzmirdekl 
tDtün ihracatı fırmalarına gelen 
haberlere 1röre, lsviçredeki tütün 
mamulatı fabrikatörleri aralarında 
bir kooperatif teşkil etmiılerdir. 

Kooperatif halk araaında pro· 
paganda yaparak lsviçrede tUtUn 
içenlerin ıa; ısını arttıracaktır. 
Tütün iıtih likinin artmasile lıviç· 
reliler memlolcet hesabına büyük 
faydalar Umit ediyorlar. 

Halk fazlaca tUtUn lstihlAk 
edecek, bu tütünlere mukabil 
Iıviçreden tütOn ihraç eden UJke· 
lere aaııt, makine ve lokomotif 
ihraç edilecektir. 

Fabrikatörler Iıviçrenin muh· 
telif bölgelerinde halka hitaben s 

- Şark tütünllnli aatm alarak 
lııizllkle mücadele ediniz. 

Gibi reklamlar yapmıtlardır 
bu aayede laviçrede tütUn sarfiyatı 
ıeçen yılın bir buçuk mlıline 
çıkmııtır. 

laviçre fabrikat6rlerf buna 
mukabil Türkiye, Yunanistan •• 
Bulgaristandan takas siıtemile 

Eskişehirde Kızılay 
Haftası 

Eıkitthirde yapılan tUrendea iki ıörtlnUt 

j 
n 

Eıkltehlr ( Huıuıt ) - Kızılay haftaaı dolayıılle burada parlak 
tllren (merasim) yapılmııtır. Bir de güzel Ye canh Kızılay tabloıu ter
tip edilmiıtir. BUtün mağazalar vitrinlerini Kızılay timaalleri il• ıu .. 
lemlşlerdlr. Güzel bir Kızılay aeçit türeni yapdmııtır. Subaylar yur· 
dunda da bir Kızılay geceıi tertip edilmiştir. 

sivrisine, Gölcük yaylasına, Kozan ı boıandıiı gibi Cumartesi 1&bah• 
çamlıklarma akan ediyor. Per· ları lımire aöç fulalaııyor. 
ıımbe günleri öğleden ıonra ı•hlr Ad. Bil. 

fazlaca ıark tUtllnO ithal etmeye 
başlamışlardır. 

lımirde iki firma, eeki Hneler 
tütiln ıtoklarmdan mühim bir 
kısmını takasla lsvlçreye aatmıı· 
lardır. Bu tütünlerin mukabilinde 
endUıtri mamulatı alınacaktır. 

lzmirde 
Muayeneden Kaçan 269 

Köylü Mahkemeye Verildi 
lzmfr (Husuıi) - lırmirin muh· 

tellf bölgelerinde sıtma mUcade· 
Jeainc önemle devam edilmekte
dir. Bu hafta Karııyakamn Örnek 
köyüne giden Sıtma Mücadele 
Heyeti, halkın ekıeriılnin kasden 
muayenelere gelmediğini görmUı 
Ye ısrarla muayene olunmalarına 

kendilerine bildirmiştir. 

Örnek köyU halkından 269 
kiti, heyetin köyde muayene 
işleri ile uğrattığını bildikleri 
halde muayenelere gelmemiıtir. 

llbaylık Sıtma Mücadele HeyeU 
kasden muayeneye gelmeyen 269 
kişiyi, aıtma kanununun 18 inci 
maddHi gereğince haklarında 

kanuni takibat yapılmak tlzore 
Sulh mahkemesine vermiıtir. 

Gaziantep 
At Koşuları 

Ad. Bil. 

' Gaziantep (Huıust) - llkha• 
har at koıularının birincisi 
yapılmııtır. Gerek ıivll, gerek 
ıUel koşular pek aüzel olmuf, 
yarıılarda 15 bin aeyirci bulun· 
muıtur. Elde edilen hasılatı 
lntaata sarfedilecektir. 

Gaziantep Çocuk Pi~angosu 
Gaıiantıp (Huıuıi) - Çocuk 

e1irieme kurumunun tertip ettiği 
eıya piyangosu çekllmif, birçok 
kiıller mUkAfat ve ikramiye 
almışlardır. 

Gemlikte 
Böcekçilik 

Gemlik ( Hususi ) - ipek 
tohumları patlamaya baılamııbr. 
En lyl damızlık tohum ve tohum· 
luk böcek burada yetitmektedir. 
iki yıl önce enıtitU tarafından 

yapılan kışlakta yetittirilen tohum• 
lar pek iyi ıonuçlar vermiştir. 

Bundan evvel dullarda hastalık 
•ardı. Fakat yapılan tedavi ile 

1 
Dilnga lkti•al Haberleri 1 

1 

Ç ekoslovakgaya 
Tiirk ihracatının 
Artması JÇin .• 

Çekoslovakyadan Türkofia mer• 

Bir sosyete · kezine bildirildi· 
ğine sıöre halen 

kuralugor 50 milyon çek ku• 

ronu kadar Çekoslovakya lehinde 
olan Türkiye • Çekoslovakya tJ.. 
cari münaaebatıoın muvazeneıinl 
temin için TUrk mahıullerlnio Çe• 
koıJovakyaya ıokulması ile uğra· 
ıacak bir Sosyetenin kurulma11 
dütUnülmektedir. Bu &oıyete 
bilhaıH Türk madenleri üzerine 
çalışacaktır. 

* 
Aylardanberi hazırlanan ar11• 

Arsıulusal blusal tecim kon• 
Tecim odası greai Hazira~ ayı 

. içinde P a r ı s t e 
kongresı toplanacaktır. 
Kongrede dünya tecimini ali· 

kadar eden birçok meaeleler 
görUtUlecektlı. Konırenin arsıulu· 
ıal ehemmiyeti ile mütenasip ola• 
cağı umulmaktadır. 

Kongrenin Tlirk1ye uluıal 
komltHi başkan1 Mltbat NemUnfn 
Türkiye namma kongrede bulun· 
m111 kararlaıtırılmııtır. 

•. 
TUrkofiıln Amerika ıubHi 

Türko/ls A-ı çalıımaya baıla-

'

/c mııbr. Amerika 
mer a şa· ile olan tecim mU• 

hesi mOnaaebetlerlmlzl 
arthrmak için büyllk f ayd&11 olan 
bu ıu~enln adresini aşağıya koyu· 
yoruz. Oraaı IJe lı gören tecim 
ve EndUılrl adamlarımız dotru· 
dan doğruya oraya yazarak itleri 
için danışıp ıorguda bulunabi 
lirler: 

TOrkofiı 

c/o TOrkl .b Emba11y 
1606-23 d Street N. W. 

Waıhiogton D. C. 
u. s. A. 

• 
DUnya pamuk rekoltesi 1932-

Dinga pa· 33 mevsimin~e ha· 
flf bir gerıleme 

mai rekol· kaydettikten sonra 
• te•İ yeniden yUkselmlı· 

tir. Aşağıda bulacağınız rakamlar 
dünyada pamuk yetiştiren batlıca 
84 memleketin ıon beı yıllık lı· 
tlhaallt yekünlerlnl aöıtermekt• 
ve bu mukayeHyi yapmaya 1 mkin 
yermektedir: 

Yıl 
1929-30 
1930-31 
1931·32 
1932-33 
1933-34 

Rekolte 
57.740.000 
66.300.000 
59.640.000 
52.220.000 
57.860.000 

Kental 

" 
" ,, 
,, 

Dünya pamuk iıtihsalinde gö• 
rlllen bu umumi 1eyr her memle· 
kette ayni tekilde görUlmemekt .. 
dir. Mesela son yıl rekoltesi bir 
yıl öncesine kıyaıla beş milyon 
kental artmış olduğu halde Ame· 
rikada takip edilen zirai politika 
netlceıinde lstihsalAt, bilakiı, 

muntazam bir eksilme seyri göı· 
termektedir. Dünya lstihsalallnıo 
yarııını yetiştiren Amerikanın 

1931·1932 mevsimi iıtihsalitı 
37.066.000 kental olduğu halde 
ıon iki menimindekl rekolteleri 
28 milyon etrafında ve biribirln• 
çok yakın bulunmaktadır. 
~· . . . .... ' •• • , . 1 ••• • ••• • · • ·- •:::..S·• ·-
dut hastalığının da önli alınmıştar. 
Dut fidanları 15·20 paraya teda• 
rik edildiği içi:ı yeniden 10 bin .. 
)erce dut fida .u dikilmiştir. Yal .. 
nız Gemlikte 300 böcek evi 
yardır. 



"l. Ha7.iran 

( Siga•et Alemi ) 

Yeni F ranszz 
Kabinesinin 
Hüviyeti 

FJandenln baıkanlığı altındaki 
F'ransız kabinesi, beklendikl ribi 
lıtedi{fi fevkalade ıalihly•tleri ala
llı•dı. Bilhusa radikal soııyaliıt par
tiılnin kabineyi tutmıya mecbur 
•dilemeyerek serbeat ıurette rey 
termesinden dolayı, üyelerin bilyük 
ltıımı bu ulihiyetlere aleyhdar oldu 
•e Flanden kabinesi de iltlfa11n1 
•trdi. 

Onun yerini, Meb'u1&n Mecliıl 

Reiıi Fernan Bulsson aldı. Kıaa 
tamanda da kabineıinl teıkll etti. 
içinde Kayyo gibi radikal partinin 
lııandığı maliyeci, Heryo gibi bir 
d•vlet adamı, Mareşal Peten gibi 
••yllan bir uktr, Maren gibi orta 
P•rtilerden mutedil bir oef Yt daha da 
birçok mDhlm ıima vardır. Fernan 
auıuon kabineıl, aidatı 1alihiyetler 
lboktaaından bir, Frangı müdafaa 
lcabineaidfr. Onun "Yazifeıl aadece 
budur. Azaıı· içinde, hemen de hi~ 
biri franıın kıymetinin diltmemln~ 
t.raftar detildir. Fakat kabineyi 
l•tkil eden simaların ayrı ayrı bu 
•h•mmiyetldir ki onun Hu :ıaafuu 
lttkil ediyor. Bu Hbepledir ki 
lıuıuon kabinesinin ömrG kın olacata 
bınzer. - Süreyya 

e 

Çin - Japon 
iki Taraf Uyuıamazsa 
Savaı Baıhyabilir 

SON POSTA 

HARİCİ 
f~ransada Sıyasal Durum 

Buison Yeni Kabineyi 
Dün Kurdu 

Frangı Düşürmek 
lstiyenler 
Baskına Uğradı· 

Pariı, 1 ( Huıuıt ~ - Kamutay 
Batkanı Bulıon yeni kablıaeyi 4ayle 
teıkll ettir • 

Baıbakan ve lçbakaaı Buiıon 
(partlıiz nylav ). 

Devlet Bakanlarıı Heryo, Kayyo, 
Mann, Maretal Peten, Dıt Bakanı 
Laval, Adliye Bakanı Perno, Harbiye 
Bakanı General Onoren, Donanma 
Bakanı Piyetrl, Han Bakanı General 
Dönen, Ticaret bakanı Loren Eynak, 
Fi nanı Bakanı Palmad, KClltClr Bakanı 
Rultan, Bayındırlık Bakanı Paga11on, 
MG.temleke Bakanı Rollen, it Bakanı 
Fro11ar, TekaGt Bakanı Perfetti, 
Ziraat Bakanı Roy, Sa~hk Bakanı 
Lafon, Poata ve Telrraf Bakanı 
Mandcl, tiaıbakanlık mOıteıara Katala 
Denia tic1'reti Baknnla~ına eıld Hakan 
Bertran Nevyorktan döndDkten ıonra 
baıka biri tayJo edilecektir. 

ÜçClncl Cilmhuriyelin 98 inci ka
binHİ olan yeni kabineye ıoıyaliıtler 
de ittir ak etmfılerdir. Yeni hOkOmet 
daha aiyade ıola mllteveccibdlr. Bui
aon ıenit bir tuarruf ııya1a11 göre
cek ve baılıca it olarak frangın ko
runmuile utratacaktır. 

Radikal ıoıyaliltler, bilkOmetln 
iıteyeceğt fnkalide 1&l&hiyeti yalnıı. 
frantın korunmuı itinde kullanmak 

n bu aallhiyeti 11yual iı1ere alet 
etmemHi tartile kabul edeceklerlal 
ılJylemit1er ve kabineye bu ıart ile 
ittiralc etmitlerdir. 

Gueteler yeni lrabineyl iyi kartı· 
lamııhr. Yeal kabinede paranın dCl
tlrllmeatnl ilteyen kimse yoktur. 
Hnkumet parliraentonun karıııına 
Salı gDntt çıkacaktır. 

Ara,ttrmalar, Baskınlar Yapılıyor 
Pariı, 1 ( A. A. ) - Diln pollı, 

ıpekCllbyon mıınenalarını ortaya 
çık.-rmak için birçok bukınlar ve 
araıtırmalar yapmıttır. Pol iı frangın 
delerden dC11DrOlmeıi için kunetll 
uvaı açm·ı olan "Pöll Jurnal., ıaze
tealnln idarehane1ini ba1mııtır. 

Bv gazetenin direktöril yaadıtı bir 
bildiritdet' çek defterini ve bankadaki 
heuplarını poli1e verdiA"ini n ne 
k6ndi adına ve na de baıkuının 
huabına hiç bir ynbancı döviz alma
mıı olduğunu bildirmektedir. 

Harp Borçları 
Amerika 180 Milyon 

Dolar istiyor 
Vatlngton. 1 ( A. A. ) - Her altı 

ayda bir oldutu ribl, Dıt itleri Ba
kanlıQ'ı, ıs baı.iranda rnnn gelen harp 
borçlarının 6de11mHI için 13 devlete 
haber yollamııtar. 

Ôdenmeai gerekken borçlar 
180.899.701 doları bulmaktadır. 

-------------------------------------Tokyo 1 (A.A.) - Çin bClyGk el· 

~•·ı. Çin hükumetinin bar•tÇI bir Amerı' kada Yenı· Bı·r Buh-•ıaı~,ık - ıuretl tuviye - iıtedfğini 
'Öylemiıtir. 

BOyilk elçi bundan ıonra, kuzey B •• k 
• timal • Çindeki durumun klitQ bir ran aşgosterece 
•ekle girmealnl B. Hlrotadan dile-
llıittir. 

Baıbakao, bunu yalnızca ıüel bir T ı y t•klarıadan birini ıeçmek durum11aa 
•orum olduQunu ve Çin delerelerinin eme asanın koyduaunu tHJim eylemittlr• 

l.unu japon ıUe\ deleteltri ile konuı- D ği t• ·ı • f•k • Yeni Bir Kanun 
lillaları lbım ıeldltini ıöylemittir. e Ş ) rl m eSI ) ll Nevyork, ı ( A.A ) _ Ytke Hak· 

Çin de bu ite teıebllüı ettiti için 
d1ırumda yatıımaya baılamııbr. Ortaya Atıldı yerlain kararındanberi endüıtrl mer-

1 
kealerinden artan bir kuvvetle yapıl• 

Boğuşma ar Veıinıton, 1 (A.A) - Cumhur reiei makta olaa laleumlara karı• koymak 

Cenubi Amerikada Ardı Runelt, UluHI Kalkınma Kurumunu için Ruı.velt, yakında kongreye bir 

A K il 
• yıku JilH Hakyerlain kararının kaaun teklif edecektir. 

raıı eı mıyor ana1al - Kon1ti TClıyonel. bir buh- Grevler S.fhyor 
b Aıompıi7on, 1 ( A.. A.) - Altıncı rana Hbep oldutunu ve Amerikan Vaııngton. 1 - Her tarafta pn 
Golıv tOw 1 ( f k ) 20 t tehditleri baı aö.termittir. BGyGk d ya en ır uı • Ha ' ulusunu 1787 tarihli temel yaauınıa • 
l 

llrrnadea Paraıuay durıu ( mevzi ) Okyanoı kıyıları ltçlleri reael bir 
•rana hücum etmiılerdir. Bolivyalılar buıGnkD teklinde muhafaı.a etmek ırev tehdidinde hulunuyorlar. 400 
l•rlye püıkilrtOlmOılerdir. Bunlardan yahut ki, her tOrlO modern ıoıyal bin maden tıçlıi ayın 19 unda ıre• 

~ .... cıd!ll=:aıer;;;;;cl!!!e!!!l!lıl!!!ö!!!i!l;ı;;m;::ıu~· ';;;;;til;;;ır!!!!. E!!!!!~~;;;;;;;;miiiii~iiii!!!iiiei!ikııiı!lo•n-omik ya Hl ardan v azıeçmek yapacaktır. 
Sinsi ılnıi yağan yaj'mur, ka· 

panık haYa, jandarma zabitinin 
btlıbUtUn içini sıkıyordu. Fakat 
dııara çıkar1a, ne yapacaktı ? 
Hastaneden, Uç aylık tebdilhava 
vermlılerdi. Tebdilbavaaını nerede 
geçirecekti? 

Edebt 
Tefrikamız 

Y•za•: 
Mahmut Yesari 

N.o 
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Çam Tırtılları 
Ne Demir ağa, 

011başı, ıealerlni 
~İçin ıuımuılardı? 
llt olablllrdi? 

ne de Hamit 
çıkarmadılar. 

Bunun maua11, 

Hacer, bunu kurcelamak lıte· 
'-'•dl: 

- Peki, ağacığım, ıonra ? 
Demir ağa, omuzlarını kaldır•. 

'-'•ttı: 
- Karakolda, aizl yatardık, 

k"uıun ıelmeainl bekledik. 
Hacer, ıordu: 
- Vurulan adam, ne oldu? 
Genç kadının aualine Hamit 

'nb,,ı cevap vermlıtiı 
) - Kefalete bağladık, evinde 
~tıyor ... Kasabaya gidecek rapor· 
dt mu verince mUddeiumumt, ne 
t.Ye~ek bakahm? Müddeiumumi, 

d lıkıkata buraya gelir. Sizin ifa· 
•n· . •zı, fehlrde de alırlar. 

, ... Jandarma onbaıısı, Demir 
'-Ya baktı: 

~ık - Yavaı yavaf hazırlanıp yola 
alım mı? 
Demir ağa, düşUnOyordu: 

'tab Seller, yolları bozmadı mı 
n? Araba, işliyebi ! ir mi? 

... " - Ben, jnndarma lsmaill, 
~rtepeye kadar gönderdim, 

.,aktırttım. Ar ... ba ağtr ağır gi• 
d•bilir. Naııl olıa, Kızbeyliyl 
tutarız. 

- Peki, öyle iıe ... 
· Hamit onbafı, odadan çıktı. . 

Hacer, yerinden kalktı, Demir 
Aianın boynuna aarıldı: 

- Canımı sana borçluyum, 
Ağacıtımf 

-15-
jandarma nıüliziml Cevat bey, 

cııaranın birini aöndlirllp birini 
yakarak pijamaaile, odada aau 
aiır, dalgın dalgın dolaııyordu. 

Artık haıtaııede yatmaktan, 
beyaz çıplak duvarla odada ka· 
panmaktan bıkmııtı. Fakat dok
torlar, daha birkaç gün lıtirabat 
etmesinde ısrar ediyorlardı. 

Genç müllzim, vakit •akit, 
pencere önüne gidiyor, alnını 
cama dayayıp hastanenin bahçe· 
sine bakıyordu. 

Yaprakları dökülmüş ağaçlara 

yukarıdan bakılı'1 ca, b.ı>y atmıt 

çalı demetlerine benziyordu. iplik 
iplik, ince ince çiseleyen yaj'mur, 
bahçedeki su birinkitilerinl daha 
yayıyor, ı~oiıletiyordu. 

Kapıya vurulmuıtu. 

- Giriniz! 
Beyaz gömlekli bir hademe, 

HHİzce içeri ııirdl: 

- Zatınızı bir hanım görmek 
idi yor! 

Genç zabitin yOzO deiitmlttl: 
- Nasıl bir kadın? 
Hademe, ellerini oj'uıturu• 

yordu: 

- Gençten bir kadın ... 
Cevat Bey, elini alnındaa 

reçirdi, bir an düıündcı ve karar 
vermiı gibi başını aalladı: 

- Kimaeyi kabul etmiyorum .• 
- Pek, beyim .• 
Hademe çıkınca, jandarma 

mUlbimi kendi kendine ıöylendl: 
- Hacer olacak.. Demir Ata 

Ilı metre• çekllmlf... HalA ben· 
den ne lıtlyor? 

Kapı tekrar vuruldu; CeYat 
Bey, katlarını çatarak dimdik 
oldu. Kapıyı vuran Jimdl? Ha· 
deme mi, yoksa Hacer mi idi?. 

Sinlrlenerk bağırdı: 
- Girinizl 
Yine hademe a6rDnmllıtU. 

Genç mUllıim, aordw 

Fransız bavbakanı Flandeni, iıtedi· 
ii feTkalade ealihiyetlerden dolayı, ıol 
cenahcılar (Muıolini • Bitler - Dolfüa]e 
benzetiyorlar ve onu, başkalarına ba
karak bir nevi kabaran hindi addedi
yorlardı. Onu de"Yirmekle iıteklerinin 
aleyhtarı olduklarını göıterdiler. 

21!5C2XU 

. - Ne var? 
Hademe, korkak korkak 

bakıyordu: 

- Beyim, o, gelen kadın, 
zatınızı ııörmeden gitmeyeceğini 
ılSylüyor. 

- Anlamadım( 

- Cevat Beyl g&rmeden glt· 
meyeceğim, diyor, bir daha 
demiyor! 

Jandarma • zabiti, bu ıarar 
karııamda şaşırmıı ıtbl idi: 

Zorla mı? Doktorlardan 
izin almıı mı? 

