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1 n g il terede Çalışan Dünya Silih 
Ticareti Tahkik ·Komisyonunda 

Bu Hakikat Meydana Çıkh 
Çünkü, Dünya Silah Satııının Üçte Birini O Yapıyormuı 

lqilla .alAla t.brlkalarnada ıliıllıa top aermilerl 

Londratlaa yazılıyor ı 
Amerika &yanından ıonra la

ıfllıler de dDnya ıllih tlcaretim 
,.,_.. ftr•a ve devletler halduada 
tahkikat yapmlya t .. el>hGI ettiler. 
Bu tahkikat, Amerlkalılannld ka· 
clar hayret verici ve debt•t uyan• 
dırı,.dır. Bu tahkikat ılraıında 
ıahltlerden M. Harry Pollltt mGt• 
bit lfıaatta bulunmuı, demlıtlr kh 
-«Huıurunda bulu•dutum tah· 

kllcat komlıyoııuDuD mulaterem 
reltl dahi ıehirll ıaı yapan im· 
perfal Chemloal lncluılriH P,k .. 
tln&a 7~, ıilAh firkatinin tle 1000 
hnü1azll bi11Hine Hhiptlr. 

Dlj'er taraftan bugUnkll ln,U
terede, iktidar meYldinde '-ulunan 
hemen herktı, bu nevi fabrika 
•• t::•tlerla lıiıH Hnetlerlae 
mali ler. 

Laıillz Maliye llUW Nemi !;.'Jemb.n.p [ D•nmı 10 unou yüıde J 

Bulgaristan Türkleri 
Bahtiyar insanlarmış ! 

-
Qnlardan Daha Serbest, Daha Mes'ut 

Kimse Dünyada Y okmuı 1 
1 

r1 
f 

Esefli 
Bir Kayıp 
Moskova Elçimiz 

Ameliyat Olurken Kalp 
Sekteaiaden Ôldü 

EHfle Gj'rendilimize glSre 
Moıkova elçlıl Bay Vaııf Çınar 
Moskovada apandiıltten ameli· 
yat olurken kalp sektHinden 
vefat etmlıtfr. V 111f Çınarın 
apandlılt kaatabğına mnptela ol· 
dutu malum delildi. EvvelklJ gUn 

( Dnamı 3 GoeU yt1a:de ) 

-v ... , ç ••• , ------.. ·--···-... -·---
Berb•rlt1r Ve 
Hafta Tatili 

y ••I lıafta tatlll kaDUDUBUD 
çıkmaaıadaa evvel Berberler cemi· 
yetialn tle hafta tatilladea iıtifa· 
4• etmek arzuıile alAkadar ma· 
kamJara J•ptıiı bazı miraca• 
atlar, .,. meaeleyl de dedikodulu 
lttr t•kle ıoktu •• batti bası ber• 
iterler kendi aralarıada uyuıa• 
rak flla dlkkAnlarıaı hiç açma· 
dtlar •• 

Bu vaılyetla eneliyatını Ye ıoa 
teklini 6penmek üzere din 
Berberler cemiyeti relıl lımail 
Hakkıya mDracaat ettik .• 

lımall Hakkı bize vaziyetin 
bntun aafaiaatını ıu ıekilde an• 
lattı: • 

- " Hafta tatilinin yeni ıek· 
U müzakere edilmeden evvıl, ka• 

( Dnamı 11 inei yD•d• ) .............................................................. 

1( Atletizm Bayramı 
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Türk Kanatlarını 
. . 

Yükseltmek için .. 
Açtığımız . Mü.sa baka ; 
Alika Ve ·Takdirle 

Karş~landı 

Fransız ıaaetelerinden biri, daha tayyareclliA'ln başlangıcında, bir 
uçuıta Mant denizini aıarak loglltereye gl decek ilk tayya· • 
reciye bnynk bir mükafat Tfldetmlıtl. Bu m\lklfab almak 
o zaman her tayyareci için en büyllk gaye olmuı ve Fransız 
tayyareclllfi bu aayede dfj'er memleketlere nlıbetJe dalıa 
çabuk aerpllmlttL 

Londrada çıkan Dally Mail gazetesi loglltere ile dominyonJardan 

herhanıf birine ilk uçacak tayyareclye 1000 loıillı lira· 

ıı vereceğini ilin ıtmlıti. lnglliı tayyarecileri senelerce bu 
mükAfata liyakat kazanmak için uğraıtalar Ye nihayet mu· 
vaffak oldular. 