- Doktor beyler, ıatanıza 

bırakmıılar. 
Doktorların bu mUaaadHloe, 

bir lltif at, teveccüh olmasına rağ
men, Cevat Beyin canı aıkılmııtı: 

- Bu kadın nerede? 
- Sofada bekliyor. 
Jandarma milllıinİi, dllıl\ndO, 

dOıUndU; topuklarını yere vurdu: 
- Peki, gelsin bakalım! 
Hademe çıktı, biraz sonra 

Hacer içeri girdi. Jandarma za· 
biti, ne baıile, ne ellle aellm ver• 
miıtl; çatık. aaık bir yüzle, dargın 
ribi, titiz t:tiı bakıyordu. 

Hacer t ilerllemek istedi, fakat 
ıenç mUIAzimin durgunluğunu 
ıörOnce ıaıaladı, ıeriledl: 

- Bonjur Cevat beyi 
Jandarma mlllAziml, baflfce 

baıını lğmiıtl: 
- Bonjur HanımefındJ ••• 

Sayfa S 

I Gönül işleri J 
Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensup Sunuz? 

Yuvarlak ea,h 
Esmer Kadın 

Yuvarlak başlı eımer kadın· 

larm çehreleri kUçUk, yüzlerinin 
çizgileri muntazam, vUcutlara uzun, 
ince ve kınaktır. BUtUn tavır ve 
hareketleri, bayatın her dakika
• odan zevk aldıklartnı açıkça gö& 
terJr. Denilebilir ki bunlar, haya• 
tın tadı tuıudurlar ve dünyaya 
aaadet getirmek için yarablmıı· 

lardtr. 
Saçlarl ekHriya knarcık, göz• 

leri uf ak fakat parlak n bilhassa 
elleri kUçük ve ıUzeldir. Seılerl 
gUzel ve ahenkli ve talAffuıJarı da 
çok iyl olduğundan meıbur mugan· 
niyeler, opera artistleri ekseriya 
bu tip kadınlardan yetiflr. 

Yaıamaktan zevk aldıkları 

kadar para itlerinden de çok iyi 
anlarlar vı bundan dolayıda ti· 
caret iılerinde daima muvaffak 
olurlar. Onlar için para yalnaz lira 
vey11 ku~uf ifade eden birıey dej'tl 
fakat canlı, her arzularına boyun 
eğen bir eair, istedikleri zaman 
biriken toplanaD birteydlr. Bir 
riyaziye merakha1 blrçopmuza 
manasız görünen rakamlardan ne 
kadar zevk alıraa, bu tip kadın
lar da paradan, para lie oyna• 
maktan okadar zevk alırlar ve 
onu bUyllk bır maharetle kulla· 
narlar. 

Ekseriya genç yaşta et"lenlr· 
ler. Tabiatça aadık, uyaal ve bir
az da feylesof olduklarından 

kocalarile iyi ıeçinir ve dalma 
mes'ut olurlar. Erkeklerin her 
türlüsU bunlardan hoılanır. Fakat 
böyleleri, e"Ylenlrken dalma kencl'I 
yapılıtlarmda Hğlam Ye atletik 
erkekleri tercih etmelidirler. 

iyi anne olurlar. Çocuklanna 
gayet iyi bakarlar. Aynı zaman• 
da tam bir ev kadınıdırlar. Ev· 
Jerinl tefrit edip ı8ylemektttn, 
yemek piılrmekten, velhasıl ev 

(Devamı 12 inci ylıule) 

Hacerin Hıi titriyordu: 
- Bana darganmıaınız? 
Cevat bey, hiç tavrını boıma· 

mııtı: 

- Eıtağfurullah, haddim mi? 
Niye darılayım? 

Genç kadın, mUIAzlmln yllıOne 
baktı : 

- Niçin bana danldıou? Sbe, 
dedikodu yaptılar, değil mi? 
Hayır! Birine inanmayın... Hepal 
yalan! 

Jandarma zabiti, Haini çıkar
madan dinliyordu. Hacer, ona 
doğru iki adım atmııbı 

- Köyde, batım• ı•lenlerl 
biliyor muaunuı? Ôlilm tehlikesi 
atlattım, Cevat Bey, 61llm tebll· 
kesi atlattım. 

Genç zabit, yayaı bir sHle: 
- Hamit onbaıı, anlattı, dedl 
Hacer, yalvarır albi •ilerini 

uıatmııtı: 

Peki, bana acımadmız mı? 
- T ehlikeyl aavuıturduiunuıa 

çok aevindim. 
Genç kadın, gözlerini, mllliıl· 

mln ıözlerinin içine dikti: 
- Geçende de aelmiıtlmi be

ni, kabul etmediniz.. BuaUn de 
kovuldum. 

- Estağfurullah! 
- Evet, kovdunuz... Fakat 

hen, ıiıe gl\cenmedim .• Kaptnız~a 
bir dilenci gibi dllendlm.. Sız, 
bana çok bOyOk iyilik ettinlı.. 

(ArkHl nr) 
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BABBBLB8 
Ölüler• Bile 
Musiki Zevki 
Tattırıyorlar ••• 

San'at Okulasından Çıkanlar 
ııteç .. hlrl...tadea blrla•• 
heleclı,. 818 JÜataJ• •ah-

Blr llü /ı· ... famada Mr 
... ça ... ı• ... 

rınıntla ır•· laa .. •• il-um 

Bu Sene 33 Genç 
Alarak Hayata 

Daha Diploma 
Ablıyorlar · 

••fon ......... Fallat 
bu pa kuluiaba ....... llmam 
puaıa b•••kt• wlek ı•-.. 

·-- IMriae ,..... ..... --..... biri tarafıaUa ertara Mı 
•.ı ı•kll konmufiar. • W 
.. ldtptllln ,_ ..... .... 
hlw .................... ..... 
c•t'ırmm ...a pllte ._. 
•• 111 J•lahlait ., ... bu pt&k 
çalaaacald 

TAKViM 

Nöbet~i 
Eczaneler 

Ba ..- aöMtol eeuneı ...... 
lanllr. 
ı..w .... ş.u ... ~ ...... 
Oh=ız!•' Y•-=. ... im). •••••• • ... 
remiaiade (A. Hamdi), SamatJıda 
(Erofiloı), Unkıpamncla (Y orgi), 
F.• • (Hikmet), Be,aaüa (CeaJO. 
J ... (Hliam9lla), ~ 
d (O Jt), y...... tJlenMeD). 
H~ .ljlade (İ.IUIM T~ 
Beıeila .... Talıılia Beetpeh .. 
tmM <1~ ~•P••tbad• CKa
yoli), Taıl.ı.e .... e Cl'erlabep). Oa· 
lata (Kapuiçıl, Şiflid• CŞifl), X. 
11mpaf&dı fMerkn). lf.-e1'e 
(Halk), Kadıköy taıaful t.kele oad
d ı liajı CS~ Yeldlilı .. 
Dinde (Cdlrt; ..,....._ Wlld 
Rıza). 

lataaltal ıan'at -.ıaua••• 
bu yal M pnç diploma almafbr. 
Bu ıeqlerdea enblrl oblaa ı ... 
YIJ• " •torculalı lmmwd•, do-

Papasların 
Kıga/etlerl 

Dejiıirien 
Din .................. .... ...... .,_ ....... " ... 

beplere ••nıup hltlll papadu 
po88 mldlrllitlH çajmlm11 " 
badil•rin• 13 Haziranda ltikr• 
ru•at elblle le -......a feJtt 

Bir -- ,.... olclllp bll6ilmllYr. 
GUnlUk .... Papularclu bir laa• dhdea 
Notlarından M ıtihuea .. .........,... ..._ • ...., 

.. iMi • . • Rlml-
Kulalt. Ululta8ıı papallın •clarım la ballt.e"-

a.. ,.. Wt ı.uaa kli.t Sokakta yalaız .. trallanm bıralmaktamJ1r. 

Jlrürlı:e• .,...,. b ... d6odu11aı Bir Ura Yüzünden 
" difeoek gi~i oldufuu ıöaled 

:;,_raı,:: ::,.. .;.:...-! ı;; Bıçaklaıtılar 
•••" u. berahl .,.__.. .. , • Çelak Ahmet AduHla Bi-
111' ,.._ K -!idi ıt • »sr-.. • • _., rlnin B~ e ... 
........ ,.. k-. - ...... Ola Galata4a ..... ;Wii- 1 

nede tahlil etmı.r.ı, ba ._...._ ... Mr ..... .S•ae. iki idil 
la " nı.p ait ~lr u.taQ •• ............... , hul81'daablrf, ilim 
ı .. am•tfar. .._.... f>itas • balinde ....... .,. bldarallmfbr. 
.ırD elan 1nı ._.. ftktile oel: Galata ............. Çolak 
IllblJ itki Dilan• ._.,_ AUMdla pDblici Nu..ldala Wr 
auaye .. ettim, uual on ~ lira .._.. ••191f w din "-
let.,._ ..-a 8di -..-.. llteaiftif. F• ... t Na.ak, puw 
rJMa __ , Wı ..a, .... T l .,...... .., •• ,.,. ı.c.. 

::.~ ~.: .................. Çok .. 
.. .. 11....._ 1111 ....,...... Aı...t laam1 1 Ye bapil8I pkeıek 
TIQiJd •hlll!Je ... aıt 1t1ııa N--ta ru•llt•lfbr· Ba anda N .. 
.... .. ..... ... ... 1 R ltia mık ta bapp..,.... ft Almeclia 
..... 1. 2 .., ... "-..... ...,._ ~-ak ..... ., .. 
- .a,tffi•. Bir ele l)'ed ,... ac•sp. a. ••Ü ,....... 1etit-
1ou ••Nim- Artak itld " blwe ....... Almn• INtlM lalı laalcle 
1• 1•••a1 " ,.. • 7911ae ı..t ... ,. bklı ........ 1••alid 

._"'!!!!•P!ll!l"•-.J•~•-••~··-!· ~·-·~-~'•-etti&_'!'-"" .. I Na .... da kflc•ak ilterkea 7U.. 
........ ..._ ..w.,..ıs, .,... 1 ... ~ 

tw .... ,., ......... ..,_ ~ ...... • 
.-. .._ ı 1' ..... ...._ .., Çol_. Ala•• fa 1aa,.-. 18111-
....._,... .... .._.~....... lredecllr. 

lruu talata fll•rl İdlmıncfu, h .. I 
•lalll hllıat kı•mından, Html elek· 
trilr lmmadaa .:t:•tlardar. lha 
paçlerlo phpc Jkl• tim-

clWea lauırlumat W..maktadar. 
Gençlere 11~1 ablacaklan it ye 
kazan•• U,abncla 1Mftffakl79t 
4ilerir. 

• Hava Tehlikesini Bilenler 

Bunlann Sayısı Büyük 
Biİ' Hızla Artıyor 

Bir defada bet biıı Jira nrmels nn
tite M.w. telllikelİllİ bileD l,e ,...._ 

Aak•eh ... VUW K09 
..... tekllk111ni w... .,. 

bJ.w..k ilin ,apslaa çaı. .... 
ı.r dnam etmektectr. Din ele 
fska merkuinde iki toplaab 
7a.,.ı.:p. Blriaci toplota ela 
lll ...... ld tlrkerler, ..a n 
......... ........ cllreld&i.t 
ı..-...... ,. .... flrlset .. 
mtle1Hlerinde f .. flD.... ... 
teblilı..W hilen IJ• o•alen itim 
alacelden ...................... ......... 

Bu lararap .......... .. 

l leria htltla dlrektar, memar •• 
•aatahclimlerl haYa t.•lfkMinl 
bilen iye olaald,rchr. Balana 
ilimleri elrk•t tarafmclaa r.,. 
yare •--•••a bllclrlecelr, ._ 
mukaWI Tayyare kurumu her 
IJ• için bir taahldtaa .. padeıo 
nrek •u lıelert lmzalatacakbr. 
Şirketl6r m•mur ve aOatahdlm
lerinln taahbtlt ettikleri 7~u 
••11 defatea werecelder, IOllla 

meiDurlanadan aylık tabitlule 
bir ydda keHceklerdir. 

Dualardan aoara lataaWdald 
&rka teıkl:ib kaıa ...Werl top
laoaqlar •• 111111takalanada •a•• 
teh••W Wlla tlJ• JW pht
malumm .. aueU. ppılac ...... 
teabit et ..... clir. • r.,,.,. ce1D1,.tı ••• tehll· 
keaİITi bilea liy• olanlara verll•ek 
••• bn rozet 1•pbraaktadw. 

.... _..m........._detay• 
,.... cıa·retiae laan tı......_I 
bilea IJ• ,.,..k jp11 Wr ,.,.. 
im..- Y•'•ftır. tlaq t.wlk .. 
alni ..... .,. .ı..k .. 1apdu 
mtiracUtlu MYW etmektedir • 
Dlln de TDrk klmlr _......,. 
anOllİ• tlrketl tanfuulaa cemi
rete bla lira, Aatal1a amban 
tarefentlaa • 500 Bra, altekalt 
S.Bla Zeki tarafmclan 25, •ite
bit A.lan Nuri ile eıld ıc..to
.ao• ••lal izzet tarafmdaa 2CJwer •a .......... 

HUlna 2 

Kari llelctdlan 

Bostancıdan Bit 
Şikayet Sesi 

Yaz ıeldl, 11caldu ......... 
hatladL Fakat buna makaWI 
Boatancı Ktçlkyahaaada yUlll 
daha katil tesiri bat pterdL 
Ent, balıııet.aek lltediiim ..,, 
• .,...8a • flz•I ft flrio bir 
y.mde biclmm bir mnhah.
balanma11clır. Bu mezbaha hiçbir 
url tertlbab haiz deilldlr. Batla 
lr..Uen hayYaolarm ifrazab .. .._ 
Jola, IOkaldan akmaktaclır. Heli 
..Wlla kumlan •tlacle ka., 
..... slhnclen adeta koca bir 
..ı had olmaftar. Maada 
....... &Jak Ye dsilerladeo hlmlll. 
ela, cltw, IP.,belue kadar ı. 
tla .... pla .. ,.. klpeld• .... 
...... , .. dlrt tarafma da1d9 
malta6r. Ya meajınd• .,,...,.. 
il••• bu pli ıtlbnler tberiack 
toplamaca, clalaa mllthlı bir .... 
ma anetmeldeclir. KIJ ... teptlt 
...., .......... eWaetleri ... 
w ha wbalaa- baPa .., 
, .. blclmlm.... ..,. url ... 
laale konmUIDI clllerlm •• bele• 
,..,... auan clikkatlal celb.W .... . ' BMtıw Klflk7alı .. da 

o...a.,. • ..,......,. 
Vıp11rouluk firkatinin .. , .. 

Vapuraılak tlrketbade çd
pa bir okayucamaz bize yudıjl 
blw mektupta cleal& ..terlerinde 
.,...._ ••••r " .anttebata 
buu ıeı aaaı Yerlldljlni. iMi 
,asma .Wnb lçiade blıacLt
bUclrfJor. Ba hamıta tirketlll 
aawıcllklrıtl•i calbecleris. 

aırıllllllrll Bir Dillli 
a ... ..w.. Juah,orı 
On bir .... ., 1mea•-• 

10 Wa lira hlue b1cledereli 
-tua• " lJI Wr ııldlde .... 
llJet pter• T•k Ticaret S.. 
lraa pbelinl (1) lla11ıdan itlbr 
... kapa.... Bu w ..... , Der 
•da b11tb olmadajllldaa ... 
•• ... ....,._. E.afa Wt 
kolaJhkolmaklz .. ..._ ..... 
teahDlt ,aıterm..ınl rica eclerlı. 

o.. •••• Mıımıat u.-

Kütaıı,Ma ._,. Abidhae: 
-Atlıeııiı ....,._. ner .... ., .............. ... 

yazlb ........... .. 
pduialı. 

~ Çup ••halleıi •1 ~ Mutafa; 
- Mueleiiln ıalm• btr taıT 

ima ~· old.DJu~ lili' 
JUm&kta b~ muar ,&rinüz. 

• Meniade Bq Ali Jrem.t'e: 
• - Çahfaünaz 8Ylnmiye M' 

t-dlı- 5-yeteniz hana karplli 
IİZi clllfluc:ektir. Maamaf.h bll 
mektupla weya kendlab çniıll't 
l•dea blriDe bq nrunuz 
.... NUD cluramUDll di.ekW 
bir biçimde aalabmz. 

Jf. 
Çaqakafula HüeJiaaia 

.W. Bay Ali u Bq Neomi'ıe: 
- Haldaaıı .. k , ..... ıerft. 

al ...... et• l8ÇIU ....... .. 

lltihamdaa brtulmuı .......... 
Olıadar pbak lmldlald k_... ,..... 
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Mektep Sadece Para ile Babasını Öldürmek istemiş Olmakla Suçlu 
Bir Genç Mahkemede ----=-- ... ---..... -·-------=---

Yapılmaz ! K_atil Namze~~ t.? yaşın~~ 
A .,_ ,., ı7. r. .,.,. ,., u ... Bır Çocuk, Curum Şerıkı 

merllcaaa ve ıngıı-ı.ereae nususı Annesi 
(Okul) Komiteleri Finansal Bu/ırana Partala 15 lnd ce;~· mahk~:--;n.dd: .• :u .. ı giylnmiıtl, ba 

Nevyôrk ıuetelerl: 
- • • Dlaya bularam••• dotur-

6.ta ea bDylk fellkeUerden 
lalrhaın çocuk omuzuaa yüklea-
411tı" ftkrladedirler. Bu felaket 
elc.ıı eksikliğidir. 

Amerikalı mealektqlanm11 dl
torlar ki: 

Amerika Ye Anupa uluılan 
lllaarif bOtçelerlol kıatılu, bin
ltrce okulu kapatlllar ve ıarlptir 
ld. b6ylelikle artbrdaldan' paralan 
41. ipizlere yardım etmeye ve 
tlluı almaya ayırdalar. Bereket 
ttrain ki Amerika ve Iagiltere 
llbı genel ilerlemenin bqanc' 1 

ilden ulualann mahalli okul k~ -
~~ri buna da bir çare bulmur 

Mektep olmayan baa yerlerde 
'-ili bir demiryolu vaıonu bulun· 
llauı, oturacak yerleri a61dllerek 
'taya aıralar yerleftirllmif. kara 
~lalar koamut. bir k6feşiae de 
,.... ıoba talalank mektep baliae 
htlrilmiftlr • 

Yine Amerlkaaıa bir bqka 
,"iade mektep blaaaı çacuklan 
~llaamen almaya yetitmediğin
~ ve bir paYyoD eklenecek ka· 

da para buluamadağındaa 

~ ve bUyOk bir tram•ay ara· 
..__ -_ bulunmu1t betoa bir temel 
~ne oturtularak kOçlk bir 
~ ıınıfa haline aetirilmittir. 

laınterede lı• ku,ncuk bir 

'7 • B • ç B J J. J meline bir çocuk götürUldn. 15 suçun hatırlatılmaaı üzerine öyle 
ı enı ır are Uıuuıar J&flDdayda. Fakat o kadar ince, bir jeat yaptı ki, tee~SÜf, teessüf, 

ıayıf, çelimalzdl ki, ancak on yorgunluk veya kayıtsızlık yerine 

ki,._ çocuklarını cl
wu kaaabum okulu-
•• tafıJU lotoblll 
bozulmuı, dDzeltilmell 
lçha de pua bulunm .. 
claiuıdaa, bqka bir 
tqama Yuıta11na mtı
racaat edllmiıtir. Bir 
k61lln çoculdan tim· 
eli huıuıl bir ıirketin 
kireç ocaklarına amele 

tapyaa tlrealerden lıtifade etmek-
tedirler. 

Yine fn,Uterede Ye (Londra)ya 
çok yakın bir yerde tlmdiye kadar 
efİM laiç rutlanmamıı bir mek· 
tep Yardar. Bu okul eaki bir ka. 
nal pmillnden ibarettir. Ha•anın 
iyi zamanlannda çocuklar g6wer-
tede dera 16rmekte, fena hava
larda da •talı kamaralarda top
lanmaktadll'lar. Bu çocuklar1a 
çop kanalda çalııan ifdlerin ço
cuklandır. Reı:mlerlmiz bize bu 
haberi veren Nevyork ıazetesln

dea aunm11br. Bu ıarip mek· 
tepleri g6ıtermektedir. 

·····--·-··· ...... -·---·······--········-·----
Son 

Erkek 
Kulübü 

Amerikanın Niagara F ali ıeh
rinde bDyOk muharebeye g irmit 
75 kiti ( Son erkek) adı albnda 
bir kulDp açmıılardır. Bu kulübün 
kaaasına, bir fİt• tarap ile mD
dOrll tarafından yazılmıt mühürltl 
bir mektup konmuıtur. Kaaa an• 
cak kulDp aza11 ölllm Hbebl ile 
Oçe lndiii zaman açılacak, ıarap 
6lenlerin batıra11na içilecek, mek· 
tup okunacakt&r. 

Kazada Körleıti 

Kazada lyileıti 
Fraua11111 meıbar reuamı 

Jan-jlllien Lenormant 1916 yılın
da harp meydanında bir ku11unla 
alnından yaralanmışta, bu yara· 
lanma netlceeinde gözleri görmez 
oldu, bununla beraber ıörücfi 
ıloir tamamen keı.llmiı deii!di 
v• resıam karanlak bir ,ecenin 
içinde bir ziya ıızintısuu hiaaed:
yordu. Omlde dUıtD, birkaç kere 
ameliyat ma.asaoa yatta, fakat 
maaluef karanlık gecede 2firdüğll 
o ziya parçası ıiyadeleımedl, 
olduğu gibi ka!dı. Geçende, yani 
bldiHden 19 yıl llODl'a bu za•alla 
reuam bir otomobil kaza11na 
uğracla, kendisini baıtaneye g6llr
dlller, yine bqandan yaralaallllfb, 
fakat ba def aki kaza itine yaradı. 