Gazetelerin bu kabil teşvikleri tayyareciliafo yllkaelmeaine ve 
aerpilmeılne yardım ettiği içindir ki : 

Son Posta Da 
TUrkiyede tayyarecllliln •llr'atle inkiıafı için böyle bir teıeb-

bUıe önayak ol~ak fıtemiıtir. 
aon Posta Tayyare Cemiyetine 
- Biri uzun mesafe uçu'u 
- DIQerl parafUtle ini' 
Y•r1fı yepllmeaını tekllf etmektedir. Bu yarıfta uçup lttlrak 

edennlerden birinciye 500 lira, parafDtle lnl9te mu· 

vaffak olacak olana da l 100 llra mUklfat vermeıı ka· 

rarlafbrmıf tir. 
Bu yarıt; memlekette tayyarecilite kartı muhabbet " umumi 

hlr allka uyaadıracak •• lli•ll tayy-.eiJltia llerlemnlae 
htımet eclenkttr. 

So• Post•nın 611 t•ıe6bi•• ı•r•k okuguc•l•r, ı•r•lc ltıgg•r•t:ller 
•ra•ı1td• •• ,il. ,,; •lak• •g•ndtrlfllltır. r.,,.,.. e ... e1 •• 11.ı. 
bir •• ev .. ı Hıl• 6lr garıı lertip •tmed11l •.ııemelcl••l%. 

Belucistan Zelzelesi 

,,, .......... - . ~- Pf!ilK.,,,U ••lMpf• •.Hls•I• . 61r ,.,,,, ffl• 
.. M1e osMıa,,,, [Y ..... 11._..,...._J 



2 Sayfa 

[Halkın s •• ;)' 
c.,,.. Paar Oldııittın 

Sonra Bir Deliıiklile 
Ufratlını% Mı? 

Çe11berllt8' GUrltUz •P11rt1-
.. nı11da, dahlllJ• ..ateha .. eı ......... 

- Glslre•-- •ı ..... lılflllr 
mlıt•rlm yok. G•I•• de olmadı bit• 
tab burada ... luDupm aynı katta 
ptlp kilbaamdaa ltlrldlr. Blaae
aale7Ja •lfteril•i• .. alm M tatil 
,.aaade burada oldutumu hiç te 
uanetmealer •• •tramaslar... Ca
•aaın pazar oluıuada ilk defitlldi· 
I• bu tuaftu upclık. Halltukl .,_ 
IMp b6yle olmı1acak blttabl.. Ge14-
Mk haftalar lftnde •m• sl•I ..... 
lleı 1•lı1&tak. Puua .. tatil 7aplla
•khr. V ahm shtle llaflf ltlr ltealm· 
11eme1izlik •ar ki, bu da yaJlarclHberi 
•mayı cuma, difer sOalerl .le taWI 
•araıamüzdaa ileri ••l .. ktedlr. .. 

Nuruoeme11I~• addeal11de •o. 10 da ••ki TrabaOR U-el 
ed•lttıat ......... .., ... .,. 
•-•mı 

- O. ..... ..ı ?. VallaW pels 
farlaada ..... ,.W.. Malt..iE 
•ualll•lu lcla ._ ... talll u • 
Ha ca•a oı • .., laa ...-L al 
bu ae1e Maaer WU. .W. ?. U..... 
efea41 uaku•ru aı.,. ........ 
u .. 1ı pala••t ı•tır•t'" u.... ..,._ 
iare blaiace u .. k dayua•a•ıe; 

- A efeadl, demlf. Ki• ladl tle
alaia dlbia• ?. Kim ke1du ltualarsa 
adı .. ?. O 4a ltabk, ba 4a ltalık L. 