Oçllnde 16rOnUyordu. geçebilir l 
Parilln 15 inci ceza mabke- Ve sönük bir sesle mınldanda: 

mul, çocuk mahkemesidir. Fran- - ÇiinkU.. Kocamın bana 
.. kaaaaa da çocuk mahkeme- fenalık yapmaaı ihtimalinden 
alae çıkarılanların adlarmı yaz· korkuyordum. Ve tam bir ıuur-
maktan ıazeteleri ahkor. Bunun ıuzlukla ilave etti: 
için auçlunun kim olduğunu an• - Fakat bugDn bOtOn bunlar 
latamıyacağıı. Fakat ne zarar? bitti. Kocamla banıbm, arbk 
Sil Tak'aya bakanız: DçOmOı birlikte yaıayacağlz: 

Mahkeme reisi yıpılmaıı her iddia makamı kadını tenkit 
11yden artık ince bir vazifenin için çok yerinde sözler buldu, 
karpaında oldupnu duyuyordu, vakıa bugün bu kadın kanunun 
ıordw ellnden kurtulmaktadır, amma 

- Üzerinizde kullanılması ya· 
sak ıilih bulundurmaktan ıuçlu-
1Unuzl dedi, ıonra çocuğunun 
yapbj1 ıuçtan maddeten suçlu 
olduju için çatırılmıı olan anne
alne dindi: 

- Çocujıanuz daha J S 1aıın· 
da iken mahkeme 6nDae çılnyorsa 
bunun auçu Iİı• dllfer, yaphtınız 
it çok •iırdlr, bunu bilmellıiniıl 

Bu, yapılan itin ne olduğu 
ancak o zaman 6frenildl. Beklen· 
dijinden de .Gylendiğindea de 
anemliydi: Bu kadın kocaıile 
geçinememlıti, ayn yaşamaya 

baılamııtı ve bir revolver satın 

alarak çocuğuna vermişti, baba· 
ıını lldlrıDa diye. •• 

Kadın 35 yaşlar.odaydı, zarifti, 

.--...~ · ~----............... -~---~ 

E.kiden parçalanan ıinirler tekrar 
meydana çıkmııta, yarala bunların 
bir kere daha ıözden geçirllme
ılnl istedi ve bu defakl ameliyat 
neticealnde de ıözleri tamamen 
ı&rmeye bqladı. 

Re .. am fimdl tekrar fırçala· 
nna kavutmuıtur, tablolarında 
karanbkta geçen yıllarının elem• 
lerlni terennlim edecektir. 

raıtermar•· 

.ı .. Ok)o .. 

... alt•da 
bir dal 
buldu 

manen yine mahkQm edilmlı 
durumdadır. 

Çocuk beraet etti Ye aon11l
nln kolunda salondan çıktı. 

Paria gazeteleri ölDmden na· 
11Jsa kurtulabilen babaya, bu 
çocukla annenin yanında rahat 
uyku uyuyabilmuinl temenni edl-
7orlar. 

Fransada Ne 
Yapılabilir ? 

Bir Paris ıazeteıi yazıyon 
Genç bir kadm bir AllU 

kasabı11nın benzin deposunda 
otoboblllni durdurdu, radyo çala
yordu, Almanca ıarkıydı, ıordu. 
16 yaıında bir ıenç kaz: 

- Stllgartl diye ceYap Yerdi. 
Franaaz i&tasyonlan:ıdan birteJ 
almıyoruz. Programlan çok fenal 

Bu ıenç kama Parlıe dönünce 
Alıaıta oturan doıtlarından bir 
kart aldı, kart Alıaı kili1eılnl 

ıhteriyordu, altanda da Alman
yada yapıldajı yazılıydL Kadın: 

- Ba da ne diye dOfllndll? 
Acaba karta yapbranlara ıor.., 

bu defa da Fran1ada matbaacalıp 
blllnmedltf cıTabı mı Yerilecek? 

a .. ,.. bal• d•
• sele 46 tetkik la-

ltlSd• beta• 
bir Yapıua. ... , ....... 
lçl•d• bir 
•ektap ba- ~""~'"' ~li:f~~~~!~tij~' ...... ~-~~~'-...'I 

Laıa., Nlı•rla Ye 
Hartum aruında 
blr haya aeferl 

açılacaktır 
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Hangi Mektebe 
Glrecellalnlz ? 

Nafıa 
Fen 
Mektebi 

Mektebln tahıll mUddetl 3 
ıenedir. Ka1ıtlar 1 eyltllde bar 
lar, 15 eyllilde bitirilir. Mektebe 
airmek iıteyenlerin ıu fUllan 
bai• bulunmalan llzımdar: 

TDrklye C&mburlyetl tebaum
daa olmak, 17 yaıından ataia •• 
25 yaımdan yukarı bulunmamak 
tabıilinin devamana mani olacak 
bulqıcı hastalıklardan, Yaaife) • 
engel uzvi nokaanbklardan 1alim 
bulunmak, mektebe batYUrurken 
iyi ahlikma dair muteber yeıika 
ıöstererek, hlhiyet, qı k&tıdı 
Ye 4/5 boyunda .yedi fototraf 
setirmek ilamdır. Nafıa l"en 
mektebine pmek iıteyenlerla 
en a,.j1 ortamektep Yeya aynı 
derecede tabım haiz maarifçe 
muaaddak buıual mektepten 
mezua olmuı •• riyuf derllerd• 
en a,.tı ( lll ) derecede aot 
alaı b•luamuı lbımdır. 

,.ynca ba prtlan haiz olular 
•cebir, h ... p, au1attala 1aeac1 ... 
Ye tllrkç_e., elen bir alubaka 
imtihanına tlblclirler. Ba lmtllaan
da muyaffak olanlar Jahh abnu
lar. Muvaffak olamaranlana 
enakı ıerl verilir. 

Buna mukabil tam deneU UH 
mezunları lmtibıaııa olarak ltlriael 
ıınıfa yablı ıfrebllirler. Aacak 
bunların kıyıt ve kabul ..... 
mada mDracaatlan ıartbr. 

Çocuk Bakıcı 
Mektebi 

Çocuk •irıeme lmramaa 
batlı .. çocuk balom mektebi,. ae 
ılrmek llteyealerla 7qlan ( il ) 
ile (25) arasaada olma• ıa..m•. 
AJnca Uluaektep "J• .taaek
tep mauna olmalan .. prttar. 
Mektebe baınranlana elinde 
ıu Yuaikin bulunma11 IA11mclan 

Mektep diplomuı, hlnyet 
dıdanı, aıhbat raporu, ... tez. 
kereai, IJI ahllk tukerui, cllrt 
fototraf. 

Yalnız ı•n~ kızlara ..UU 
elaa mektebin tahlil mDcWetl (2) 
HDedir. Denlar nazari ft ameJI. 
cllr. Talebe dera HatJeriade .. 
aoara koiuıtarda tatbikatla .... 
pi olurlar. Mektep yab .. lde
bid:r Ye para•ızdır. bd ,.U.k 
tauilden 80Dl'a imtihanda ma.U. 
fak olup çecak bakılDI diple••• 
alolar haıt...ı .. bakıea, ..... 
ıe .. ••J• ailelere iyi a1hlda pcak 
Nloca olarak 1erleftirlllrlv. 

Siıııta Piıango TıUWiıl 
~. ( H....S ~ - Ta11•n 

ply.ını08UDua ıon ketlduladeld 
12 bla Hrahlr lkramif•ia onda 
birini burada Ba1 Rıfat kau .. ıfbr. 
lkr~miJHlal alark• her yıl Tar-
1are C..l1et1M &O Ura .... ,ı 
.. ilan teW'w+' bil• .,. 
._,. deruhte etmlftlr. 

SMANU BANKA 
T0RK ANONİM ŞIRKE11 

TESiS TARletı 1881 
rma7ui: 10.000,000 la,iu. llıaa 

TllrldJ•llla lt .. hoa ..ımterile 
PaıY, ManilJ., Nil,Loadra n 
llu991ter'cle. Mılır, Kıbm. Irak. 
lru, FilWtia Yt' Yuuıiatan'da 

ŞııJ,eltri, Yq01lavy-, RomaD78, 
Suri1• vt Y unarıiatan'cla Filyalleri 

Yardır. 

Har IOi910 banka muameleleri 
Jlpar 

SON POSTA 

Nuh un Gemisi: 
Araba Vapuru 

Siz, Bu içinde Çeşit Çeşit Eşya Ve in
san Bulunan 

Gemiye Bindi
niz Mi, Hic? 
RahblDID b8ttln 

kalababia. Araba 
••.,....un omu 
Yerditl· tahta bk .. 
leye toplan11111b. 
Allalun ••caianda 
almndaD buram 
buram ter diba 
llatlyar bir ara· 
...... thld .... ,.,. ............ 
b abDm ..,tma 
YllftlJOI', apuadaa 
b .. ndaa Hluya-
rak bajarıyordu : 

- Dl aauamL 
Deee laa111J Ulu 
kanuaa çlp •• 
.. lb, ,... ı..ı. j 

I 
/ 

Ta•ta lskel•1• ••aı nnn araba npuna böyle haftada iki gün tqıyacak 
mal bekler 1. 

ffaJYU slzlerinl yan kapamıf balar hep nereJe tidlyor blyJe ? 
ayaldaruu direld.r sibi ıermitti. Yllallm• baktı. Siıaraaıaa ç .. 
Deabı«lea korkuyor olmahydı. Et· kerek tatlı bir lh ıl•eılle: 
raftaa •abaaya takılanlar, tult- - G6ç ediyorlar bayım, d .. 
ıeDler, bairlfanlar artayordu. Biri: eli. menimdir. Yu ıellnce Ru· 

- Hey, dedi baba, laayYanın meliden taYUk çok ı•liyor. Bir 
dlf:llal de ı•tlr de pıla fakircikl. de atlar arbk latanbulda para 

Bir batkam batım aalbyordu: etmez oldu, araba derHD, tomo
- De ıaJri, etme de bir plllw fll, kamyon çakta çalıah k6kbl 

.~ -----------------------zerde ylyekl. nay•am ae d6ill· 
yon, aazh lwıahyı ıetlr de laele 
Wr tir· bapura d.;tll çılbak çıl
bak clealze bile PuL. 

Ara.. .wapua laer hafta 
bayi• iki ,Oa SlrkecİDİDI 
tahta iıkeleJindea kalkar 
Ye lcl bplo Nubu ıemlal albi 
C•fİt Çefİt hayyanJar, difİli, erkekli 
atlar, ta•uklar, epkler, keçiler, 
kadar, hiaclllerle dolu •• Ana
clola aalalllne ı.reket eder. 

latubalda Nah• pllllaU .• 
oı •• ., Olwl.. 

s.rta.. ..ftrte demlr:erladea 
birine Yererek Nubun ıeml&inin 
clolllfllllll 1eyrecllyorum: Tahta 
bkele ininde ayak ~eyen aba 
nihayet 16zleriDİ batladılu, ıeri 
diDdlrdtller, bira• do!aıtmp 
yap..ra Hktulu. Arkada tam 
alb kafu tawk ıeldi. 

Hikaetihuda, bayvancıklan 
bıçkmk tutmut olacak 1. Denizin 
tuz kokulu rüzılrıaı yutar yutmaz 
hepıi de : .. Ka • iilk, kı • liik ) . ., 
bainfmıya bqladılar. Hiraı ıonra 

kDIOıtlr bir Ford otomob:li a&ç• 
ray.ı ııçraya içeri tirdi •• yan 
taraf.ta bir yerde nefeı aldı. 

Araba vapurunun tayfalanndaa 
birine aordum ı 

- Kuzum, ba hayTanlar, ar.-

Paraşütle Denize 
Atlama Pekoru 
lloakoH, 1 ( A. A. ) - Puqltfl 

A1ellaaa4nf, açak tarllafatle ilk tle6' 
olarak deDIH puafltle bir attaylf 
:r•p••t~ar. S.ku ... da .. ldldea 7 kilo-: 
metre atede 2500 metnıd•• atı ..... 
paraıGtG 1360 metrede ·~··ı " 
deai1t 20 m•b• kala da par.ılttea 
•Jr.larak ıuya dalmııt r. 

Kr•I Corc Haata 
Lo•dra, 1 - Kr 1 aotuk al11aı .. 

....... haatad r. 
1 •••••••• il il --------... · ... .. ..... ... 

&iN f'IATLARI 

I - a.-m.ı. .,.. .-ıaı. 
llr .. ,...... ,,,, ..... .,. , .. ,,., ....,,,.. 

2- S.•I• .. • .... '1r ... ,,_ .,. ,,.,, ,,.,. ,.,.,.,,.,"" 
aayfa uyfa Ayfa u1fa Uipr Son 

l 2 S • .. 5 ,-erler •Jf• 
~ \': ~ ~C: ::_ 1:.1 

J-:Blr ,.,.ıta4e ....,, 
(IJ l:ellııte ..,,,Jır. 

4- l•ee • blıa .. ad• ,.,.*'"" ,.,.. ... 
..,.,,.,. llfllllr. 

• 

Nuhun ıemlli böyle ç .. ltll haJ
•anlarla dolardı amma, ,. o&o
mobWeı basanın akhm blflll& 

.. tiriyor L. 

lnanıtta. Arabacilara ı.tu
bulcla ekmek· kalmadı •• 

Nuhua ıe.W.de JV J•r 
clldlen atlar, .. ekler, tank 
•• ku bfaleri aruancla 
rabua 11 Peypmbv Nuh., 
ebllre. 

Arbk .......... taftk. 
lana içinden mika, bodur 

bir horoz .. •k• ıelcll, çaihia 
baıb. Arbk kllçlk •kçllder blle 
ferah feralı amrablllrlerl. Çtıakl 
wapuraa buraundaa bir pamofoa 
ıesl ıelmeye bqlamıtb. Tam 
llemL Aaadol• 1aka•aa ev• 
taııyanlardan birinin canı aıkılmıı 
olmahL Ôyleya, yambqıncla daru 
ıramofona •• diye çalma•m? 

* Bir arahk araba •aparaaua 
16be1i lzerlnde bir atrllltl kopta 
•• tayfalar batrqarak k0tuıtalar. 
Gıtllıte koamuı tavuk kafealvln
dea biri denllmltt bir tar8fa 
kınlmııtı. s.. alb tank pıkıa 
ı•ıkın ıtı•ertey• yayıldılar Bir 
kotutmadır bıtladL Eh arbk ,.,. 
lere Jabpta silmek laterHnlı, ba 
Nqbun ı•mlaindekl kovalamap,a 
Hyrecllnl •• 

Tatb bir Lh tl•..U• koaueaa 
tayfaya yhle ıorclum: 

- Naaıl, tatmaalar, ılç ed_. 
ler a1aldı ma? .• 

- Ne diyonaa HJIDI, bW. 
relz Yar, ba bapurda tayfa idi, 
o anlabrdı. A&dllhamit atutbade 
JU oldu mu, eıya ta11auya waklt 
bulamazlarmıtJ. Doldu mu lcl 
bapurun, adım atacak yer kal
mumafl.. Şimdi bada•a dlyorus 
ela, 9ff• taıatac:ak adam çıkm11or • 

Ba aralık iki araba .,,. 
ıeldl ft Yapurun içlae botalblch. 
.Arkadan da 91ya ublpleri.. Be1a 
batörtDIO, ılyah feraceli bclm 
vapura f6yle bir bakta: 

- Ayol, bu bapurun hol U. 
monalacı11I. Nenlm d6ndl, içim 
bayıh7orl. Hu, kız Şayeatel .• Kqke 
Ramide Hacı Mustafadaıı bir nue 
ıektri alaydık!.. Hem de. .• 

lhtiyann arkasından ı•len eni
ne boyuna genç kadın utanmıt 
g:bi etra"ma bakındı: 

- Anne aDDe, camm bağna 
batıra aöylemel. Ayıp olur. Yü· 
rD de, .. yalara bir bakalım!. 

Haydi bu Nuhun ıemimoe b6yle 
bir tan llıam diyelim. Ya ihtiyar 
.. nane aane11 ae ip yarar kil. - Jf. 

Hn:ran 2 -
On Altıncı Llete 

1 - Hakikat - ( T. Kö.} 1 • 
gerçek, gerçeklik • verite, 2 • 
( erim) gerçe, gerçelik • realltl 
Örnekler: 1 • hak>kat budur, 
2 • bir devlet adamı, hayal 
deifl, ı•rçeler ( ıerçekllkler ) 
Gıtande yUrtlr. 

2 - Hakiki - 1 • ı•rçek, br 
ldkli • Yeritable, 2 • ıerçel 
(terim) reel 
Ôrnelder : 1 • o, baklklğ bir 
it adamadat. 2 • belki iyi delil, 
fakat ıerçek (rerçel) olan budur. 

a - Tahkik etmek - ı.,. 
çialemek 

Tahkik, Tahkikat - ıerçla 
Ôrnekler : 1 • poUı meseleyi 
ıerçlnlemeye batlamııtır, 2 • 
tllzel ıerçialer • tahkikata adliye 

4 - Tahakkuk etmek - ı • 
ıerçlnl .. mek, ıerçelqmek, 2 • 
kelinlemek 
Ôrnelden rurd HJIDdırhta ... 
klll, ancak ctlmhurlyet deP 
rlacle prçelefll ( ıerçeldeıti ) 
2 • kellnlenen •erıtl•r· tabalm
lruk eden •erfiler 

S - Tahakkuk ettirmek.__ 
prçel91tlrmek, ~eldeıtirmelr. 
2 • k•lnlemek 3 • Yarlaıtırmak 

On Yedinci Llate 
1 - MUtaahhlt - Oıtencl 
Ta•hhUt - O.tencilik 

Ôraelder: 1 • arkad.,ım ıeçea 
rıl odua llteacUiil etti, 2 • tir 
t•ciler, it 1aparken, yalnll 
kendi kuuaçlanaa dlflllm• 
melidirler. 

• - Taahhlt - Ytıken 
Ôraek: Makdonald, lntlltereala 
Auupada yeal biç bir yDk .. 
albaa pmeyecellal lllJl•dl. 

a Taahhll etmek - 1 • 1• 
kenmek, 2 • llt••••k 

4 - Nezaret - Glıet 
Onaela Oç .. ç1., pollı ıazed 
altma ahnllllfbr. 

il - Malzeme - Gereç 
Ôraek : Şimdi •• ~ok itle1ea 
fabrikalar, harp pçeleri 1r 
paalardır. 

Notı GHetembe .. derllecek 1ar 
lana n keUmelerla Oamaabealarl
aaa kallaaal•amaaım rica ederi• 

İzmir Belediyesi 
Borç Takaitinla Yanaını 
Finans Bakanbfınııı Ver

mealni latiyor . 
&mir, (Hamal) - bmir Şer 

bır·ıja Fbaam Bakaahjana mera' 
racaat ederelı &mir Belediy ...... 

.. latlkru borcu lpa her 111 it Bar 
kaaına ldedlil 300,000 Uraldl 
tabitia ba ,.. aacak 1 so,oaO 
Ura 6denebllece~ kalan 1$.000 
liralık taklltla Bakaalakça ~ 
... , lat•mlttir· ........ Şarba,ıtll 
bUlhare bY borca Flaanı Bakar 
htma ade1ec:ektlr. Bu ....... ~ 
Bakanlar He7etbadea karar ~ 

mittir· 

BUTON ULKE.f 
HE RC.UM 

.,. ' 
DOLASAMAZSINlt 
FA.KATI 

• 



2 Haziran 

J Mahkem•l•rde -,--
Bir Tramvay 
Halkını 
Soymuşlar 

1 

Mehmet ve Ali Rı%a iki 
1abıkah yankealcidlr. Enelkl 
gUn mahkemeye getirildiler. Suç· 
ları yine yankealclliktir. Fakat bu 
ıon ıuçlarında Mehmetle Ali 
Rızanın bir tramYay arabasının 

dokuz yolcusunu ıoydukları iddia 
edilmektedir. Anlatıldığına sröro 
hadise şöyle geçmlttir. 

Bir akşam UstU halkın evlerine 
dağıldıkları Ye tramvayların yol· 
cularla dolu bulunduğu bir ıırada 
Mehmet ve Ali Rıza aralarında ıöı· 
IU olarak tramvaya atlarlar ve der· 
hal işe başhyarak Dikranın (80), 
Temelin (24) Llgorun (193), Dlmit• 
rinfn (3,5) liraslle daha dört, be~ 
kişinin ceblerinde bulabildikleri 
paraları aşmrlar. Ve tramvaydan 
1e11izce ııvııırlar. 

itin garibi, bu hayli r0ç it 
haıarıhrkon biç kimse hadisenin 
farkına "Varmaz. Meıele ıuçlular 

ııvııtıktan sonra sezilir. Ve elini 
ceketine, yeleiine atan birçok 
yolcular yUzlori buruıarak ıızlan
maya başlarlar. 

Onları, yapılan tarif Uzerine 
ıonradan polis yakalamışbr. 

Fakat Mehmet ve Ali ıuçlu 
olmadıklarını ve bu hAdi1eden 
haberleri bulunmadıiına iddia 
etmektedirler. 
Diplomasız Doktorluk Davası 

Diplomaıız doktorluk· yaptıiın· 
dan mahkemeye verildiğini ge
çenlerde yazdığımız Sait Numa· 
nın da\'01101 birinci ıulh cc ıa 
kendi ıalahiyeti har~clnde göre· 
rck evrakını aaliye ceza mahk~ 
IDeslne ~erm:ştir. 

Bir kitlp mahkOm oldu 
Cevat adlı bir gencin ağır 

cezada muhakemesi yapılmıttır. 
Cevat Kadıköy malmUdUrJUğünUn 
eıkl muhaaebe katiplerindendir. 
Zimmetine haılne zararına 475 
lira ıcçirmekle ıuçludur. 