Şimdi ti• YAJ ca.. paur ol.duL 
lldı,..ıer• aJlll cenbı ••••il lasım; 

•Ki• b.Wa au•aJI paaan ? Kim 
ko1d• adıas. O da .... IMa da ıl•L ,, 

Jf. 
Dlw•n~olu •tık aok•k No. e 

dll dl,çl fakir Teom•nı 
- Detltlklik bittabi olaoak. Me• 

•il butrGn .biç çalıtamadım. ÇGnkl 
ifiawl• •Tatil. dire ıalait 1 bir fikir 
..... l.t.k, ..... r•k. ı.a...ıu 
da phfa• ... Fakat aJaı '8letlnlat. 
,. cama ıtlal de ..... 8at.neek. Yt• 
.. .. tatildir,. diye o •la ele iti fH• 
teklife nracaf ız. 

u.ı... ba deliflkBt• aı ... bu .... 
mlı için ea az bir iki ay Jbımdır. 
Ondan aonra bert•J 1oluna l'lrer. 
Olur biter. 

Jf. 
&ultan•h111et ••'•tmektebl 

aokak No. 109 de H•IH Tancen 
- Detitlkllt• utramaz olur mu

pı?. Elbettt.. MHeli bak bu bHlran a,. içinde iki ... nG•la bOf P"1 
Cuma ol1a lcll ••ele oturabilirdim. 
Fakat busGa J•rl•d• darama-. 
Çlakl cumada• dialeomlttlm. Orta. 
bk bombot, lana bulanık.. Bir J•r• 
sltmeyl de dlıllaemedlk. Tabii bu 
781aaı Ok paaar lıla.. Gelecek paıar
lar tla ................... 

Müzede Hırsızlık 
iki Seyyahın Çantasını 

Aıırdı1ar 
Don Aurıatlka mUzulnl ı•· 

ıen iki Alma11 Hyyabının para 
çantalara afll'dlDlflu'. S.7yalııılar 
Topkapa ..... ,...dald ••hafız pe
U.lere mOneaat etmftlerdtr. PoHa 
hnlsı.. .. tu1cta ... 

SON POSTA 

DABILi BABIRLBB 

Yeni istihlik Kanunu 
Yeni Kanun Ayın Birinde Tatbik Edi
lecekti. Buna, AncakBugünlmkinOldu 

Bir Hazirandan itibaren tat· 
blk edilmeal llzımıelen yeni lr 
tlbllk K•nuau, Huiraa birin Ye 
lkbata tatil sini al•ua Mbeblle 
buıUnden itibaren mer'iyet m••· 
ldlae ,ırıyor. 

Yeni kaau11 ,..ıdea ylz par
ça •tJayı al&kadar etmektedir. 
Bunlardan ldmiıi •••ılce lstihlAk 
JUmine tlbl değil iken yeni ka· 
nunla iatihlik reımlne tibi tu· 
tum•ı, ldmialaln de llt1hllk re.
al ualtılaut •eya cotaltılmııtır. 

Demir' çelilr, halar u. bunla
na .. m.ıAb ••J• baalarla kan
•k •••allt ta latllallk rumine 
tabi hltalmuıtur. 

Buıttnden itibarı• ,emr8kler
de bualu ithal edilirken iıtihllk 
.....ı abnacaktar. Ewwelce ithal 
...... olaalardan da depo, ma• 
laza • .,. lmalltlaaaecle bulu
Nlllana •• ft mktarlan 15 
ı•• iP.de ••laalll talaaldmk ml
dlrllkleriae bUcltrllecek •• latib
llk ....ımlul lclenecektlr. 

P&f&bah;e Cam F ıbrik111 
Patabalıçedeld cam fabrl

kHı ikmal edilmek lieredir. 
Eritme ocaklarından bazılan ya• 
kdmıı •• tecrUbeliae bqlanmif· 
br. Yeni ocakları blrdeabir• yak· 
mak aalmkln olmadap lcba uzun 
... det~ ...... dl
lecektir • 
-·~ ın-. ••• --~ .. ....................... . . .-. ·~ 

r- . "' 
Küçük Esnafın 

Kontrolu 
Sıkılaşhrılmalıdır 

Kaçük ••af baawa•, alAkadarlara 
lıamanl kolaybklar ılıterlle ıaaterile 
.U..yet 21 ••111ta ıoa bir 11aıf ltçl 
slmreain• de 'Hrilmiı olaa mlJaletia 
ltltmHlle u•umt ıurette tatlalk olua• 
••Ja baılach. Gerek a1lkadar Tiri& 
'9ftldanaıa, .. ,.k bhsat 0.41 
mG .. hede•ilh rlrlJora• ld h lıa
aua llyılüle t.tbtk o!uamayor, 'lroa-
tar.I .. .a.- kaltJ•, """'* ,_, ·
• ., -.a.4e W.. ,..... 'tçller 
caJıtıJor. 

Haltu"rl eals1 Mr lıoatrol nyeıia
dedlr ki kanum tıdWk bWllyeti 
hmla •clilebUlr; bu yap&lar l'tıilaa.U, 

dlkkh •• fabrikalar, atelyeler do
Iaıılmalı ye laer ifçiye de a711 ayrı 
•e1ikala11 ıorulmahdsr. Kendilerinden 
ebliyetname aranan ıof<Jrler için 
nuıl ki l»u, bByl• yapılayoraa, kaçak 
ffndın mpraka.,e.I de dedlthaiz 
.. klhle ,.,.ı.ahdar. 

Bu Çadırın 
Hikmeti Ne? 

Aıkeri Müze Önündeki 
Çadırda Ne Yapılacak? 

Aakerl Müze idareai mlize ar
kasında bir ok atma yeri yaptır• 
mak istiyordu. MGtehae11ılar bu 
ıahanın dar olduğunu ı&yledlklerl 
için bu fikirden azgıeçilmi9tir. 
MUze aıGdürU Meydana kurulan 
çadır içinde Baltacı vak'a•mn 
t11v:fr edileceği hakkmda baıı 
razete~crin yanlış haberler;ol tek· 
zlp etmiftir. Mftdlrlftk burada 
kurulacak tarihi aahneyl ıimdilik 
gizli tutmaktadır. 

Kundakll Bir Çocuk Bulundu 
Öteye beriye ablan çocukların 

arkam blrtOrlD kelilemlyor. 
Din de Kumkapıda Hiaardibl 

elenilen yerde kale tberinde oy• 
namı1a çıkan çocuklar, oraya 
tqlar aruma barakılmıt bir 
kundak 16nrek poliai haberdar 
etmişlerdir. 

Zabıta memurları kundağı 
aldıkları zaman bunun 4 aylık 
kadar bir im ~ocatu oldutaau 
ıörmllıler •• lt;ap edu tahkikat 

1 
Türk Kanatları 

için .• 
fstanbul Polisi De Bir 

Tayyare Alacak 
htanbul Emniyet Mlldtırlljll 

memurlan tanrmclaa bir tanare 
Hbn almak izse icap ecNa 
p•amn toplanmamaa karar ...,. 
rl mit ft tatbikabaa ıeçilmlttlr. 
Bu tayyare "Polla T ayyareal,, an• 
vaaıaı lllflyacaktır. latanbul po
liai namına bu tayyar• almdıktu 
ıonra diğer Yillyetler uud7et 
mDdllrlükleri de aym pldlcle 
birer tayyare •tın alacak paraJı 
topla1acak1Uclır. 

Budan bqka, ..Jatellf ... t
lerle vazife ema .. cla caa ...,.. 
zabıta memarlarmm •tanlan 
için .. hrimizde dikilecek .. Emnl7et 
abicleai.. için de yakında fa.U,ete 
geçilecektir. 

-------------------------enalom tauim ecl.ek ba ,.,_ 
rUJU •• Dlfklal• EYi " .. .... 
dermltlerclir. 

Poli-, timdi ba çocaju INraba 
meçlaul elleri• aahlblal t.lıblte 
uğraımaktadır. 

Dün Haliçte iki 
Sandal Devrildi 

Fakat içindekiler 
Güçlükle 

Kurtanldılar 
Ola tatD olcluja için birçok 

J..ı•de oldap pbl Haliçte ele 
... c1a1 pdatllsl olmılllbr. Ba 
arada Od tane de ftk'a bycl•cHI· 
mlftlr. 

Sala--, 8-1amia, VitaU 
1 .. mlırlade ~ MaaeYI arbclafla 
Mehmet iaminde bir de Tnrk Ay
wansarayda Niyazi isminde birin
den bir ••ndal ldralamıılar ve 
yalnız bqlanaa kllrek çeke çeke 
EyObe kadar ge1miıler, oradan 
da Bahariyeye dojru açılmıılardar. 

Bir arahk bu dört arkadaı 
9akala1ımya baılamıılar, bu sıra· 
ela da •andah devirmiflerdir. 