Bu parayı, defter aazfaları 
yırtmak, sahte vesikalar tanzim 
etmek gibi hilelerle muhtelif 
hesaplar eraımdao cebe atmakla 
rnaınundu ve Ağır Ceza Mahke· 
nıesi kendisine evvelce bu ıuçtan 
dolayı beş aene on ay hapiı cezaıı 
•ermişti. Temyiz Mahkemesi 
bu kararı bozduğundan Cevadın 
nıuhakemeaine Y"nlden bakılmıt 
\'e ıuçun af kanunundan lSnce ya· 
pılması dolayısHe cezaaı fndirile· 
rek bir aene altı ay hapiıte yat
lnasına karar verilmittir. Fakat 
Cevat tevkifindenberi bu kadar 
laman hapiste yatmıı bulundu
iunda serbeı bırakılmııtır. Yalnız 
hazineye ait olan ( 475 ) lirayı 
&deyecek ve hazine avukatı için 
de elli Ura verecektir. 

9 Çocuklu Dilenci 
Döndll adındR dokuz çocuklu 

bir kadm Mahkemeye sretirlJmlftir. 
Döndü dilencilik etmekle ıuçlu· 
dur. Mahkeme kendiıine Hkiı ıDo 
Çalııma ceıHı kesmittlr. 

--·····-···-·················· ·····--···-·-------
ıs fil = 
SELANIK BANf(ASI 
...._--~~~~~~--~~-

Tesis tarıhi 1888 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Türk iyede ki şubeleri: 

lstanbul, ( Galata, Y enioamJ ); 
İzmir, Mersin. 

}'anan istandaki ıubel•rl: 

Selanik, Atina, Pir-;. 

• Her nevi banka 111uamelltl 

'iID& il 

"SON POSTA 

lnanllmıyacak Şeyler 

Harvey fımlndekl bu Amerikalı, 48 gUı 
zarfında Amerikanın 48 ayaletinde heı 
para vermeden seyahat etmiıtlr. Bun· 
dan maada her 48 ayalette de 48 

Bir insanın vllcudunda: 
Azıcık merhem yapacak 
kUkUrt, bfr tavuk kafeıinl 
boyayacak kadar kireç, 
6 kalıp &ahun yapacak 
kadar yağ, bir çivilik d~ 
mir, 20 kutu kibrit yapa· 
cak kadar fodor, 10 fin· 
can kahve:ik teker, bir 
oyuncak top patlatacak 
kadar da potaı v~rdır. 
Bugünkü piyasa mucibince 
kıymeti de topu topu 75 

·,uıtur. 

defa bu· 
lunmuıtur. 

Bir yOkınk doluıo gaıdeki 

molekülleri Amerikanın bU

tUn halkı bir arada 1&yma• 

ğa kalkıtıa ancak 10000 
aenede bitirebilirler. 

Bu Amerikalı, kızak 

Uıerinde bir mll m ... 

Ciafeyi iki buçuk dakf.. 

kada katetmİitİr. 

1 BUNLARIN CEVAPLARINI BİLİYORMUSUNUZ 1 

-1-

Propokoteptel yanarda~ı bu 
••mleketlerdeo hanglıindedlr ? 

Japonya F ormoı 
ltalya Mekıika 

lılanda Ek•atör 

2-

Kimyagerler 
bu maddelerden 
lanırlar ? 

Naci rumuzunu 
hanıiıi için kul-

Su 
Bakır 
Hamızıldbrlt 

-3 

MUrekkep 
Tuz 
Azot 

( BOyUk LAma ) denilen Baıpa· 
pH aıaiıdakf memleketlerin ban· 
ıiılndedir? 

Pero Çin 
Tibet JapOD)a 
Hindistan Siyam 

-4-
Elektrltl bu adamlardan haa

aiıl keşfetti? 
Edlıon 
Niyoton 

-9 

Frankleı 

Markonf 

Kriıtof Kolomp Amerlkaya ilk 
aeyabatlnde •ıaaıdakl yerlerden 
hangisinde karaya çıkmıtb ? 

Nevyork Sanıalvadör 
Panama Kolomblya 
Camayka Rly6 Dö Caneyro 

8-
Bırletik Amerika bDktimetlerl 

arazisi mi yok18 A vuıtralya kfta· 
11 mı daha bUyOktDr ? 

-7 
Bu ıehirlerdea biri yedi tepe 

Cevaplar 
1 - Mekıika 
2 - Tuz 
3 - Tibet 
4 - Franklen 
3 Sanaalvador 
6 Amerika Birleşik bil· 

kümetlerlnin araziıi da· 
ha bUyUktUr (3026789) 
Mil murabbaıdır. Avu .. 
tralya kıt' Hının meaahal 
ıatbiyeıi (2974581) mil 
murabbaıdır. 

7 - Roma 
8 - Danimarka 

Uıerine kurulruuıtur ? Hangiıidlr? 
Londra Delhi 
Atioa Glaakov 
Tokyo Roma 

8 

lzlanda adaaı bu devletlerden 
hanı:ıioe aittir 1 

Norveç 
lsveç 

Danimarka 
Holanda 

9-

Bu paralar hangi memleketler• 
de kullanılır ? 

1 - Rupiye 
2 - Yen 
3 - Pezela 

Kapik 
Milreyı 
Gilder 

Örgü 
Samiye teyze kendis"n• yUn· 

den bir kemer örüyordu. KUçlik· 
yejeni yanına geldi ve kemer 

1 
bittiil zaman kaç ilmikten ibaret 

"'-'------------~ olacağını ve ne kadar yün gide· 
ceaini ıordu. 

9 - 1 • Hindiıfan 
2:. Japonya 

3 • bpanya 
4 • Ruıya 
5 ·Brezilya 
6 • HoJaoda 

Reyler 
BOyOkçe bir kuruma bir bat· 

kan intihap edilecekti. Namzet 
olarak iki kiti Yardı. Kazanan 
namzetin aldıtı rey mıktarı, reye 
lıtirak etmlyen iyelerin iki miıline 
mllaaYI idi, Reye iıtlrak etmly~n· 
lerin adedi lae kazanan namıetin 
dlierinden fazla aldıjı reylerin 
iki mlılin• mUaavi idi. 

Kurumun 9000 Oyeıi vardı. 
Her iki namzetin aldığı rey· 

lerin adedini hesap edeblllr 
mlılnia 1 

Samiye teyze kemerin 72 
ııradao ibaret o)acağını, ortadaki 
iki ıırada 150 ilmik bulunacağını 

ve aıağı ve yukarıya doğru olan 
ııralarm her biri de beher ıırada 

birer ilmik ekıilerek aşağı ve 
yukarı ııralarda (115) • ineceğini 
ıöyledi. 

Buna nazaran: 

1 - BlltUn kemerde kaç ilmik 
bulunacaktır? 

2 - On rram yOnden 398 
ilmik çıkbğına göre kaç ıram 
7tlne ihtiyaç olacaktır? 

Fen bahıi 

1 
BinlerctJ 
Sene Yaşıgan 
Mikroplar 

Bakteri denilen ve en iptidai 

bakte,.ilerln hayat teklini ifa· 
lıagret etil- de eden mablu~· 
1 

le b _ ların kısa bır 
ece lr o- ömllr)eri oldukları 

mürl•rl var zannedilirdi. Bu, 
yan!ış bir inaoış~ır. Son zamanda 
ele geçen ve asırlarca evvelki 
in~aata ait bulunan tuğlaların 
fçınde pek çok bakteri görülmüş· 
tür. Demek oluyor ki bu bakte· 
riler birçok asırlık hayata malik· 
tirler. MeaelA Cenub1 Amerika· 
nın kab:leleri olmakla maruf 
lnkalerin e\ lerinde bulunan bu 
bakteriler, hesapca 1500 yıllık 

bir hayata malik olmaları lazım 
geliyor. 

Kanadanın Monteral Ünlver

K ulağımız"~ ıiteıi profesör}~ 
viicudumu- rinden Dr. lvıc 

Nallyin son fenni 
zun mifoa- tecrUbeleri. insan 

zeneıl kulağının iç boş· 
luklarının, muvazenet fikrimizle 
çok alakadar olduğunu göıter· 
mittir. Kulağımızın yarım daırevi 

Ckanallarmdanbiri ufki, diğer iki 
tanesi umumidir. Umumi kanallar 
baıımızın dik durm&1ına yararlar 
ve vücudun muvazenesini temin 
ederler. Diğer Dç kana) da insa• 
nın normal (tabii) bir vaziyette 
bulunabilmesine ıon derece la
ı:ımdır. Bflhasaa kurbağlar Uzerin· 
de yapılan tecrübeler, bunun 
böyle olduğu hakikati meydana 
çıkarmııtır. 

• 
Kutuplarda, hava UatUndekl 

Kutuplarda ıtratosfer tabaka· 
11nda bu }ıl dik· 

t•criJb•l•r kata diğer mUhim 
tetkikler yapdmıttır. Bunun için 
kutbun altı ay ıUren gecelerinde, 
Dickıon iımi verilen adadan 
havalara doğru birtakım tecrübe' 
balonları uçurulmuıtur. Bu balon
lardan bazılarmıo (20-23) kilo· 
metre kadar yllkıekllklere,, çıktığı 
görülmüştür. Yakuta mıntakasmda 
böyle bir teuübe balonu uçurul· 
duğ zaman ortalığın aoğuklLğu 

müthit i. Hararet aı "ır atı (53) 
derece göıteriyordu. Ve tec rü· 
be balonlarındaki aletler göıter
miştir ki balon topraktan uzak· 
laıtıkça ıoğuğun ıiddeli artmak· 
tad r. .............................................................. 

Son Posta 
v...a. ..,..., "-••• - H•llr , ...... , 

l!Aki.i'abtJye, ~.etalç~me eobta, H 
ISTANBUL 

Gantemiıde çıkan )'aı• 
we reaimlvrin bütün haldan 
mahfuz ve r•ıetemiıe aittir. 

:ua n s 

ABONE FIATLAAI 
f 8 3 t 

5eDe Ay Ay A1 
"" ICI'. Ki. K. 

TORKIYE ı• 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 no 210 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone !,edeli pe~indir. Adrea 
de#lotirmek 28 kur6&tur. 

Gelen evrak ıeri uerllıne .. 
Qlnlerd• mea'ullvet ahnmaz. i 
Cevap içio mektuplara 10 karu~luk l 

pul ilAvesı lı\ıımdır. 

,,.. Po•ta kutuauı 741 lltanb'21 """I 

Telgraf ı Soop09ta 
...,. Telefon :20203 
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ihtiyatlı davranmak ıır.ım. 

Şimdi gidip biraz istirahat ede
cegım. Fakat bu akıam ıaat 
9,30 da herıamanki yerde benim 
için hafif bir keşif tayyaresi bu· 
lundurmaıı lazım. Bunu, her ne 
kadar zahmutse, sen lcendiıine 
ıöyleyi ver. Zaten adamcağıza bu 
raporumdakinin yansım glSıterHD 
ıevinçteo çıldırır. varanı yokunu 
vermeye kalkar.,. dedi. 

Mutadından fazla ıöz söyle
miş olan Steele yerinden kalktı 
•• odadan çıktı. Y orğunluktan, 
uykusuzluktan ayakta durmıya 
takatı kalmamııtı. Fakat o aece 
rapacağı uzun gece uçuıuna ve 
hayatırııı belki de en tehlikeli 
aergüzeştine atılmazdan enel altı 
yedi saattan fazla iılirahat etme· 
meğe karar verıı.ıiıti. 

1 
~ - 34-
;-- Y egeninln dOkkinı ftzerlndeld 
odasına avdet etmezden evvel 

~ aefarethanenin kapııanda blraı 
durup kapıcı ile konuımıya bat-

ladı. içeride faı.la kalmıı ol• 
maıı kapıcının belki de nazarı 

dikkatini celbetmlt olabilirdi. 
O nun için ıöz arasında, içeri· 

de birdenbire tızerine fenalık 
geldiğini, Miıter Norto'nun onu 
ayılttığını, çok rabataız olduğu 
için o aktam için kendisine it 
vermediklerini ve gidip yatacağını 
ıöyledi. 

Zaten Steele'ln yorgun ve 
takatsız hali bu .özlerini tamamlle 
teyit ettlil için, kapıcı bunlan 
rayd tabii buldu 'Ve ona arka· 
daıca: 

-
11 Geçmlt olıun ,, diyerek 

yol verdL 
Diğer taraftan Laurence de 

ihmal etmit olduğu miNfirlerini 
aramıya koımuıtu. 

Sabahleyin F ranıı:r: ıef aretha· 
neaine gitmek muvıubahı 
değildi. Onun için Sir Geoffrey 
genç kadınlara öğle yemeğini 

kendiıile beraber yemelerini tek· 
lif etmiıtl. Sefirin hun1l dairesi 
birbirine açılan •• taraçaya 
nazır dört odadan ibaretti ve 
yemeklerini ekseriya burada yal· 
nız baı na yerdi. 

Birdenbire Franıız aefaretba· 
nesine gitmek mecburiyeti basıl 
olunca genç kadınlardan mazeret 
dilemiı ve kendi yerine La' ren
cenin onlara ıofrada refakat 
edeceğini aöyllyerek çıkıp ı:tmiıtL 

Şimdi yemek zamanı aeçmek 
llzere olduğu halde, Nbabtanberi 
vakitlerini boıu boıuna bekle
mekle geçlrmlt olan iki genç 
kadın ıefirin odasında yapayalnız 
oiurmakla idiler. 

Laurence kapayı mrarak içe
riye girdi: 

- S:zi beklettim. Son derece 
mllteessifim fakat Herr Mü:ler 
beni tahmin ettiğimden fazla 
alıkoydu .. Maamaf .b timdi herşcyi 
yoluna koydum. Eu meseleden, 
bilha~sa Milllerin iımini ıikr..,de

rek hiç bir kimseye bahs 
etmezseniz bir daha sizi bu iı 

için rahatsız etmiyccek:er~ne 

eminim.,, 
Paditaı 

-
0 Gelmeyince, epey merak 

ettik ,, dedi. 
Care11c he

men ill•• etU: 
- .. Fakat 

bir aa•tteaberl 
hizmetçilerden bi
rile bqbata a&
rüştllihlzll 6j· 
rendikten ıonra 
aıeralwnız :r:all 
oldu.,, 

-"Çok ml
teealfim. Fakat 
onunla görllıe

cek mftatacel bir 
şey vardı da •.• ,, 

- "Mazeret 
be'yan etme, zaten 
e\ Yelce de gör

dün ••• 86yle şeylere 
alııkıa değilsin.,, 

- ''Peki öyle 
olsun. Fakat lfte 
artık ıeldlm 
yal..,, Beni af
fetmlye gayret9 
ediniz... Bundan 
sonra emin olu-

nuz botun vaktim 
ı:zindir.,. 

..... ~ 1011 POSTA 

2. 6 - 1935 

k h C~reaa~ı!~h- Genç kadınlar Lavrenln aofra hlımetçiaiae dönerek: 
b a ı8 ~ ~ gü ıye Pau'L timdi ~t. Miater Haneye aöyJe ••fir ıe ! lr ıelm ez 
aı a ı. derhal bana haber gönderainl dedlj ini işittiler. 

- " O kadar acele acele ve Laurence merdivenleri darder 
dtıttınmeden valtler yapma azizim, dörder inerek tifre memWUD 
demindenberi llilter Cunningba• oda1tna girdi: un 
fıldır fıldır aenf arıyor. Hem de u Ş'f d b" k 

k 
- ı re en ır mana çı a· 

11 ı .... ,, rabUdin inşallah .. ,, dedi. 
Cunninghamı her neye tqbih Cunnlngham önündeki kağıttan 

edecekte ıöyliyemedl. çllnkn la- ~a11nı kaldırdı: 
vurence çoktan odadan fırlayıp _ "Şifreyi tamamile hallettim. 
çıkmıfb. Mamafih ı~zllnll değiı· Fakat manasma gelince, ben bir 
tirerek: 

şeyler anlayamadım. Ya kabaca 
-

0
Dn1DnDyorum.. lngUtoreye bir litif e, y1tbut ta deffce bir 

dönsek daha iyi etmiı oluruz komüniıt ıuikastL. ,. 
galiba .. ,. dedi. 

(Arıtuı nr ) 

Havacılık Kaygumuz Ve 
Densizliği 

Bazı 
Bulgar 

heyecanlı haberler yazıyorlar. Şu 
mahut Kambana gazeteli, guya 
Par:ıten almıı olduğu bir de tel
graf netrediyor : 

.. Türkiye hftldimetinln, hava 
donanmasmı tak•i} e etmek husu
sunda verdiği karar ve girişf ği 
hareket, yabancı memleketlerj ve 
as~<ert mahafili son dert:ce meşğ!.ll 
ediyor. 

Türkiyenin daha (500) harp 
tayyaresi ıahn almak İltemeıi, 

lııiiliz diplomatlarının canını çok 
11km11'. ır. Siyasl mabfellerdeo 
1>1ıan mütalealara göre, TUrkiyo
n ·n bu hararet] hazırlığı, Boğaz· 
ları tahkim etmek busuıundaki 
kararını kolayca tatbik etmek 
içindir.,, 

Kambana gazetesi, hu haberi 
yazdıktan ıonra, bilmem nereden 
aldığı bir falcı:.k ilhama• ıunu 
da i iYe edi) or: 

uTürkiye, yalanda Gelibolu 
yarımadas: le Trakyada bazı ha
rekat yapncakhr.,, 

Kambana gazetesi ıon o'.arak 
di}Or ki: 

" Türk:ye hükumeti Haıiran 

ayı içi ·de Franudan (35) tayyare 
getirt~cekt:r. ,. 

SloYo gazetesi tle •• Boğaılar 
ve 8ulıari8lanın ıiliblaama11 ., 

baflıldı bir makalede ıu sabrları 
yazıyor: 

.. Birkaç ytlz torpil, birkaç 
•jır top bataryası, denlza:b ge· 
milerioe karp çelik ağlar, Mar-

mara denizinde birkaç torpido 
filosu... BuDlal' Bôğazlarm masu

niyetini temin edebilir. Ve bu 
vesait ıulh zamanmda Boğazlar· 
dan çok uzak bir yerde ve me· 
tell S;vaatopo!da depo edilebilir. 

Arkaaında Ru8)'a bulunan Tür
kiye hlk6meti, Bulgar:ıtanın 
silihlanmaaı menuu ortaya ah· 
lıoca, bunu fır8lt bildi ve kendi· 

sinin de Boğazlan tahkim etmek 
huıusunda hak kazandığım ileri 
sOrdn • ., 

Fakat ıariptlr ki bu ıazete 
Tftrkfyenln Eoğazlan tahkim bu· 
•nondaki iddiasını haklı bufma· 
chğını söylediği halde: 

Boğazlar ne kadar tahkim edi
lirse edilsin bu, Bulgariıtanı ali
kadar etmez., diyerek yaman bir 
tezada dOşllyor. - * 

_ _......._ ..... ·-- -----
.... Dr. lbrahim Zati._ 

Belediye lkartı•ıada Piyerlotl 
cadct..iade No. 21 

H• ... atı.de. ıoara butalanu 
kabul eder. 

Haziran 2 

TrÖ!lf/erle Mücadele 
Edigoruz 

Petrol, Mazot 
Benzin Anlaşması 

( Baıtarafı 1 inci yOıde ) 
ıoıyeteler arasında yapılan yeni 
bir anlqma sonucunda Benzin 
Mazot ve Petrol kullananlar daha 
mln bağlarla kıı kıvrak bağlan· 
mııtar. 

Bu itin çevresinden bana en 
doğru malumatı yalnız lımir ıehri 
içinde 67 otobUa işleten otobüs· 
çllu Yerdiler. OtobUsçUler birli· I 
tine gittiğim zaman birlik idare f

1 grubu içtima halinde bulunu· 
yordu. 

Dinlediklerimi ıöyle kısalta
bilirim: 

- Romany~daki bir kuyu ha
riç olmak ilzere dünyadaki büttın 
Petrol kuyuları bu tröste dahil· 
dir. Iıtanbul merkezi, Türklyede 
faaliyet glSıteren tröste 
nizımlık ediyor. lzmlrde otobüs, 
kamyon ve otomoblllerin ayl ık 
benzin urfiyah 225.000 tiıed r. 
Beı litrelik bir ıfte iz mirde ( 125) 
kuruıa, bir teneke de 455 kuruşa 
1ablıyor. 

Tröste dahil bulunan ıosyete
ler Standard oyl, Şel, Neft San· 
dikat ve Romanyadır. Birleşik 
soıyeteler yalnız fiat ftzerlnde 
değil; ayni zamanda 1atıı hacmi 
llzerinde de anlaımışlardır. Her 
ıoıyetenln Izmir mıntakasında ay• 
lık 1Brfiyah hudutlandırılmıştır. 
Ay dolmadan önce bu sosyete 
şubelerinden birisi kendisine ay· 
nlan payı tilketir1e diğer sosyete
lerin benzin ve petroll11rını satmak 
mecburiyetindedir. Meseli Neft 
Sandikat ıosyetesl bu ay dolma· 
dan kendi aatıı biuesinl tükettiği 
için Şel mühürlü benzin şişeleri 
üzerine satıı yapmaktadır. 

lzmirde benzinle işleyen vHı· 

talara benzinin tenekeai 455 ku· 
rup verildiği halde lzmirde 
tellim, nakil maarafları ve bfitün 
vergi ve rusuml&r da dahil aerma• 
yeai (262) kuruştur. Yapılan kar 
fazlası çok açıkbr ve meydan· 
dadır. 

OtobUıçülerle kamyon iıleten• 
lere tenekede (5) kurut fedakar· 

-
Jılctan çeki ı en birleşik soıyete· 
ler lzmir Belediyesine tenekesi 
(372) kuru~a benzin vermeyi 
taahhtit etmiılerdir. 

Şu halde ortada elle tutula
cak, gözle görülecek kadar bariz 
bir ihtikar vardır. Ancak blitUo 
araştırmalara rağmen bu ihtikar 
rumt tekilde teshil edl:miı 
değildir. Sebebi: 

- Memleketimizde kazanç 
bakımından ihtikarı hudutlandı· 
ran bir k:::nun olmayıııdır. 

262 kuruşluk bir mal 455 
kuruşa satılırken bunun ne kada· 
rının meşru kir, ne kadarının 
ihtikar olduğu belli değildir. Bu· 
nun anlaşılması ancak bir kanunla 
mllmkUn olacaklar. 

Sonra.. lzmirdeki benzin kul
lanan vasıtaların benz'n 1&bn 
alacakları milesıeseler ayrılmıştır. 

Her vasıta ibt:yacmı imza vermek 
suretile hudutlandırmıya mecbur
dur. Faraza lzmire gelen yabancı 
bir nakil vasıtası benzin tedariki 
için fişe başına en az beı kurut 
fazla vermek mecburiyetindedir. 
Aksi takdirde benzin temin ede
mez, açıkta kalır. 

Yakı::ı zamanlara kadar lzmir
de benzinin titesl 11 O kuruştu .• 
Anl'aşılamıyan bir sebepten 117,S 
kuruıa çıkanldı. Standard Oyl 
kumpanyası direktörü Bay Dreck 
lstanbula bir aeyabat yaptı. 

lzmire döol1fllnde benzin fiab 125 
kurut oldu.. aebebi: Oou klmıe 
bilmiyor. Benzin satan ıubeler: 

- Biı.im haberimiz yok .. böy· 
le mllnasip görllmüf, di1orlar. 

* 
Anlaşılıyorkl "Benzin • mazot-

petrol,. birl .. ik aabıları açık bir 
"tröıt ,, halinde idare ediliyor. 
Bu itin baıı çok dağmkbr. 

E.aalı bir araıtırmaya •• halli 
için de blljiıinden ziyade neıterl 
kuvvetli bir operatöre lüzum var
dır. Hnkumet bu ite parmak ha· 
ursa birleşik aoayeteler Nltanatı 
derhal ç~kllverecektir. 

Adnan Bilget 

Iranda Kıya-cet Meselesi 
Iran Şaha Rıza Pehlevi Hu• 

retleri AtatUrkllo eserini takip 
ederek lraaı Garplılaıtırmıya 

karar vernılt ve bu işe de evveli 
kadınların peçelerini kaldırmakla 
baılamıştır. 

piğer:erine örnek olmak için 

Şahın biri on ıekiz ve diğeri de 
on yedi yaşında olan Şah D;:ht 

Mab Dnht iamindeki iki büyük 
kızları peçelerini çıkarmışlardır. 

Bu ı•nç Preuealer ata bin· 
meye gayet meraklıdırlar ve 
herglın, binici kıyafetiDde Tahrl'D 

ıokaklarında, at llıtDnde gezin· 
mektedirler. 

Preues Şah Dabt otomobil 
kullanmaya da meraklıdır. Hatta 

ıeçenlerde içinde anneılle kı:r: 

kardetlerlnla de bulunduğu bir 

bir kamyonla çarpışmıtbr. Oto-.. 
mobil parçalaDIDlf fakat içlndr 
kilere hiçbir teY olmamqbr. _____ ....... , _______ ...... , 
500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyuculanmıa araaında açtıtı· 
mız (500) liralık mlMbak• 
bitti ye b• •laabaka1a ait 
( 30 ) uacu Ma kupon• net• 
rettik. l.tanbulda .e dıprLda bu• 
luaaa okuyuculuımıaıa (7) Ha• 
zirana kadar nkitlerl vardır. 
O umana kadar bize neıret• 

litimiz ıutlar dahilinde ceHP" 
larını pndermeHdirler. Zarflarıa 
llzerln• •maubaka memurlutan•,, 
kaydı konacaktır. (7) Hazlraadd 
llODra seleeek cenplar kaJe aha• 
mayacak va aıetice l12) Hazlrand• 
ı:an edi!eeektir. 

otomobili idare ederken büyük 
============:ı=::=====-=========================~ 

lnhi•arlar U. Müdürlüğünden: 
816/935 tarihinde Boru pafta!ll ve maşon 

15/6/935 ,. Maltepe istaayonu teıiaah 
Resmi tatil plerlaln değiımesi hnHbile yukarıdaki ekıiltme

lerin müteakip pazerteıi gllnleri ayna saatlerde icra edUeceji 
alikadarlara mah·ım olmak üzere bildirilir. ''3049,, 



2 Haziran SON POSTA 

OSMANLI SALTANATIGÖCERKEN 
( Mltareke devrinin tarihi) · No. 42 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlg• Şakir 216135 
A. 

Ayan Dairesinin Etrafındaki Tertibat 
Mucip Olmuştu .. Dedikoduyu 

Ahmet Rıza beye gelince: 
Paditahın teveccUb ve muhabbe
tinden ıon derece emin •• mağ
rur olan bu zat, ıaraydan çıkar 
çıkmaz, doğruca Ayan dalreain• 
aitmiıtl. Biraz sonra azadan bir 
lki aat yanına gelmiı: 

- Dairenin etrafında bazı 
aıkeri tertibat alınıyormuı, daire 
içinde do bir takım ıivil memu...
lu dolaııyorlarmıt-

Diye bir beher getlrmltlerdl. 
Ahmet Rııa bey, bUyUk bir ıafi· -yetle : '-......., .... 

- Korkula~~k, hiçbir ıey yok. 
Ben timdi, huzuru ıahanedea 
ıeliyorum. Bu tertibat, her halde 
hnkümet tarafından ittihaz edil
miıtlr. Malüm ya.. Bugün lıtlzah 
•ar. 

CeYabmı Yermlıtl. Fakat, bet 
on dakika ıonra: 

- Meclis bl lradelaeniye 
feshedildi. 

Haberini alır almaz, koca Ayan 
reisi Ahmet Rııa bey; hlı ettiği 

hayretle ıeuemlemlı •e o aer
ıemllkle telefona 1arılıp yıldıa 
•arayım bularak, bq mabeyinci 
Lutfu beye: 

- Efendimiz, mebuaan mecll• 
ılni feshetmiıler. Vakıa bu 
cihet, hukuku şahaneleri dahilin· 
de bir keyfiyet lae de, kanunu 
••asi mucibince bir kere de bl
llmle milfavere iktiza etmeı mi 
idi? 

Diye, tiklyet etmek lftemlıtL 
Fakat l.Jltfu bey,• lilzumundan ı 
çok f ula ıafderun olan Ahmet 
Rıza beyin dnıtnğil Taziyet• ılll· 
inekle beraber • bllytık bir cld· 
diyetle ı 

- Allah, Allah.. z.atı devi .. 
tlnlxln bundan haberleri yok mu 
idi? Zatııahanenin böyle mUh m 
bir meıeleyl zatı devletlerine 
laaber vermemelerine, doğrusu 
taaccüp ettim. 

Ce•ahını ••rmlştL 
Ahmet Rııa Beyi hayret Ye 

laiddete aevkeden aebep, Meclisin 
feaııı dejildl. Zira, mtttarekeden 
lonra ahval ve vaziyetin 
•ezaketinden, ittihatçılar zama· 
tıında makamı saltanatın pek 
fazıa zaaf keabettljinden 
bahsederek, ( 'bir mDddet memle
ltetin tek elle ldare11i lazım) gel
diiini Heri .trenlerden biri de, 
htizat kendial idi. Bu zah asıl 
telAta dllşOren cihet, • ittihatçıla· 
tın ıukutu gUnündenberi - devi .. 
tin dahili ve harici en mUhim 
itlerini kendlslle mtııavere eden 
l>aditahm bu meseleyi kendfıinden 
IİilemHI meseleai idi. Acaba; 
l>adiıabın nezdinde, Adeta (müıa~ 
~ haı) lığa benziyen huıuıl m••· 
'lllldeu aukut mu etmiıti?. 

* V adyet, pek açık bir ıurette 
~'1nu ıöıtermekte idi. Daha 
dotruıu paditah, artık bir akli 
~•na ihtiyacı kalmadığını Ah
..._ Raa Beye hl11ettlrmek lete
llalttı. 

Bu muet.de asıl ehemmiyetle 
ltllkki edilmeıl IAıamgelen cih•t 
d,,leUn idare ıekJinin değfımeıl 
ldı. ( Mecliıln, bili mUddet feahi ) 
d,lbek, en açık bir ifade ile 
( lbutlakiyete dönmek ) demekti. 

liiç ıüpheai:ı ki idarede haııl 

olan bu tebeddül, devlet •• mil
leti ( korkulan akibet ) e daha 
çabuk ıUrUkleyecekti. 

Hükumet, ( galipler ) e ve 
(mUntekim unaurlar) a kartı aklın 
ve hayalJn kabul edemeyeceği 
derecede zillet ve meskenet gös
termekte, bu hal lıe, vatanper
•erlere pek acı gelmekte idi. 
Baıları aaraya ve hftkümete bağla 
olmıyanlar, vaziyetten ıikayet 
ediyorlar; hususi ıurette devlet 
ricalile temaslara girifel'ek: 

- Mecliı, kapandı. Hiik6met, 
bUsbUtün aciz içinde kaldı. Bu 
ıillete tahammUl edilemez. Eğer 
bu devlet ve milletin tarihi biti· 
yoraa, ıerefll bir ölümle bitıln. 

Diyorlar, hUk6met erklnuıı 
biraz harekete getirmek lıtiyor
lar, fakat: 

- Mecliıin kapanmaıı, mut· 
laka ( iatibdadın aYdeti )ne de
lAlet etmez. Gerek mecliıl kapa• 
maktan· ve gerek bazı meaelede 
biraz uyaal davranmaktan makıa
dımız, bir müddet için mtınakaıa· 
lan ortadan kaldırmak, her tarafı 
ho§nut etmlye çalıımaktaıa lbaret. 

Cevablle mukabele g6rUyor
lardı. 

Tabiidir ki bu ıözler, haki
katle alakadar dealldi. ÇUnkU, 
meclisin feshinden bir lki ılln 
ıonra buı nezaretlerin muamelil· 

tında bir takım keyfi icraat ve 
muamellt baıaa.terivermlttL Me
aelA, E•kaf Nezareti, harp esna· 
ımda teıekkül eden bir takım mlllt 

tlrketlere ve (Evkaf bankaıı)na cebri 
bir ıurette vazı yed etmiıtl. Vakıa 
bu millj ıirketlerin ekaerlsl, 
( harp ihtikar ve ıuiiatfmalleri ) 
nin birer menbaı idi. Bunların 
muamelatını tetkik vo taıfiye 
etmek, yolsuzlukları görGlenlerl 
tecziye eylemek icap ederdi. Fa
kat bOtOn bunlar için kanuni 
merasime ve hUkUmlere mllracaat 
etmek elzemdi. Halbuki aarayı•, 
Babıilide huıual bir icra vaıata11 
olan evkaf na:ıın ( kanbur izzet 
bey ), padiıahtan aldıiı ilham 
Ye direktifle, bu iti ( mlstebf.. 
dane blr ıeldlde ) Ye bir çırpıda 
halledivermftti. Tabiidir ki bu 
meaeleye de bir kulp takılmıı: 

- Bu mOeaaeaeler, ittihatçı· 
llarındır. Bunlar, lflerinde devam 

ederlerae, kazandıklannı müte
madiyen ltUhatÇllara verecekler. 
Zayıflayan komiteyi bealeylp bU· 
yUtecekler. Hukametl devire
cekler. lylıl mi; bir taraftan 
bunların kökllnU kazırken, diğer 
taraftan da en btlyllk ümit •e 
fıtlnada-ihlan olan Hnet mem· 
balarını da kurutmak lizım. 

( ArJruı Ya?) 

Dünyanın En Büyük 
. ..- Ayasofyada Meydana 

Mozayıkı 
Çıkarıldı 

Ayasofyadaki mozayiklerl te
•lzllyen mlltehauaı Vltemar, 
dUn, dünyanın en btıyllk bir 
moı.ayık levhaıının Oıtibıll açb. 

Bu levha ıon cemaat yerinin 
bah tarafındaki tunç kapı he
rlndedlr. Birer tavla zara kadar 
ldtçOk moıayıkların kakmaınadan 

doğan bu Her ( 10 ) uncu aıır• 
dan kalma bir eserdir. S metre 
en ve Oç metre boyunda 
olan bu levhanın orta1ında bir 
taht tııeriae oturan m•11•m •• 
otlu görOlmektetlr. 

Buradaki realm yeni mozayalu 
ıCSıterlyor. 

Her nevi demir, çeli~ ba
kır ve mamulatı tüccar

larına mühim ilin 
lstanbul Varidat Tahakkuk 

Müdürlüğünden: 
Muhtelif maddelerden alınan istihllk vergisi hakkındaki yeni 

27-5-935 glin!tl •e 2731 aayılı kanun 1-6-935 gDnOnden itibaren 
meriyet mevkiine girmiıtir. Bu kanunun ikinci muvakkat madde
ıinde ithalAt muamelesi yapmıya 1&IAbiyetU Gümrük te9kl1Atı olan 
yerlerde bu kanun mucibince vergiye tabi tutulan her nevi demir, 
çelik, bakır ve mamulitı ticareti:• meşguf olan Ithalltçılar ve 
yahut lthalitçılardan bunları alıpta mezkur mahallerde toptan nya 
hem toptan Ye hem perakende aatanlar bu kanunun merlyetl ta• 
rihinden itibaren on bet gDn içinde fabrika, imalathane, mağaza, 
depo ve aair yerlerinde bulunan demir, çelik ve balurıo cinı, mik· 
tar ve ıikletini Ye kar~ık mamulattan lae aynca maddei aaliyeyl 
terkip eden maddelerin cıns ve aikletlerini ve bulunduklan 
yerleri ıösterir bir beyannameyi bailı bulundukluı Varidat Ta· 
hakkuk idaresine vermeye mecbur oldukları yazıladır. TOccarların 
ltbu beyannamel~rl muayyen müddet içinde menaup oldukları 
Maliye Şubeal Tahakkuk Baımemurlutuna Yermeleri liıımıeldiil 
ilin olunur. (3057) 

BugDn 

i PEK SiNEMASINDA 
Birinci aınıf iki Fransız filmi birden : 

Gece Yarısı Klübü iNCili KADIN 
CLAHK GABLE· Briııitte Belm Ye Jean Gab'n 

Sayfa 11 

Cuma Tatili Pazar Oldu 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

ma tatlli yapmıyan e1naf dUk· 
kinlarmı açabileceklerdir. 

DDn 6ğleden sonra lıtlınaaız 

bntnn dükkanların açık kalmaıına 
mtiaaade edilmiıUr. 

Kanun yeni merlyete girdiil 
ye bir maddeainde de yiyecek, 
içecek ve giyecek. 1atanların bu 
tatilden iıtifade edebilecekleri 
kaydı bulunduğu için dün öileden 
ıonra kanundaki bu kaydın dıtm· 
da kalanlar dükkanlarını kapatmı.
Jardır. Kanunu iyice anlayamıyanlar 
dün ıabahtan itibaren telefonla 
VilAyete n:>Uracaat etmiıler ve 
ilbay muavini Rükneddinin tele• 
fonu mDtemadiyen lılemlı ve 
müracaatlara cevap vermlıtlr. 

Baıı kurum baıkanları da 
VilAyete bizzat müracaat ederek 
vaılyetlerlnl 6irenmiılerdir. 

Cumartesi ve DUkklnların 
Vaziyeti 

Buı eanaf, kanunun bir mad
deaine göre tereddllde dlltmöş
lerdir. Dnn ilbay muavini Bay 
Rükneddin bir muharrlrlmlH bu 
huıuıta demiıtir ki: 

- PHar ,Onll (bu,On) cuma 
tatilinden lttifade odenlerden 
baıkaıı dnkk&nlannı kapatacak· 
lardır. Cumartesi &tleden ıonra 
bu gibi mUe11eaelerln tatilden 
lıtifade edip edemlyeceklerl hak
kında kanunda auahat bulunma· 
dığı için biz vaziyet tayazzuh 
edindye kadar, cumartesi gllnleri 
&jleden aonra da btitnn dükkln· 
ların açılmasına mUaaade ettik. 

Adliyede Hafta Tatlll 
Adliye de dlln öileden ıonra 

hafta tatili yapmııtır. Yalnıı: dun 
öğleden ıonraya ve pazar gDnUne 
talik edllmlı muhakemelere devam 
edilememlıtir. Hiklmler öğleden 
ıonraya bırakılan davalar mllnaH· 
betile kıaa birer ıabıt varakaaı 
yaparak hafta tatili mlllıaıebetfle 
davalann baıka gllnlero bırakd~ 
dıkluını teabit ve birer de baıka 
gthı tayin etmiılerdlr. Davacı 
ve ıuçlulara veyahut borçlulara 
yeniden tebligat yapılacaktır. 
Y alnıı hukuk davaları dava• 
cılann mllracaabna bırakılmııtır. 
Da•actlar pazarteal gllnDnden 
itibaren tekrar mahkemelere 
mUracaat ederek davalannı yeni
le1ecekler ve tekrar tebllt harcı 
da vereceklerdir. Ceza muhake
melerinde eaaıen tebllğiye yoktur. 

Maliyede Maa, Daldalma•ı 
Dlln aynı zamanda ay ve maU 

y1lba11 olduğu için memurlara 
maaı verilecekti. Evvelıi ııUn de 
Cuma tatili idi. Dairelerin kadro
ları teblli edilmemif tir. Ve tea· 
mllle a-öre de kadrqlar tebliğ 
edilmeyince maaş verilmezdi fakat 
hUk6met, memurlarm maaılarım 
geciktirmek istemediği için Flnanı 
Bakanlığı dnn ıaat onda lstan .. 
bul Yiliyet mubaaebecillğlne bir 
tel yazııı g6nClererek münhal olan
larla memuriyetinin lağvedildiği 
tebliğ olunanlar hariç olmak 
Ozere btıtOn memurlara Haıira!l 
maaılarının 934 mail yılına ait 
kadroya göre verllme1ini emret· 
mlş ve Villyet Muhaıebeciıi Bay 
Vahid derhal tedbir alarak dai
relere telefonla tebligat yapmıı 
ve bordrolannı yapanlara maat" 
tarını derhal •erdirmlıtir. 
Bu yüıden mubaaebeciliğln aou 
din çok kalababk olmuıtur. 

Adliye kadro•u geldl 
Din yalnız adliye kadroıu 

tebliğ eclilmlıt:r. Fakat bunda 
bazı telgraf hataları ıörlldllğü 
için tekrar Bakanbktan ıonıl
m uıtur. 

Bazı rerlerdo cuma tatlll 
yapllmadı 

Geçen Cuma latanbul Cuma 

tatili yaptı. Anadoluda bazı yer
ler bir hafta f çin Oç gUn tatil 
yapmamak için Cuma KOnn dtlk
kAnları açmıılardır. Buraa viJl
yeti Perşembe gUnU geç vakit 
tellAllar çağırtarak halkın cuma 
a-UnU dUkkAnJarını açabileceklerini 
bildirmiştir. 

Berberlerin MUracaab 
Berberler cemiyeti tel yazıslle 

iç bakanlığa mUracaat ederek 
kendilerinin do hafta tatiJine tabi 
tutulmHmı iıtemişlerdir. Cemiyet• 
lerlnin reisi dtın de vilayete a-e-
Jorok Pazar gllnO dükkin• 
larını kapatıp kapatmiyacak· 
larını sormuştur. ilbay muavini 
kanunda berberlerin hafta tatlll 
yapacakları hakkında bir kayal 
bulunmadığı fçin eaklsl gibi dnk
klnlarını açmakta ıerbeıt olduk
larını bildirmlıtir. 

GUmrUklerde 
Diln gUmrüklerde çahıma 

biraz kanıık olmuttur. Yeni Istih• 
ilk Vergisi Kanunu lıtanbulı 
telgrafla dlln tebliğ edllmlttir, eldi 
ancak bir tek kanun sureti oldufa 
Ye bu kanun da iıtlhli.k vergisine 
tAbl (100) kalem eıya Uzerln<I. 
değitlkllk yaptığı için iıtihl~ 
re11mile alikadar olan •ıyalarıD 
gUmrUk muameleıl saat onbire 
kadar durdurulmuştur. Bu milel-, 
det zarfında kanun makinelerle 
çoialtılmış ve alakadarlara daiı• 
tılarak saat ( 1 J) do muameleye 
baılanılmııtır. 

Mali yılbeıı olduğu için de 
bUtUn gümrük . ambarlarmdakf 
eşya sayılmış, yeni kayıtlar açıl• 
mıf, yeni defterler teıiı edilmiı, 
kaıa mevcutları da ıayılarak, hlg 
aksamadan muamelelere devam 
olunmuştur. Her yerde olduğu 
gibi gUmrllklerde do öğleden 
ıonra saat birden ıonra it yapıl-
mamıştır. 

Limanda 

Limanda tahmil tabliye lılerl 
de öğleden aonra tatil ~ilmiştir. 
Ôileden aonra tahmil •• tabliye 
yaptıracak acentalara öğledea 
ıonra için ılmdlye kadar Cuma 
gl\nll tatbik edilen tarifenin tatbik 
edileceği, yani amelelere çift 
yevmiye verileceği için fazla tah
mil ve tahliye Ucreti alınacalt 
bildirilmiştir. Pazar gtıntı için de 
ayni tekilde hareket edilecektir. 