Denizin o 1namının batak 
olmaıı, denize dökülenler için 

1 
ciddi bir tehlike t91kU etmlf, ... 
reket •eraia etraftu ,...._ 
kaJlklar örafmd• brtanı..,. 
lardar. 

ikinci •ak'aya gehee: 
Ha•klyden Ayn ... ra7a ı•ç

melde olan iç M.eYI .,. iki 
Tiridi tqıJn Uftdala, bir aralık 
rOzglrdan iatifade etmek İ•tlyvek 
yelkea a~ıt. fakat bir arahk 
rlzp tlddetteniace yelken ten 
dhmlf, ıaadal da •labara ol
mattw. Sandahn l~clekl IMf 
kiti bu ıuretle tam Halicin 
orta yerinde denize d&ktUOoce, 
aandalca bunlan birer biıw kur
tarmaktaa i&ha"aca et.it •e u• 
bilden lltimdat e,femlttfr. 

Bunun üzerine Hukly lıke
leıinde balmıaa iç kayak Wnle• 
kazazedelerin imdadına koımuı 
ve hepıi de boğulmak here 
iken ıliçUikle kurtanlmaflarchr. 

Fazla su yutmuı olan kazaze
deler tedawi altına allamışlardar. 

- P•zar Ola H ... n B. Diyor Ki: 

Hulran S 

1 [ Giniin Tiu_ilil ) 

Bir iki 
Satırla 

OtobUe Ve Kem1onlar1• 
Muaı•nelerl 

l•tanbuldaki otomobU, otoblı 
.,. kamyonların muayenealne bir 
HuJrudan itibar• bqlanlDlfbr• 
Muayeaeı. bu ay aoauna kada 
bitirilecektit. 

lf- • • 
Semplon ekspresinin Lo• 

komotlfl Bozuldu 
Don Sirkeciye gelen Semplo11 

ekıpreılnin lokomotifi Bulgaf 
topraklarında bir araza ıeçlrmlf, 
bu ,nzden tren mutattaa iki aut 
ıeç gelmiıtir. 

« * « ' ..ker Ne .. ı Ve Ne Zama• 
Ucuzlareak? 

Ş.ker fiatlannm aaadatılm .. 
için pancarın klloaunan 30 paraya 
alınma-. utihlAk rHmlnla hacilriJ. 
..U ele dDfllnlllmektedlr. Elde 4 
bla •aıop ıtok teker bulundup 
lcla ucuzluk derhal tatbik edil ... 
•lyecektlr. . .. . 

nrklJ•t l.nstttUaU Ankar•,. 
Gidiyor 

Onl•enlte edebiyat faktlltulne 
bajh Tlrldyat eutltlall Jeal 
_... J1b baflDdan itibar• Aak9l 
ra1• aaldıdllecek •• JeDİ im,. 
a.cak olan clil, tarlJa Ye cotrafJ• 
fakllt .. e bajlanacaldar. . .. .. 
Resmi Mektup Ve Telgraf 

Ocretlerl 
Poıta ve telsraf ldareai bit 

Hulraadu itibaren ..... i meJc. 
tap ye telgraflardan lcret alma1a 
bqlamıttır. Bu 8cret pul yap.,. 
bnlmak aurettle delU. her clalre 
lcla ayn ayn defter tutula• 
.....tile almacak, her clalre laer 
a1 aoauada pc..tane ile beaapJ.e 
pcaldu. Enelce Juclıfmm btl 
laaber, ba aaretle ba ay bqmclaa 
itibaren tatbik ecllllyor. 

• .. * 
Beledlrenln Al••I• 8or9 

Belediyeler baak.. Beledi,.-
• latedlil 900 bin Hra11 defam 
~ i•k•-.lhpu U.t alrm .. 

" - ,.,.,. iki .. ,. ·~ blemtht 
Yerecetlal blldlnmftlr. Şimdi 
parama mıktarı &zerinde 16..,... 
, .... idedir. . .. . 

LUlll Fikrinin Vasırett 
Senetial baroya. Oalvenitl9y• 

ye KaltOr aaba11nda kendi prt 
bftui• ... n.ı ruaalarla •• 
taabetll hlklm verecek hlkimler• 
waalyet eden Lfitfi Fikrinin wul• 
,.ti yeriae ıetlrilmek iare 
Beyojlu Sulh mahkemeli tara
fuldaa terekeaiae el konmuıtur. 

c:::» ....... ,.,., 

Ke ... - Ham B. - ş. ....ıu.. 
tla •uları ne kadar ıenılndir, içinde D• 
fa7daJ. ...ı....- ...... 1 

... · Y alon,. -. nlarmda radyo ak-1 
tlvlte wardır; Buru7a alt. ....,_. 
..... buı..ıua. 

••• Karahleara Kit, ıularında ne ıtı· 
sel maden "ha11alan bularaua. dejil mi? 1 

Huan B. - Canım uzata altme, sftt
çDye fit, T erkoı •U)'UDUD lçiı!d• aut 
ha .. ıen bulVIUlll 



3 Haziran , 
Her gün 

Hepimiz 
Ev Sahibi 
Olabiliriz .. -

lngilterede ayda yedi ıekiz bin 
ev yapılıyor. 

MtHarekedenberl yapı~an ev· 
lerin miktarı iki buçuk milyona 
Varmış. Yani lngilterede mevcut 
binaların dörtte biri. 

Bu sayede 3,5 milyon kazanca 
az ve fakir kjmse, ev aabJbi 
olmu,. 

Bu inşaat için sarfedilen pa• 
ranm yarısını inıaat şirketleri 
temin etmiş. Bu ıirkotler tarafın· 
dan ev yapanlara borç verilen 
paranın miktarı 900 milyon lngiliz 
lirasını buJmuş. Bu para bütlln 
tnilli servetin dörtte birini teşkil 
•diyormuş. 

* Bu rakkamlar •İzi korkutmasın. 
ÇUnkll mesele parada değll, tu· 

tulan sistemdedir. lngilterede lota .. 
at şirketleri herkeıi, en fakir yurtdaıı 
bile ev ıahibi yapabilecek baait ve 
kolay usulJer icat etmişlerdir. 
Halk verdiği ev kirasından daha 
az bir pare ile hem ev sahibi 
olmakta, hem hayatını ıigorta 
etmektedir. 

Bu it lngilteredo 150 ıene ev· 
vel baflamış, yavaı yavaı serpilip 
bOyümUş, buglln bu ılrketlerio 
••rmayeal 550 milyon lnglliz 
lirasını bulmuıtur. 

Inglllz inşaat ılrketlerlnln 
halkı e• 1ahibi yapmak için tut· 
tukları yol birkaç kelime ile şu 
)'olda anlatdabllir: 

1 - Şirket ev yapmak lıte
Y•nlere uzun vide ile kllçllk 
fıfzle para ikraz ediyor. Borçlu 
•vlnl t irkete terhin ederek lste-
4'il evi ysptmyor. 

2 - Ev yaptırmak lıtiyen, 
lbaaıım kartıhk göıtererek tir· 
ketıerden para alabilir •• yine 
lcOçUk taksitlerle bunu ödemek 
Uıer~ ev yaptırabilir. 

3 - Yahut tirket evi yaptı· 
rır ve kira bedeline karıılık gele• 

l'
ct•k bir taksitle ılıe evl satar. 
aksitl~ ödeninceye kadar •• 

tlrketindir, son takait ödendiği 
zaman ev sizJn olur. 

4 - Şimdi çok ratbet gören 

Şlon alstemde sigortalı satqlardır. 
lrket evi yaptırıyor. 

l Size uzun vade, ufak taksit· 
•rle satıyor. Fakat l>ir glln 

olur da aileniz takıitlerl ödeye· 
llllyecek vaziyete dOıerse ne 
olacak? Buna kartı da ıirket 
•izi ayni zamanda ıigorta ediyor. 
lkldnğnntız takdirde ev ailenize 
alıyor. 

Şirketler, blltön bu inşaat 
l•rt ve ıeklllerioJ glSıteren mu· 
~•aaal lzahnameler bazırlamıflar
Qlf. Bunlara iatey6nlere aöade· 
rlrler. 

* Bu defaki parti kongrea;nde 
lıer yurtdatın ev sahibi olmBBı 
rrenıibl kabul edllmittlr. Bunun 
çln kredi açılmaaı da muvafık 
IÖrUlmUıtUr. 