Bora ada ' 
Boraada ıimdiye kadar kam· 

blyo Uzerine muamele öğleden 
ıonra yapılırdı. Cumartesi gUn• 
)eri öğleden sonra daireler paye 
doı oldup için Cumartesi kam
biyo muamelesinin öğleden evvel 

yapılmau için Finanı Bakanlığın• 
dan dOn borsaya emir ıelmiı ve 
emir tatbik edilmlıtir. 

Maarifte 
Hafta tatili münaaebetUe Pazar 

gllntı yapılacak imtihanlar Cuma 
güntıne bırakılmıf, Pazar gtlntl 
yapı1an tedrlıahn da Cuma günU 
yapllmaaına karar verilmlstir. 
Bundan böyle okulalar öğledea 
ıonra tatil edilecektir. llkmek· 
teplerde diln başlayan imtihanlar 
tıpkı eakiden Perıembe gUnl 
baılayan imtihanlar ııibi öğ!eden 
sonra tatil olma1ına ratmen ak• 
ıama kadar devam et~ittir. 

Mily"nlarca İn•an Açlık
tan Ölürken Milyonlarca 

Eıya Mahvoluyor 
( Baıtuafı 1 İ•ei Jlıde ) 

bulunamamaaı yllılndenı 
1,000,000 •agondaa fada 

buğdayı; 
267,000 vagon kahve; 
258,000,000 kilo ıeker; 
26,000,000 kilo plrlnç; 
25,000,000 kilo et 
imha edihniftir. 
Kurakhk. ıel, yer deprenmul 

aibi tabii afetler yllzUnden haaal 
olan ı.arar bu miktann dı11nda 
tutulmuıtur. 
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Yazan: Deli !fefrika 
All No.111: 
Rıza 
Seyfi 38 

Yaralı Nefer SözJnüGüçlül<leBitirmişti 

Yaralı ıenç çocuA'a : 
- Ali, dedi, &yle seraem 

Hrsem ne bakıyoraun? Bu ka· 
darcık yara ıu yedeilmdekl 
Macar kUheylanına, bu gftzel 
ailihlara değmez mi ? 

Bu eanada sol elil• yüksek 
ve çok kıymettar takımla Macar 
atım &'Öaterdi. GUzel batını dik 
boynu üzerinde eğmiı olarak 
duran ıoy hayvanın eğerinden 
ıeniı, çift yUzlU, ve ağır bir 
fÖYalye kılıcı sallanıyordu. Deli 
neferinin sağ kolunu keaip par· 
çalayan ve kendi ta~irile 0 •peyc• 
keakin,, Macar demiri ihtimal bu 
ağır ıllAhtı. 

Yarala hayli ıolmuı yllzUnD 
kale duvarına doğru d6nd0rd6. 
Aliye tekrar : 

- Bana bak, Ali, ben kolu· 
mu kaldıramıyorum, aen elial 
cepkenimln iç cebine 10k, orada 
bir çevre (ltlemeli mendil) yar; 
onu hemen lcoynuna koy; bu 
çevreyi kız kardeıin Yaldız Ha
nıma verirıin; Çakar Mehmedln 
vaaiyeti budur. Ağır yarala dllt· 
tllğü zaman hemen yetittim; ıon 

kılıcı da bağırma ıokan koca 
ılvuru nefes aldırmadan Meh
metçiğimln dizleri dibinde kıtır 
kıtır ona kurban kestim. O arhk 
aon nefesinde idi; gövdesinde, 
batında, boynunda belki kırk 
yara vardı. Muharebe bili kızıın 
ıidiyordu; yoldaıım ıon nefulnl 
rahat alım, givur ayatı altında 
kalmaaın di1e elimde balta, 
lltlne durduaa. K.lfirin ta ılbe
tinde idi; etrafa birkaç çarpır 
tırdım, bir dakika •akit bulup 
lıtOne lğildim. Güler yOzU ıoJ. 
mamııtı bile; çakır ıözlerinde 
cennet nurlan yanıyordu. Elini 
gUç'te kaldırdı, boynunda ıanlı 
bu kanlı çevreyi l&klp bana 
Yerdi, dedi ki: 

" - Ben ölOyorum, yolclatı• 
Ahmet; aenden aarnm, ıakhm 
yok; bu, benim Aalan Beyin kar
defi Yaldızla alfan çeweadlr. 
Bu çevreyi Yaldaa 1etiftlr; ku
dql Aliye verini&.. Y alclız beDI 
unutmaua onu aklar, ben OD• 

armataamı aacak kanunla 11ka
daml.... Sonra IBtu •e blrd•l»ln 
.. Allahl., Di1e pderlnl kapa& .. 

Yarah nefer lldal ıtçllkl• 
bitirdi; kıhcınıa •• kanıma ...... 
olan Macar kDbeylbım we 
rladıki ıanlmet ailAhlan ce.,. 
ranında bir ıopa sibl uıh tank 
kolunun parmaldanadu laall 
kaa damlarırok kale iciH clojn 
rlrlm•~ hqladı; ııa.ı.. .... 
lahçlardaa, yaralardu •• ~
kayataızca llz edea bu illlt 
ukerln ılalerbade Wrbç da•• 
Jaf oldupaa Ali pek IJI ... 
mlfllL 

AH kuramUf •• pdabh kula 
ıertlqadı lll'ID& lflemıU m•dlll 
Kar' anı tatblp slbl bir ihtiramla 
elinde tutayor •e J1reti ...... .. 
bir halde - .. , ....... b-
nmuı larmm kıal.. De.ek o 
plor ılsll HTaUI Melmettea 
dlayada aade bu bnm111t k.,. 
ve kırm111 lwa blaufbl.. 

Ali, nlJaaret bu lmdll 1aclltln 
tapınma •111.U• koy••• .-.. ... 
e•• dotru ylrlmlftl. Artık •1· 
rettltl mulaarebeyl, kauaıla• 
uf eri dDfllaemiyordu •• Vakit Yaldt 
ellai ıltılne. kanb çeft'ellla 
durdup 1ere 11tDrl1or, orada 
.. ld jllerJlizll .. wt delik•• 

nan yOreğioio hllA bildik ve ıen 

urduğunu duyuyordu. 
Sarmala çevreyi Ali kendi de 

tanınııı . ı. Deirt beı ay evYel 
abl2.11 yıld1z kendisini bahçenin 
tenha b.r köıesine çağırmıf, tlt• 
reyen { üzel elile ve } üzü pembe 
dalgainr a bir kat daha glizelleı· 
miı eda. ak: 

- Ali kardeıim, demiıti; 

'hunu Çakır Mehmede ver. Sakın 
kimseye göılerme, s6yleme! 

Ali, yine vakit vakit evde 
lhti) ar kadınlar, hatta hizmetçiler 
ve komşular tarafından abla11 
Yıldızın Çakır Mehmede niıanlı 

olduj'unu duymakta idi. Demek 
çocuk t imdi kız kardeıine de iki 
katlı bir fellket haberi g6ttir
m•y• mabkim ldL 

Biraz aonra Ali eyde mOnuip 
bir fırsat bularak çeyreyl Yıldıza 
verdiii zaman genç kız ayaklan 
karılmıt gibi odanın tahtaları 
llıe!'İne diz UıtD dUttO, kanlı men• 
dili dudaklarına götllrerek ezll
miı, se11iz kaldı... Sonra bOyllk 
ve loı odanın llkayt duvarlan 
araıında iki kardeıin luçkırıkları 
blribirlne karıımıfta. 

lıte bu gece, Aılan ~in 
dört kitilik ailesi beraber oturur
larken, büyllk &'ilmllı kakmalı ta· 
bancayı ıOıen Ali, iki Dç kııa sün 
içine ıığınmıı bu YelYeleli ve acık· 
la hAdi1eleri hayalen bir daha ya· 
fiyordu. 

Biraz &tede ıeısiz it g&ren 
Yıldızın ı&zlerl önllnd•n YakJt 
Yakit kızıl bir balut ıeçlyor, oda 
olduğu ıibl 11Szlinden ılllnlyor, 

bu kızıl bulutun içinde çakar göı· 
IU, kıvırcık aaçh bir delikanlının 
etrafını ıarmıı bir çok zırhla •• 
merhametılz dllfmanlarla d&tl
ıerek atındaa dDttDjil •lrlllll
yordu .•• 

• • • • • • • • • • • 
Deli Allan dayanmakta olda-

19 yaıtıktan mert bir hareketle 
dotruldu; ku kardetll• Aliye 
bakarak IOfdu: 

- Daha uykunuz ıelmedl mi? 
Klçlk kardetlerin ikili de 

•e•ea a1•ta blktalar. Yddts 
ut• çoktaaberl bolulvonaut
slbl aa, bir 11lanb da1111ordu; 
..,......... W.tliil .... boplt· 
•ak. ., • .., ....... 11t1, .. 
~ 1), .. ... ... IJaça-

~ BD •"- ltllide -•cHI,.. 
ttô• hiç• ..-... Wel plmiyen 
wt .... clielpllDf ou lila ıt.kl .. 
mlJ• mecbur etmlfti. 

Erkek ••im karMtler yatmak 
.... .....,. ...... Deli Allaa 
... -- .. tarlld ..... Ye 
......... .. dl ..... 1s1arc1aa 
kl•Wlir ...ı hikayeler aalataa 
çabrchk ocataa karpmacla t.qb ... 
kaldılar. 

Bir iki claldka lcla tekrar u
lar •• •la' bir ...... k oUJI 

••eli. 
Aaa. .... uald lldll de blr-

blrladea .... ... ltatlamaktaa 
korlm1orlanb. 

Sonunda Deli Aalaa tlecl ldı 
- Aaae. Yala pek cltltlacell 

alriJOl'UL 
AnellUlalauwmaoatua 

• ....... pYlnll •• lçial pldl: 
- AJ1pla•a Alla•; .-cllk 

ltaı lld ..... ..... .......... 
tam ben de bllyonm. Fakat 
.Umdea •e ıellrı tallllz Çalar 
.......... b• ...... , ••• ,...? 

(Arllaa••• 

SON POSlA 

Tesirli 
Bir Tavsiye 

Doktor Haatalığmız ga)rl 
kabili tedavidir. Ümit yok. 

Haata - Fakat doktor 1 Bir 
tanlye mektubu getirmiıtlm 1. 

Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz? 

Yuvarlak Ba9h 
Eamer Kadın 

(Baıtarafı S inci ylscle) 
itlerinden bOyOk bir zevk, derin 
bir iftihar duyarlar. 
Yalnız batan• çalaımaktan hoılan• 

mazlar. Onların dimağı baıkalarllı 
rekabet halinde olduktan zaman 
daha iyi itler. Onun için fı 
aaha11na atılmak iıtedlkleri zaman 
ya bOyOk bir ticarethaneye gir
meleri, yahut dalma kalabalık bir 
muhit içinde çalıımaları llzımdır. 

Siairlerl gayet kuv•etlidir. 
Gnrnlttıden, patırtıdan, ufaktefek 
Oztlntlllerden mUteHıir olmazlar. 

Danaı çok aeverler, fakat Ylı· 
cutları aaflam olduğundan fazla 
idman yapmaya ihtiyaç hi11et• 
mezler. Onun için spordan Ye 
Hrl vDcut hareketlerinden pek 
hotlanmaılar. 

Ancak. bu tip kadınlann btl
ytlk bir kabalıatları Yardır ki 
o da botazlarına çok dDıkDn 
olmalarıdır. Çok yerler Ye bunun 
neticesi olarak da dalma ıiıman
lamaya mOıtaittlrfer. Ze•k aldıkları 
b....-yi ifrat derecelloe vardırırlar. 

Banlar elbiaeye •• aiyinmlye 
çok merakL. olurlar. Elleri ve 
ayaklan klçDk Ye pyet gllzel 
oltlutu için bilhaua eldiven ve 
iakarplne çok para verirler. 

Her çefit elbi1e, en çapkın 
durutlu ıapka ve bi.basaa dantelli, 
.W. tanletler, 11k ve ıuif J•ka 
ve kellar, acayip tekilde bledk
lu •• el çantalan ltunlara w.n 
dene• 1akq1r. 

Ciltleri ekariya ince, nazik, 
JUID8fak •• yanak' arı da penbe 
om. Buau daima ayni yumupk
hkta tutmak için ona bergtın itina 
et•Ü. temizlemek ve ıarkmuına 
mui olmak için de aruara cildi 
•ktttıracak kremler kullanmak 
llzımclar. 

8u tiptftl bclanlar her .. ,ı 
( nllltlmal etMlye mGıtalt olduk· 
laruu ye ciltlerile Yllcutlannın bu· 
aa laer •akit tahımmll eclemiy .. 
ceilal lal~blr zaman uautlliamab 
" oaa ıere hareket etmeUdlrler. 

TEVZE 

DOYÇE ORIENT BANK 
DrNdW a.11k fube.a 

Merkeıi : Berlin 

r1r1ıı•••lıl ,.,,.ı.ı: 

...... • latm11bul • lzmlr 
De,_. ı fal Tıitün Gümrüiil .. ,,.,, ,.,.,. ... ,,, . 

Hazfran 2 

r BİBAY 
------------------ lngillzceden: 

AL TiNCi 
Karı koca genlt ve boı oda

daydılar. Her glln tiyatroda göa· 
terdikleri numaraları proYa edi
yorlardı. Bu da ip savurmak, ucuQ 
ilmikli iplerle bazı maharetler 
gösttrmek, niıan atmak kablin• 
den bir kovboy ( Amerikan 
çlftçiıi) numarası idi. Bu oyunla· 
rlle dünyanın hemen hemen her 
tarafını ıezmişlerdi, Şimdi de 
Londrada OçOncll derecede bir 
tiyatroda oyoıyorlardı. 

Kazandıkları para ehemmi· 
yetsizdi. Zoru zoruna jleçinebili
yorlardı. Silvlya bir tllrlU bu sefil 
hayata alııamamııb. Gözll parada, 
debdebede idi. Fakat bu giditl• 
bunlara kavuımak lmldl yoktu. 
ikinci, OçllncO derecede tiyatro
larda Adeta ıUrlinmekle geçen bu 
hayat birka~ ıene aonra gençliğini, 
ıtlz•llitln: de kemirecek, ondan 
ıonra para da, debdebe de fayda 
etmiyecekti. 

Botun kabahati koca11nda 
buluyor, onu abdallıkla, gevıek· 
lllde itham ediyor ve ıık 11k 
kavıa çıkarıyordu. 

Dijer taraftan Kol• karısının 
bu haletlrubiyealni korku ile tet• 
kik ediyor. Silviyanın ıık ıık 
elinde fazlaca para bulunduğunu, 
IOzumıuz ve havai masraflar yap
bğını görllyor ve kalbini mllthit 
bir kıskançlak kemiriyordu. 

Birdenbire kapı YUruldu ve 
içeriye iri yarı, koca ıöbekli kırmı• 
ıı yüzlD biriıi ııirdi. Bu tiyatronun 
komisyoncusu Smien idi. Odanın 
ortaaında durdu, ppkasını arka· 
ya yıktı ve cebinden çıkardıfıı 

çartaf kadar bOyDk benekH bir 
mendile alnının terini ıilmiye 
baıladı. 

Karı11 ile yeni ıellnin blribi· 
rlne bakışlarına dikkat eaen Ko
lenin kafa11nda birdenbire tim .. k 
çaklL Gözlerini kınıtınyor, hay• 
retle Smien'e bakıyordu. Acaba? .• 

Smien mendilini cebine koya· 
rak Kole'e döndü ve nbırsazhkla: 

- "Baoa ne bakıp duruyor
ıun, haydi bakalım tu aumaranıza 
yapına ela 16rellm. Beldiyec•k 
vaktim yok l ,. dedL 

Kole ıepet aandıjmın lçlal 
kanıtırap a•adaulıklannı çıkarlf
ken her naaılsa karıaının makyaj 
kutu1UDu C:llfiirdl ve içindekiler 
ortalığa dökWdn. J3unların arasın· 
da bir de ayqa Yardı. Kald r .. rbo 
her uaılaa aya.aom içiae bakb 
•e birdenb:re wtıcuda ıera•ek 
donakaldı .. A7pa~a Smlen 'ıaia elini 
aizına ıötlrerek s.ıv ya'ya bir 
lpllctlk ıönderdiğiai ve kan11nın 
da ona mukabele ettij'iai 16r
mGftO. 

Arbk berfeyl aalamlfb. ŞOp· 
laelerl hakikat olaauı ve kansınıa 
aflkını bulmuftu. Demek kuJll 
onu aldah. ordu !.. SilY17a karıu. ... 
Hem de bu kaba, iğrenç, ıakil 
herifie •••.•• 

Birdenbire kendini topiada. 
Kutuyu kapacla ve kar11ını 1anına 
çaparak numaralanna batladı• 
lar. Alnındaki çizıl derinleımit. 
ı&zlerlnba bakııları bir tuhaf ol
muftu. 

Numarayı bitirdikten aonra 
komiıayoncuya d6ndtl •• fikrini 
IOl'du: 

Smlen ıiıaraıının k&HhlO ıilki
Jor we euaiyerek kapıya doğru 
sidl1orda: 

- .. Adamakıllı bir auıaara 
t.al ela. beni ondan ıoora çıtır 
olmu. ma? ... zavallı. sıı,,ı) anlD 
laabahatl ael.. Bari barak ta ona 

BIÇAK 
.. .. . .... 

kendi baıına yapacatı bir numar 
vereyim ... ,, 

Birdenbire Kole kendini tuta 
madı: 

-
11 Defol buradan!.. ,. diy 

bağırdı. 

Fak at Smien kapıyı açarke 
kendini toparladı ve daha nazi 
bir sesle: 

-
11 Bir dakika ... ., dedL 

Smien döner dönmez bo.ynun 
da bir ilmik hiuettl. Sigaras 
ağzından dllttll. Müvaıeneıini bul 
madan Kolenio savurduğu ilmik 
ler ellerini, kollarını ve bUtO 
vUcudünü aımaıkı sarmlf bulun 
yordu. 

SUviya ıa11rmııtı. Bir çalh 
kopararak kocaaanın Ozerloe abl 

- " Ne yapıyonun Kole 
Bırak &itsinl,, 

-
11 Sen kar11muaa daha 

edersin SilYiyal" 

Kole, Komlıyoncuyu yerinde 
kaldırdı Ye duvara dayadı Y 
dimdik duracak aurette onu d 
\'ardaki halkalara baflach Y 

Smien'in hayret•• korku Ue ken 
dine dikilen nazarlanna aldırma 
yarak: 

- ,. Demek ki numaramı b 
yenmedlnlz 6yle mi ? PekllL. 
Size yeni bir numara ı&ıtere,tme 
Daha tamamlle tekemmll etmedi 
amma zarar yok. .• ., 

Karı11ındaklnln lllklerlnl do 
duran yahşi bir tebesıOmle 11r 
ta yordu: 

.. Tiyatro komlıyoacuau olma 
ne iyi fey detll mi? Artlatla kan-
11na ı&z koydUD" mu, herife 
vermeıain. Bir mlddet IOlll' 

zavalh adamcatı• paruaz k 
ve gDzel kanm da ODU barakı 
kaçar... Ne kadar"da kola1 d 
ğll mi? .. 

Smien korkadaa 
Silviya olduğu yerde 
ıoluyordu. 

Kol• gizlerini Smiea' • CIUIJDll 

devam ecliyorda: 
- " Yal Ne s1ze1 bir laayat. 

Fakat deftla edene uldm. , 
Sepet uadıp tekrar açb •• b 
defa içlnclea alb tue lim u 
bıçak çıkararak bunlara 
birer •e 1elpue .. kllacle 
eline .... aıa.ı.. Sonra koaay 
do oa bet adım meufecle .ı..-..• 
•• f8pkuuii takanP ferlere b 
etll•rek: 

-
11 Oyau bqhJOl'B" d 

Bıçaklardan biriai al eli 
aldı •• karp11Ddaldne 
almaya baflac& 

SUYiya pl11• sibl , ..... 
fırladı n koprak sidlp koc ... 111!1 

lntınde durdu. 
-

11 Çekil llllmdea SllYIJal ... 
- .. ÇeldlmeyeeeflmL.. S-. 

beni ne zannediyonn? S.. 
ıevmeclim, alçln ·~•eyim? •• S
adamakıllı Çllclır11Uf8ın ••• ., 

•• Çekil lntlmdea dl1oru• 
ıanal" 

.. Çekilmeyec•ii• ... 
Kole laçaklan ,.,. 

ve Sllvlyayı kucaklayarak oda 
öteki k6fesine götürdll ft onu 
ıım aıla duwara batlacla. S11Yi1• 
çırp nıyor, bat.arıyordu: 

- De·n •. Sen de:lrmlpia. Hr 
riff &ldllrccekain, hapialerde ç• 
rllyecek be ki de aıılecakam ••• Y 
ma Al ah ..... yapma!,, 

( Soa• ,.,. , 
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Futbol Ve Atletizm. 

'I' ALRIZ IBNÇ 
BIZLAB IÇlrll 

r•••aula ı Fravlayal .• Mejet, aaclece laa,at 
•• •ilmi marken: belam tl•tu. mlkemmel ankat 
- FravlayuL. Sin •••ç olmak ta 1•tiftlriJona11pUaa.. Ba • 

Peşte Dördüncüsü Salı Günü Geliyor 
-------

Bugün Stadyomda Atletizm Bayramı ·Kutlulanacakbr 

cletlal • kazanmak 1ae,..ıer1a tatb ifade ile lr•dlal .. .,.. ' 

l 
1 

llatuiDi tutmaya bqlacl•mııa etmek... Cldda mayaffald7et.. 
....._ ilmime de •IDallp Cldd• aawaffaldyet. 

rer .,.,..... Malat.em •idi- Sklerial lllve etti. 
h•I• iri, ~ ... e .... herl Mlcllremiz, ha takdirde• colc 
, .. ,...... Alauta ldlçlk hlJllk bir pnır lüiMtmlttL .... 

.. t.. .,. klfi derecede de telralt hlr ceaenl ile lranaatlan, 
""etimle Hraber .-.m ltlr .lmlannda•, yetenlerlnd•, ,· •. 
ualet ............ Yalda Ud .. tıanatlaa ...,.kk• Wr. ...... 

•ana u baalu .. • ..,._. ilah ........ ,.,, 
ol•allar. BlrW, ••- llatlmalld mlcllnmls de bele.tl7e 

hclar. Y akmtla iadlvac ede- reiain• tambraldı bir ceyap . Di..... ıellace: O .ta Yerecekti. 
-e jhaau •eldeltlal •enb Saat lld1e dofru bly&k aaloa, 

.,. dla •kta• elinde ltne atat. yen dltml1ecek Mr 
Wr plaaletaa•• Ue au- •al ahmfb. Ve tam Udd. ele çaa 

ndet et.iftlr. Acaba n caı-. •• tat.ite tanfaam 99i
.... laakladald flkrlalll fia- lec:ek ......... baflamtb. 

10rma1a cewet eclebUir Salonu• klfulnde ,.,... 
1 •a•akkat ..Ueaia perdeli ap-

Detll. llr aplmu, •lcllre aaluaeye pl-
Ba ...._, ltaaa Wrtl•Wn mif.. •kaç •• llylemi... Sonra 
4lar "'1lk bir .. ,... YerlBiftl tla ita HDenha mezunlannı &iru 
adeta .... .ıetmlpl... Dol- birer eUulacl.. tutarak alaaeye 

.. iratlar ap ltafh, pka .... ı •• Mika takdim etmlfti. 
bclar kibar bir adamm, Her kazan çalaflDda ıUreldl 

•d•W reıml Taziyet " Ya- Wr allat tufanı y&belmiftL 
bir tarafa bırakarak llafl. Ve bittin allotlar ara1111da, ıençli 

,......, Wr ••ç slbl laareket lldlyarh ltlr takım allppeleria: 
..._.,.,. m•••ml aJttld - Ben, derhal talibim. 

......._ Sanılan irade• ku- - Ben de .• 
paemi tatamacLm ı - Mllzayedeye ko7abm. 

- Maya Her... ~ - Zar atü-. 
--da flYin•• umU. - Cilan iatemfyoru•. 

takip edilecek hareketler ) - Ben, neyim vana, lıepllnl 
bir den vardır. Bu derala lale Yeriyorum. 
W. ( Amerlba .... - Ne çareld, .... Wr bip 

•clu ) • tama.... afeJhla- " he•bot l.lr ke.Uen bqlra 
Oa• için .. takdim lalçltir .. ye malik defillm. 

tenff•I kaauclaia• .. - Efeadller, ıuuhm. 
~-. Wrdabire talep et- - cı•c11,.t1 ..__, .... 

cewaba Yermekte •azan& Sklerl lfitll.ıetL 
0..-.. v., R.W. Jan• ... N•JM·• ....... parlak s. 

ut p..U.de •aran 111• ... Y• propam •adbhlc., tua 
kat. tiz itaretlerlae ldç ••t dltte ldta.. ermiftl. 
Jet Y.,.e1erelr lkluime ltlıı en lteldeailme7• cllaetl, 
ettt. : .ıaafirıer .. lilar•• baflldu-

l!ltllltı• ..... clifer ellnl ... 
.. tt. 

H te•rilr ederi-. 

mlfti. Bizim, yul .. 1r1z lama 
•trafuu. iter 1qtakl •keJder'de• 
••ekkep ltlrer laaaa çemberi 
ce•lrmiftl. ••r taraftan . tebrikler 
r•laJ•r.. Kaitmltlera, klçlk 
Wolr net tapraldalma topla ipe 
• npteclllmiı b&yllldl kllç&klt 
fototnflat azabhyordu. 

Mtiumereda •nrati Wr 
... tık lltlr•hat llldiıiıtcla, ~ 
~. yatalmanecl• tôphuiK BJ 
••• tabiffal"ialu •• kllat ,.... 
çalarım b.,er bir• uyclık. .... 
kark clokuz kiti. lidivaç ülepna• 
•eli ftl'lldf. Diterleri•ki ele iu 
atletten pek apiJ detu. içimizde, 
• blzı niabetle • en çirkin ve ea 
,ı.terlpizl olıa ( !dit ) bile on 
•kiz teklif kaqınatla lralm11o 

Hepimiz ... ·e içlade çırpı ... 
JWUZ.. Ye flylece koD11f11J.-Ua. 

- AyoL. Hani, erkekler lstB
Yaçtan kaflyorlar •• EYla•elt" ı.t.. 
.tyorlai .. Zaalli kWar, eYlenle 
ı..ldl1• "kliye lta1atlamt kon
..,.. kutulan• danı1orlar; .liye 
barbar bajınyorlar. Halba Jı;, 
ubamza ... 

- Y alaa, canı• yalaL.. &
kekler, teaatllfl •.U•açlartlaa 
lraçıyerlar. izdivaca clalaa •••il. 
daha nafi uaılara lltüaet ettü-
my• _Jalqıyorlar. Gara ..... 
mi? •• Demiakl oyaam plyeate, 
lflnHa cıkanl.. atla•• an., 
slzliee klpelerlnl ataralr 1080 
•arkı ptlrlp --a .... ... 
• ........ d ......... ... 

'"A• ). 

, 
Orta •iitlafl · .......... 

r .. te d6rdtmcld s.,.t taD
.... al•dercliil mektuba ..... 
ran .. h aabahı .. hrimiıde bala .. 
•Uf olacaktır. S.ıet talam latu
bulda dd •a~ 1apacakbr. 

Dk macı ( 8 ), ikiaci maça da 
(9) Huiraada oynayacak olu 
Macar taluma ku••etle llyleudi
iia• tir• ilk oyununu F enerba~e 
Gtln.. mulatelitile, ikinci oyanu-
au da Galatuara1 • Befiktaı muh
telitile yapacaktır. 

Macar talpmıncla miJU tak1ma 

1 

1 

Orta mWafi 
Matthlu Kroaenll•rı O 

....... ıon Macariatan • Fra
maçanda oya.... oyaacular da 
YUdar. 

• Ba... Talaıhıa atadyom•da 
ı.tanbul Atletizm lteyraauaıa W.. 
d .... 1apdacaktır. 

Cuma tini blylk muvaffald-
yet ,a.terea v .... ı.ıann b•tl• 
de ayni teki' de ... affak olma-
ları beldenebillr. 

Yunanh atletler ıeleeek Pa
zara Atmada yapacaldan bllJlk 

Orta •ldafi 
Kolomaa So•onl 

bir .... baka dolayı.Oe ...... 
yaba ba,..ak JUlflnda kopcak
lar, dilk aba SUu apl zalllMda 
Yunaa dllkl atacaktır. 

Bqln yapalacak mlaaHblar 
,abek atlama, malda atla••• 
.U.k atma •• Balkaa MJl'•k 
kOfU8Udur. Ba,rak 1arlflanada 
Y orıakopl• 800, Mudiku 200 
kotacak 400 Ye 100 m.tre için 
talama bizden iki kOfUCu Yerlle
cektir. lllaaltalralar 3 ele b..
layacakbr • 

-----=--------===----===-==-------==== 
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SOM POSTA 

Yeni Bir Deniz Kraliçesi: 
Normandi 

Bu Yeni Fransız 
Tekniğin Bir 

Gemisi, Modern 
Şaheseridir 

Fran•adana ıoa •••••ela yap
tıkları •• A•npa • Amerika laat
tıu talu18 ettikleri Nonaaadl 
ıemiai blJlldlk aoktuuadu 
diinyanın • maazaı• Tapun 
addedilmektedir. Ybae Fruazla• 
rm iddiauaa ı&re, NormucH 
me•cut difer ıremllerta de •• 
llkail we ıtız.Udir. Gemillia iaareı
ketl ıu tekilde ol111or ı 

Buhar kazanlar dan mllte
uYib cereyanb tarbln mot&lal ı 
harekete ptiri1or we banlardaa 
haaıl olan elektrik cereyuı dijer 
cl6rt motarle pervanelere hareket 
veriyor. O IUl'etle ki Nonaandi 
ıemlsinin hareketi, bpla bir oto
mobilin hareketi sfbldlr. BUbuıa 
makinelerin ... çakarmamalan .... 
•oda boytllr bir •a•affaldyet 
temin olunmuıtur. Bu aaldaeler 
32 mil ıUrat yapmalerına raimen 
bu fayda elde edilebilmlftir. Aw
rupadan AmerlkaJa da lteı ınn
de gidebilecektir. Bu ıuretle 
fimdiye kadar tlç vapurla temin 
edilen Anupa • Amerika muva• 
ıala•ı, Normandl aylnnda bir 
vapur daha yapıldığı bkdirde 
iki Yapurla temin olunacakbr. 
Bir de gemlaln mOrettebabna 
bakalım: 

Geminin Ok ıefer yaptıp 

Gemiyi otomatik Wr aamte laarak.t 
e&dren .Tuolkopelatl 

pertcmbe ... 1 jpadMI mOıtab-

demlafn ad.. t 417 idi: 
• bptaa, ' .. a.. 1 ddnd 

kapta. 2 fl"ıte nbitf n 2 
llftl'te talebeal, 17 makine ubltt 
" 19 Mlltu, 292 mftıettebat, 
187 •K& •• ,..a1ı, 9 knap, e 
prapea, 10 ekmekçi, 628 hademe, 
25 .... t.deme, 108 ta,&, 15 
-.ço. 20 ıJ&k hademell, 3 dok-

(tor, 1 llutabalna, lO elekb-ikcl, 
7 _..ttlp, 1 .,....,_, 16 muzakaca 
pminla .. menlerinde iM ylye
cete ait fD 91Yanm bulandup 
kaydedlliyon 

70000 yumurta, 7 bin tavuk, 
16 W. ldlo et. tlt W. kilo bm, 
24 .... 11119 ....... 8950 ... •ld 
.... ., .. 2600 .... ilk&-, 1">00 
litre ..... 9500 Iİfe maden RJU 
............. ır ... 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

A11•"lırl • K.raklr Kaprlb ... 
191. tm2 • Slllseel Mlhlrdarade 

Haa l'el. n740 

Tn1bZ011 Yolu 
VATAN ...-u 2 Hulran 

PAZAR sDnll -t 20 de 
Rln'ye lmdar. n!OIS,. 

Masonluğun Kökü DıştaMıdır, içte Mi ? 
( Battarafı 1 lnoi Jhd• ) 

mDtalaalar ve hDkDmlcr olma .. kla 
beraber zaman zaman taı.ı-
bu meselenin, ıon kuralta1da 
kabul edilen fırka proıramandald 
( k6kD dqarda olan tetekklll• ) 
çerçeveı:ıae dahU. oım .. clola,.,ıle 

J•nlden tuelenmiı •• blclanl ... 
veya bırakılma• yenldea .. ._.. 
baha olmaya batla...-. u. ... 
olmayan ve muoalajm me9a1-
diyetlnde memleket .._..._ bir 
fayda 16reml7• ta•••• &ir aat 
diyor ki: ....................... , ... 

G&e-

.. - Muonluk, f,... ilatill
liDln getirdiği fıkirlenl• •il .. • 
olar.k kurulmuı bir t111' •11c111r. 
Dinin dDnya itlerlndea aynlmadaiı 
ye ilerlemiye enıel olduja za• 
manlarda dıtdiıısel ( ladini ) 
bir teıekkül olarak kqruJ•11 •• 

b:itiln gayesi din ibliWlanaı or
tadan kalc'.ırmak fikir •• Yicdan 
lı0rri) etir.l kurmak olan bu teıek· 
kili; buaGn tarild valf.mi yap
auıt r. biiha! aa memleketlm:zde 
mlcadele tdecek ne bir taU1Up 
ft irtica mleiıeı .. i,, • de W.sik 

...... ......... .... .... .... 
.... 11 .. &elrete ml&t olmak, fay
dalaa .. k. klitlp-e1. 80Jnl itlerde 
çal.,....k iatiy..._ Jçla lreadi milD 
t•bi1el....m• an- olarak kwuı.... laalk...... .. içtimai ba
,., t~s ..-. Tlrld-
1••" be,..ı.t•elcl ,.~ 
va..a.n, aaalc .... ..,.... ................. 
ba,.·•k. • .. .. •• , .. 
içiatle ,........ h•• •. .. 
..... lcla badi lliUI .. ._. ............. ,....., .. ,.. 
bclard.r. Walip içinde bulma•, 
•lala._ Wt.edljtlli 16yleyen " 
-••• Wr millet yaratmak ı• 
1..ı.d• oa.. bir memlek•tt• 
Muonlağun dlnldl ve artık tari~t 
varifeaini bi.irmif olan prenaipJeri 
ile mlifit cln.aeı n yqayabilmeıl 
çok zor ve bdti imkinıazdır.,, 

••-nlutl• Fa~dalı Gerene GBre 
Euna makabil ülatlanlaa W.t 

diyor ki: 
.. - Ma...ı.lr, iuanlyetin •• 

beter Alelllİllİll kmtulqunda b• 
ılk bir rol oyna•f. bulunduju 
••mleketia kaaualanaa b .. eten 
•• ..ıan .. ,... ..... •liuade 

ile ......_ Wr lçdmal Ye lrOlttlrel 
1111ılithl•. Sem 1m111. •ekiz 
teıt... olan Maıonl• iyice 
bilmed• •• taımadan .. mı .. 
btia ,atr .. k m..ı.atlariae llfl'UD 
..... e•elıdo;r.1'eiilllir.Tar
ld,. 11..onlutu kendini hlnllltın 
f81 llanaa uydurmut bir t9fek· •11 • . Be,nelmilelci valfı, 1lrırk 
WaY• • pzdtjt mUliye~ ter-
P"dı• ....... çakamu. a..-
1ra-.. •• mhketin ıeçirtljl ..._ 
lıaıl•• &bbm elind• pldljl 
bdın lıilmet etmiı olan Ttlrk 
•••..... thpndan direktif 
.._ Wr t.ıd •• defil, aJra ve 
....,..., cslaı• Wr mGeueHdir .. ,, 

Farka fffll' llda kiki dqanda 
elaa t11ıl •iller için aarlh kayda 
Maeonlajua ela tlbi olup olmı
yacajı •• Maıonlutun ll1a1ma 
karar Yerilip verllmeyeeetı hentlz 
biUnmemelde beraber bu meıe
lnin daha entereıan safhalar 
arzedeceği muhakkaktır. - * 

Dr. •AFii CIM&L 
Dalılllge Milı.lıonısı 

TelefOD 118, Dhraarol• 
..... Oamadaamaadalleı 

.... Clntill•"--

Alman Katolikleri 1 Akay ftletmesi 
Berlindeld Merkezde M-d- ı ·· " - d • 
Arqt1rmalar Yapılıyor U ur ugun en. 
a.... 1 (A.A.) - BerDn mlld- l - Buglad.. itibaren P-

&lelamallilwl. Bertin kato1ik ktHtl- fblerl Cuma tarifesi " 
rel •• ıoayal yardım blrlijiaiD Cama ıtalerl de adi ıeoltf 
merkezlerinde araıtarmalar yapd- tarlfeal tatbik olunacaktlt• 
maıı tıiıf 8 birlik nı MINır. 11 • 2 - Perıembe akıaınlarile CUJlll 
Yerıt ve ,_. bçakçalığmcla .,._ _ ..... 
lunmak ve kaçakçılık yapanlara · ıabablan yapılmakta u.-
Janlma etmekle nçtudm. gedntl poıtalan da bundll 

Poliale ltwabwr ça1ıtan atim- böyle Camartal akpml ... 
rtlk War-.. ....... 1-•rvill. •• Pazar aabahlan yapalr 
Wrtik .. rkcshılı Wrçak ~ cakbr. 
lar INa1-ftv. 3 - bkbalaar tarifesinin ct..-

etti... y..J_._ L-- eu-p m~ ....- -
te.t •at 1J,4S te tekdıl 
.dalara Y. Blynkaclada• • 
aut 15,20 de clotra k ..... 
.Y• llln ıehrler yapalacaldlf• 

4 - lık&.w tarif..U.de Poıt 
.Weri 6AW- mora yap/r 
melrta olu .ıen.r C rr 
•• , ......... atfedea -
yaplacakbr. 

5 - Kaclıka,-Ha,darpqa tadlr 
aiıacle C... ahlerl ya~ 
ran _, ... r Pazar .:...-
yçılmlracak •• c... .., 
a.; ,.,.ı. ....... "' 
Paw a• 'eri raplac8lr 
tir. "3Glae 

istanbal Tramvar Şirketi 
GiDiŞ • GELiŞ PROGRAMI 

1'55 11hmn 1 Ma,.a•clan IODl'a 
bk ... - KAi.iai An llaUat 'Y ... 

10 Şltft - ,... .. , Sillid• • l"a.ele I' 8' 5,40 u,.tl 
ti.elden - Mit• _ w e,oo Mtel 

1 Şltılidea - Bcı auta 12' 6,20 ~t 
~ Berulttan -Wlr• 18' 7#1. ac.ı 
~ Harbiyeden - FatiM '' 7' '.JO '14,'11 

11 Şltft - S.,ad 

11 HarblJ• • F atlla l F atibtea -Harbiye1e 9' 5,46 O:JI 
12 A Harbir•. Akn., J Harbiyed• • Ak.n7a 14' 17' 8,006.40 ~ 

Akıaraydan· Harbiyeye 18' 

1 Taksimden· Sirkeciye 1' 7,15 1~ 15 r--. • .llrkMI 

16 Mıçka • Be1 .. c 

16 A Macb • E.1111 

17 Şlıll • Sbık•• 

Sirkecid• • Tak•ma 7,al 1 

1 
Maçkadan - Beyazrta 5' 8' 6, ıs ~ 
Beyazattan • Maçkaya 17' 6,55 24,"" 

{ 

Sitlden • Emininin• r 8,10 ~:; 
il ..... -Emialn... 14' 7,10 ~ 
F=1a&n8ncl• • MacbJa 8,40 20,• 

1 Sifliden • SirbciJe 8' 1,25 2009 
Sirbciden • ~,. 12' 6,SS iİ1' 

1 

llecidiyekly ·• fn,f i.... 1,45 9,1/Jd 
Emin&ıllndea - lılecidipk. 21' 7,17 ıe, ...1. 

17 A MMllrddlr·'-~ Mecidiyekl,Oada- Emia&al 14,28 18,.w 
Eminınlnden • MeclcDyek. 15,00 19, 

19 Kmıta1at ... ,.. l Kuıtuluttu • Beyazata 6'9' 6.00 !!* _. 
Beyuattaa • KurtulUf& ı 7' 8,45 ~,.,,, 

, 1 ŞftBden - E= 1 ine 7' .. 05 -,~ 
11 A ttıa ..... • it. .. K111'bıhlftan-E.·hlalae il' 7,GI ~~ 

Eaıialdndea • Kurbalap 6,35 ..,.., 

Bqiktqtaa • Bebeie s.zs 
Beti\l•fl• • Emin&an• 6' s,a5 
Bebeldela • Emin&llne 10' 4,'5 11 a..ek • E•hl•I 
E=•wnclen • Bebeje 20' 5,55 
Bebekhm. BetDmP -,-

D Orta..,. • M..,., ı OrtM6yden • Ak:araya 8' S,SO 
Akaarayclan - OrtakB,e IS- 6,35 

32 Topı.,a • Slıbel 

S7 Ellraebpt • SirkHI 

t Bqiktqtan - Fatihe r 8,30 
Fatihten - 'Befildal• 14' f ,10 

TGPbPldm • Sirkeciye 8' 5,40 

' 

.Abaraydmı • Topkapıya S' 1.ti 

s.\ecWen • Tepbpa,. il' 8, 12 
TopbıplCI• • AımU.,. -,-

,, a,31 
19' 1.17 
·~ 5,45 -.-

I 
Atm..aydm-ltAa ' 91•7• 5' 1,211 
Ecliıreebpllhıı Siıleci1c 19' 5,41 
S.keciden -Etik ı' : ,. t5' .. ,, 
&iiaı ıhzpd•-A.__,. -,-

İstanbul Sular idaresinden : 
Kqıtlaana'a 1.m ,.,."cak •inle 1ravaı!an tç1a tSID • 

bclar çakal •• 1000 M 3 --.. Sultan Çiftliif kamu ayn •J'I flle 
rllık k ..... ••• •• ı ile ubn •lıaem:ald1r. • ekıill ıh ~--
-.ı ..... sinaek ilıhyelller W.... ........... .._.illa •• 
alllcalchın wmtıaamelwiıı altmı pu11a,...- Mrral• .. .. -- ~._.....,,,._,. 
h1 1nktap1arile b1rlikte bir zarfa we ...- *at k • .,...._ 
bawb bir zarfa Ye ba tld zarfı 4a Ostı.:ı lıir W"fa k0f9P ~ 
kuım .ahlldeyip 17 Hulnm ID5 P• rtııl - Ulll tip _.... 
Tı JaJm• SıraaınMrılmh' MAtJldlie verlHliclirl•. Ba aaattea ~ 
j 'I H ıcek lf

1 
.... L •• ....... " •dit ... lcla - ..-::: 

lçla - • 1 • x.. .,. ~ o 1 • 'teldifllr 8Jfl; .,.. ...... .-. - ..... _................ . 



2 Haairan SON POSTA Sayfa ıs 

Asya da Yangınlar, Sarsıntı ar 
. 

l•tanbul Beledlyesl llAnları 1 _,___,. _____ _ 
On Binlerce Kişi F elikete 1 1.-~~~=-=-' 

Kurban Gitti ~;~ ı.T.:;.:· 

Senelik 
muhammen Muvakk•J 

ldra&ı teminata 

Beş Koca Şehir Harap Oldu 

l 

916747 ıBerlln 119178 
4,632~ "I artoff 4121&1 

84,3.! ••tl• •,~970 
C..wr• 2,4430 IUlltrtt 78,77&7 
l.ı.ra ~.2t36 Belgrat 31,2S36 
Aaıtu.ı.. ı,mu l.e.dra ICr. '22r0l> 
Pı.. J9,0725 Moalı:en " lo.87175 

ISHAM •• TAHVİL\ T 
Lira ,Lira 

1, 9aalı.(Nuna) 9,~ Boa•tl A,50 
• Cfflmlle) 9,IW lt33 ıletlltr- "8ı-
• (111111'1) SO.- ..latlltr•• Dah111 941251 

o ... .aa baDk. :13,10 IDt,ana •u. 00,
••••• ,.. • a,- Bajdal &ertlp 1 414,70 
flrketl KvrlJ'e ıs,so ., • u "8.70 

··"· JO.SO R.Jl '·" 

Beılktaıta Slnanpap mahallesinde Tramvay 
caddesinde Sinanpafa medrHe&inln 13 No.lı 
odası. 

SUleymaniyede Elmaruf mahallesinde Tiryaki 
çarşısında 51 No. h U&t katta 12 oda alt 

42 3,15 

katta 3 odalı SUleymaniye Tıb medresesi. 240 18,00 
Yukarda semti, ıenellk muhammen kirası ıre mu•allit tcıiıJ. 

natı yazılı mahaller 936 aenesi Mayıı sonuna kadar kiraya verilmek 
Uzere açık arttırmaya konulmuştur. Talip olanlar ıeraJtl anlamu 
üzere Levaıım Müdürlüğüne mtlracaat etmeli, arttırmaya girmek 
içfo de bizalarmda göıterilen mu•akkat teminat makbuz Yeya mek
tubu ile beraber ihale· günil olan 3/6/935 Pazarteai günü aaat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. "B.,, "2757,, 

* * t.adoJuaSOY. 24.9J TraJD1'1J OD,-
• ı to P. 2\lt Rıhbm ıo,- 1 ve 2 Haziran 935 tarihinde yapılması mukarrer olan ihale-

A••f•'• a 100Y t2,50 Oü.Udu .. ıaz- terin hafta tatiline rastladığı cihetle 3 Haziran 935 Pazartesi gUnU 
..,Jııı D. X. 00,- T•luuı .ııo,oe 
fıt, T,..,.., :19

1 
lıTıaırKr.Fe.ıaH ııs.- yapılacağı ilan olunur. "B.,. 113054,, 

OıkHar.. S,OJ • • • ıtaJ 87,U~ ------------------------
y.,ıa.. 19, I ,. • • UIU lıi'.,00 

~::·
1 

~~; ~ 11•"tr1• -.- Odun Ve Kereste Artırması 
liindlıtaada •es•nde patlak nrea korkun~ ..,.. ..... llaraı,979 snlrdlti lrfESKOicAT [•J 1 

kooa hır ı•b• ır,.ru, l Kuruı Belgrat Muhafaza Ormanları şletme 
Keraçl, 1 (A. A.) - Heniz } 1'r1I ..._ • '1133 cHa..... 472~ 

llğlanmıyan •aberJere ıöre, bir 30_ Bin Kiti r.ıı. • ~on <R•ıat) 4950 Direktörlüg~ ünden: 
Jr, • 137 4Vılalt) 4•~ 

1•ndan Kuıtta•nın baıhca çartı· Oldü Ve au • llllO ı. .. •llflWtl!ı. •~hn Belgrat muhafaza orman\annm tensil ve lmanndan &tiril mevcut 
larındaD biri 7aamakta o)dup ==~~'!:(01.l,t~ (C'1mı..t79ı) 4750 kayın, trürgen, kHtane ve mqe ağaçlarından ç1karıJm111 ierek)İ 
tlbl, ISbllr raadaa da 1aman bir Y•rıalandı r..a.a MIHtlrlill ........ ~H•-'1> ••u s,a•o olan denilmiş ve dikili olanlardan da kuru •• haatalıkb bulunaa b s -- aee.t) • sosu 
ora 11mektedir. ~uetta. Jl (A. A.} - on yarı \Clab..ın,,.cJ 40:H Yalalt) .. OOJ ağaçlardan elde edilecek tahminen 300 metre mlk'abı ıayrimamul 

Kuetta'nm kor.ey• bahıında reemt oranlara ıröre, al.ııkl zelnlede (Aııhı) t68t t":t .... ~ kereate ile " 120,000" kental odun 1935 yılınm Huiran ayıma 
( tlmall garbtıdade) ,ez JIUomet- SO.OOO kiti yaralan•iı n .ölmttıtlr. onuncu pazartesi gl\ntı 1aat " 11 ,, de muvakkat ihale1i yapılmak 
r, kadar ltedııde, IDem1i bir ~ "- lhere kapalı zarf uıulile arttırmaya konulmuştur. 

yıkılclıjı •P. her laalde, ölenlerin VAPURCULUK •ınır karakolanun lbuhma.ap Şa- lıteklilerln ma•akkat teminab olan '' 1125., lirayı Vılayet 
lllon ıehrl blabltaa 1aarap .ı- dalla çok otmaaı lhıın ıelir. TORK ANO .. ..ta. ,c.tnu-.•n Muhaaebeciliğiae "7•brarak "15,000,, liralık bir tealllıDdD yapabile-
llluıtur. Kelat phrj de harap olmuflur. :ru• ıv~ cek malt kudrette bulunduğunun ve orman işlerini baıarabfleceğlnl 

Maatuaı .. bri ile etrafındaki IST ANBUL ACENT AUGI mlibeyyin Ticaret Odasından ilin tarihinden sonra taaclik edilmlf 
MUthlt S.r .. ablar ikiyi• alıaUlliain beıte dördn U.• Haa, Telefonı t129~HI • vealkayı muhtevi teklif mektubunu nıhayet ihale saatinden bir saat 

l SimJa, 1 (A.A.) - Din, Bil- almlfllr. TRABZON YOLU evveline kadar " latanbul Vilayet blnaaında dairel mahıusaamda .~ 
6çlıtan da yaman bir yer •ar· toplanacak olan u Villyet orman aatanalma •• komlayonu reisliğin• Shllr ve akıl lıast&hld&rı müt. 
llntııı olmuıtur. Kuetta"da &len- lk. ETEM VASSAF AKSU Vap11ra 4 Haziran wertlmeal ve tartnameyl görmek l&teyenlerin llAn tarihinden itibaren 
ltrln 1ayııı bin kadar orantanı· SAL J aUnU aaat 20 de ••tatil gnnleri ,, hariç BUyökdere .. Bahçe·köyUnde bulunan Belgrat 
)or1a da, ( 60.000) aOfua ~=~.:!~ °"~:r!;. .. t:::11 T.,~i~;;:, RlZEYE kadar. ormanlan ltlelme dlrektörltij1l ile latan bul Orman Direkt&lllj11ne 
barındıran bu fehir baştan .,.iı mllracaatları. • " 2807 " 
.............................................................................................................................................................. 

İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 

Emlik ve Eytam Bankasından maaılannı kırdırmak isteyen zat maaıları 
sahiblerinin malmiidürlüklerine vize ettirmek iç.in müracaat günleri: 

FATiH, EMINONO, BEvonLu, OSKODAR, KADIKOY' BEŞiKTAŞ, MalmlldUrlUklerinde: 
Aakeri ıve mülki yetimleri: 6nı Haziran Perıembe, Cuma ı&Dleri. 
Aakerl ve mtılkt tekantlerl: 8/ Huiran Cumartesi. 

'1ütekait, Dul ve Y etimlefin Haziran, T emmuz,Ağustos 935 Üç Aylık maaılarının tediye günleri ı 
BEŞiKTAŞ 

GON EMINöNO llAl.llODORLOCiO BEY<>l>LU llALMODORLOGO OSKÜDAR MALMÜDÜRLOGO MALMODORLOC() 
MalmldGrlitfiaCI• Emirler ca..ıiade Galataaaray Kaumpaoa Joacl Glte 2 lnci Giıe 

Aa. rattaa-1 Mllld7e ytıllmler1 Aı. 7ethnJetl As. J'9tlmlerl .u. ,..u.ı.r1 Mllld7e 7etlmlm As. 1•U111lerl 

101619!5 Paı:artetl 1 - 400 1 - 200 • - 300 4001 - 4250 2001 - 2430 6001 - 5200 ı- 400 
1ı Sah 401 - 800 201 - 400 301 - 600 4251 - 4500 2451 - 2900 5201 - 5400 401 - 80d 
12 " Çarpmba 801 - 1200 *>1 - 600 601 - 850 4501 - 4750 2901 - M50 5401 - 5600 801 - 1151 

" Mlllkl7e 7etUrılerl MQlkl7e ,etlmlerl Mlllldfe r•tl•lwf 

1a 
" 

Perıembı 1201 - 1600 601 - 800 2001 - 2300 6001 - 6200 3351 - 5800 5601 - 5800 3501 - a91a 
A .. tekaOtlerl MRklJ• tekaatlerJ Al. tôallUerl 

lt .. Cuma 1601 - 1900 801 - H>OO 2301 - 2600 620t - 6400 1 - 300 4001 - 4200 1601 - 19~ 

ıs 
.&.. taaltlerl Aa. tekaltlerl Aa. t.aıalltluJ 

Cumarte:d 5001 - 5300 1001 - 1300 1001 - 1250 ~· - 5250 301 - 600 4201 - 4400 J9St - 2300 
n 

17 
MUIJd7e tekaltferl 

4401 - 4600 2301 - 2580 Pazartesi 5301 - 57()(] 3001 - 3300 1251 - 1500 6251 - 5500 601 :... 900 
" MGtkl,. tekalltlm 

18 Salı 5701 - 6100 aaoı - 3600 1501 - 1750 650! - 5760 901 - 12()( 5001 - 5250 
" 

it 
Ulkt,. t.kallt llUlld,. tekaUt 

52St - 5500 Çaqamba 6101 - 6400 3601 - .3900 3001 - J274 6201 - 62~ 1201 - ı~ 
2() "' Perıembe 6401 - 6750 3276 - a600 1251 - 6450 11.1, ........ 

" GÜN fATılH MALMODORLOôO KADIKÖY MALM0D0RL0li0 
1. lncl Gife 2. lacl Olfe E:JAJ> Aul SamaQ-a fİfHI 

A .. :r•tlalerl lllll14re J•tlml_. A.a.ptllalerl Ae. ,.. .. ı.ı A.a. ratSalerl 11mı,. ,.u.ı .. ı 
:~lı Puadeal 1 - 300 6701 - 1054 1943 - IZOO 1147 - 1400 8000 - 3300 1 - 250 

Salı 301 - 800 7767 - 1961 2201 - INO 1401 - 1700 3301 - 3600 251 - 400 
it 

12 
Aa......ıer 

Çar,.mba 601 - 900 7968 - 8139 lf(Jf 5 - 1250 1701 - 1942 3601 - 3800 401 - 600 .. 
13 

•lll'IJ•hkalle •&11111 ... ka11ı.ı 

~erıembe 901 - 1146 8201 - iJ350 625J - 646ıJ '285 - 4500 8801 - 4000 601 - ili .. b..ıye •• nau 

1~ 
Mllld,.y..- MlllldJ• lakatil•I 

Cama 2341 ·- 2600 8351 - 8579 fl91 - 7786 4'501 - 4700 4001 - ill 1501 - 1700 .. 
Aa.tak..,_ 

1~ 
Cumarteal 2601 - 3141 8960 - V383 4701 - 5m4 5001 - 6300 1701 - 1900 ,, 

ıı 
Ae. telıa1ltlerl ~ lııllld7• ,.u. 

,, Pazartesi 3501 - 3800 8801 - U960 7058 - 7390 5301 - ~ 1901 - 2100 

18 
._._. •lılf• lelsalltlerf 

1Q " Sah 3801 - 4100 1 - 246 8579 - 8956 6601 - 6900 2101 - ili 

~ .. Çarıamba 4101 - 4283 5901 - 6200 
ltt Perıembe 5463 - 5908 8201 - ili 
1 - Zat maaffan uhiplerWa muayyea günlerde ıfplere mDracaatla ma ...... ıl•ıM h-d&r. A1ul takdirde latihkaklan umum tediyatın hitamında verilecektir. 

2 - 1°'fldiyaıte Saat dobzdan • 12 ')'• ~.• 13 • c:t.. 16 r• kadar de•am olan..Ut-. 
a - Cumartut ınnlerl tedlyatt clolnmlH • 11 • .... ...._ .&maeaktlr. 
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AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiçbir tehHkesi yoktur • otomatik ayarlı 
p9fla 88 lira • Bir Hn• vade ile verHlye 72 lira 4 aene vade ile verulye 82 112 lira - Kira a1da 711 kurq. 

S - A • T 1 E 
YERLERİ SATIŞ 

aAUPAZAR MAGAZASI Salıpasan, Necati Bey oaddeai No. 428. •so Tel. 44G6' 
112TRO HAN Ttlnel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
ELEKTRiK EYi Beyaııt, Mürekkepçiler oadde.I. Telefon : 14371 
KADIK6Y Mu.akldthane oaddeai. Telttfon: 60790 
BOYOKADA 21 NiHD caddui. Telefon : 56, 128 
OaKODAR Şirketi HaJriye iıkelHi. Telefon: 80312 .. lleOer; 1&JllJ•~• de llaaro lllU,acın•u 0011 •en oıarü te... eder • 

~~-........-- ................................................................................................................................................ . 
S b hl • A z O N KABIZLICI HAZIMS!ZLICI Afııdaki tatlı~ .n ~olı:u~ iı~le eder. Fasla bir yemek. !• iomedeD ıoııra laiMedill9 

• a arı a~ . . 7orpDluk n ııılı:ıollii hafifletir. ll•zon tusanllD teımadea ...... lı:almy..W 
kat1uaa bir al111dlld• defeder, yemeklerden Mide lkfth~ va tiıeıl aoılı: da olıa Bah9ekapıda ı, Bankua arkıuıoda 11 No. lu Muon ....... 
kahve b11it MEYV A TUZU bir aaat ıoara ahnıraa yaamaiarım ıfderir. depoımna iade edere-le bedelini geri alabilirler. Mezon iıim ve marlı:aııoa oolı: •kkal-

•• •••••••••• f-.w"4u .-ı.:o-u ... ---- ......,... .. • ~ .......................................................................................................................... .. 

SÜMBB BANB 
Yerli Mallar Pazarlan 
ikramtıelerhd .. ....,. •• 

lıtanbul Yerli Mallar Pazarmdan 26 May11 Pazar gunu 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarından 15 Mayıs Çırtımba gUnU 
Galata Yerli Mallar Pazarından 22 Mayıs Çarfımba gunu 

Mal aıa•lar ellerllldeld Qlll 
tarlldl llaponlar müallllllltl• 

Yiizde yiiz 
• 

Parasız mal alabilirler 
Dikkat I Yır:· ~Har Pızarlanıiı iqaımiyıll 

ıatıfjarı iki ıy daha surecektir. 

Nafıa Bakanlığından: 
Fevdpqa • Dlyarbeldr batbDıa 435 +600 • S07 +000 araaıadald 

kı•mın f .. ılyab kapah sarf uauın. Ye qatıdakl ıartlarla elulltme1e 
konulmuıtur. 

1 - Bu lıla muhammea lletlell 128,000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 7,SSO liradır. 
3 - Ebiltmeli; ~6-935 P-.••be tini uat ODl>ett• Bakanhk 

hlaaıında demiryollar laıaat ~lrealnde, lnfaat arttırma ve ekılltme 
ve ihale komiayoauada yapılacaktır. 

4 - Bu ekıiltmeye airmek lıtlyenler, teklif mektuplarını ve 
ekalltme prtnamHinde yaııb dijer evrak ve veıikalan ekıiltme 
ıaatlndea bir ıaat evveline katlar aumarab •akbm mukabilinde 
m•kfır clalreye vermit ol•aladırlar. 

5 - Bu it• ılrmek lıtiyenlerla mlaakaaa Kininden en u hir 
hafta enel iıtlda ile bakanlaja mlracaat ederek al•cakları fenni 
ehliyet Yetikaımı tekl.f mektuplanaa koymalan llzımdır. 

6 - Talipler bu ferıiyat iti lçia hazırlanan ekılltme ıartname
llle mukavele projeli ve teferruatından mllrekkep bir takim mlhıa
kaaa evrakını 630 ku1111 mukabilinde demiryollan lnf8at dalreılndea 
tedarik edebilirler. "2725., 

.aOvOK 

TAYYARE PiYANGOSU 
binlerce kitinin yüzünü rüldürdü. 

2. el kefide 11 Haziran 935 dedir. 

Eoyok ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.800 Hnlak......,.,.. · 

( 20.000) liralık bir alkllat ••dar". 
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Kan&11k eoaant1l müıtahıarlarından: 

krem Balsamın 
(BALSAMlN KREMİ ), ıtızellik ıırrıDI 
terkibinde •alı:lıyan oiddi •e ıayanı 
iiimat elli .... lik bir rtızellik kremidir. 
Bir defa (KRSM. BALSAMİN) lı:ullaaaa 
batta krem kullanamas. ltriyat ma· 
ğualari1Ie büyük ıozanılerde bulunur. 

Yu menlmlnde 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en gtlzel 

ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

BUyUk 20 Kadeh . kuruştur. 

latifede ediniz. 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeei Lire• 700,000,000 
İhtiJM akoeli ., 144,715,576,20 

Merkesi idare ı 111 L A N O 
İtalyanın baıhca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, lı'ranıa, İsviçre, AYoıtur· 
ya, lıfacariıtan, Çekoılovakya, Yu· 
goılavya, Romanya, Bulgariıtao, 
Muır, Amerika Cemahiri Müttehideai, 
Bresilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekntör Ye Kolumblyada 
Afilyuyoolar 

ISTANBUL tUU MERKEZi 
Galata Voyvoda caddeıi Karaköy 

Palu ( Telef. 448~112/3/4/5) 
t!ltlr dehlllndekl acenteler ı 

lataobulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 22900/3111/12 15. 

Beyoiluoda : İatilı:lil caddeai 
Telef. 41048 

lzMIRDE ŞUBE 

Z•YI ve ltlberde11 dG9mu, 
paaaport: Tebriadea ita kıhnaa 
Hacı Mir Mahmud otlu Serl.ıl Cafer 
Saclatayaa Mahmudt na•ıaa alt olan 
57062 Umumi ve 632 Huıuıi au•arah 
•e 16 lıfead 1310 •e 7 Mart 19J2 
tarlWl pauport- lıtaıka lıtlr ki•Hnla 
elia4e 1'5rllecelıı o'uraa lııaaual taki• 
bat icra olunacaklar. (352) ...p .......... , \ ____ ...... ____ _ 

a.w .......... . .......... '- . , 
..1 • 

Yazhğa gideceklere 1 

KARYOLA ve SANDALYALARIN ENVAI 
latanbul Rızapa9a yokufu No. 88 

ASRI MOBil YA MACAZASI Telefon : 23401 

. 

RADiO SALTS 
ile çabucak ıeçecektlr. Hr 
mea buıOnden bir kutu ar 
nız, ve akıamlarl deraauaa 
klff miktarda koyacajıall 
Radio Salta ile blr arak l>ar 
yoıu yapmaz. Kat'ı bir tr 
davl buluaacak, a1aklarıa1J 
bafifliyecek, 1ancı ve ıltldr 
ilkler zail olacaklar. Bltll 
eczanelerde ntdar. 

Nafıa Bakanlığından: 
Irmak - Filyc ı hattında sekiz muhtelif lıtasyonda J-pbnlacd 

biaa inıaat ve ameliyatı mllnak&1a1ına talip zuhur etmedliiad~ 
tecil.} e ıartlarmda bazı mOhim tadllit yapılarak bu it kapab l8P 

uuli ile ) eniden mllna1'asaya konulmuıtur. 
1 - Bu itin muhammen bedeli 160,000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat miktarı 9250 llradar. 
3 - Münakasa 13-6-935 Perıembe ınall ıaat on beıde bakar 

lak blneı da Demiryollar lnıaat daireaindekl mlaakaaa komllJO
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu ekıiltmeye girecekler tekJ;f mektuplarile ebilt .... 
prbaameslnde yazılı evrakı ve 2490 numarala artbrma, elulltm• "9 
ihale kanununda göıterilen 1alr veıaiki ekliltme natiaden bir -_... 
ev•eilne kadar numaralı makbuz mukabilinde mezk6r datre1• 
vermlt olmahdırlar. 

5 - B.a iıe girmek iıııteyenler mllnakaaa ıartnamelile maka" 
•ele projeıi ve teferr~atından ibaret bir takım mftnaka1a e.r•~ 
Hklz lira bedel mu'kabillnde Bakanlık lnıaat dalrula...-

alabilirler. ~ 

Umum Ayakkabıcı San'atkarları Cemiyetind•n: 
Arallkabıa usta, kalfa; IHl H çsrtldarile kaHf, 115-elecl, tlerlel. •~ 

t1.ae1, kalıpçı .. lkçeciler.ia tHcillerlal blraa enel J•pW•alan lfi~_..!:-• 
~· ........... atla ... , ........ w al•al•r.. teHUlwlai !"'!"""'~ 
rın' na ..... ., .. baulaua•r ....... ........... ......... ~-
•ldw• ... en-~ aw-. itaa .... m. ... 