Elimizde bir de EmlAk bankası 
aibi bu lıle meşgul mUesaese 
~ardır. Acaba bu müeaaese lngi· 
tlı tirketlerinfn takip ettiği a:ı· 
•tnb. l kabul ederek hepimizi ev 

la ibl yapamaz mı? 
Gerek Istanbulda, gerek 

S(>N POSTA 

a insanın Üstünlüğü a 

Ortada inıan, üıtün olduğunu lara fU cevalı verebl ir: - Eve , fa kc.t... Hayv. nlaun 
kablliyetleri vardır. Fakat ıounın b"r meziyeti va rd r ki 
büliln mahlükların yaptıklarına nıtQndilr: DUtUnmek. 

ıöyleyerek ÖYOnOyor. Diter mııhJüklar, ona faik o'an 
meıiyetler:ni sayıp dökllyorlar. Her mah"O.k loman1n 
yapamadığı bir ıeyi daha iyi yapar. Demek ki lnaan 
hayvanlara faik deti!dlr. Fakat inaan hiltiln l:u mah"iik-

Hayv• nlara ancıı k düşünme kabiliyetimizle OıHinlük 

iddia edebiliriz. • 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Hay t Pahalıl ğı Hak ında 
Bir Saylavımızın Tetkik eri 

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

Pahalılığın iki Sebebi Yar: Tröstler, 
Memleket içinde Mübadele Zorluğu 
Ankara, 2 (Husuai) - Bir say· 

!avımız, bOyftk ıehlrlerdekl hayat 
pahallıhğının hakiki ıebeplerl 
üzerinde çok enteresan ve dik· 
kate değer bir etlld yapmıştır. 

Haziran içinde olacak tatilden 
iıtifade ederek birkaç şehri daha 
aezdikten aonra tetkiklerini biti• 
recek ve tezini ortaya atacaktır. 
Bu tez, bUtün memlekette büyük 
bir allka uyandıracak değerdedir: 

Hayatı ucuzlatabilmek ıçın 
devlet ne gibi tedbirler almalı
dır?.. Bunun çok geniş ve iyi or
sranlze edilmlı bir teıkilit işi ol .. 
dutunu söyliyen 1&yla'fımız dl· 
yor ki: 

" - Benim iddiam; mUıtah· 
silin malını daha ucuz elinden 
almak değildir. HattA, anladımkl 
mahıullerimiz dahilde ne ka• 
dar yüksek fiatlarla iatiblftk edt
lirH, umumi refah seviyesinde 

yapacağı teair de okadar kalmıyacak, 
mutavassıt •ınıflara bir hareket 
yaratacaktır. 

Benim iddiam ıudur: Yurdu· 
muzun, her mıntakHında ayrı ayrı 
ve blribirine uymıyan, hepıl batka 
başka ihtiyaçları karıılıyan, mahıul 
yetiştiren bir memlekettir. iklim 
farkı çoktur. Yetiştirilen mahsu• 
lUn cinsi farkı da büyllktllr. Bu iti· 
barla daimi bir mlibadcleye lüzum 
vardır. Ben, bu mübadele netice
sinde mahsulün bire kartı bet 
miıli yükseldiğini tesbit ettim. Iıte 
hayat pahalılığının en bllyllk 
Hbebi ... 

Deniz'ide kirazın kilosu bir 
hafta e\'vel (3) kuruta satılıyordu. 
Ankarada (15) kuruıa alamıyoruz. 
Sebep gayet baa:ttir. Mutavassıt 
çoktur. Sattı organize edilmemiş• 

tir. iyi bir flat kontrolu yoktur. 
Devlet demiryollarının son ten• 

zllAtından sonra nakil işleri Uze• 
rinde daha baıka birıey isteye· 
meyiz. Bir mal, bir şehirden diğer 
tehire ıldinciyo kadar dört muta• 
vasaıtm elinden geçiyor. Aığarl 
karı yüzde on kabul ederseniz 
yalnız burada kırk mutavassıhn 
aldığı kArdır ve fiata binmekte
dir. Nakliyeyi ve kArı; maliyeti 
iki miall fazlalaıtırmayı kabul et· 
sek bile yine meıeli yerinde 3 
kuruf olan klraıın (5) misli fazlaya 
satılması muammasmı hallede
meyiz. 

Bu, ufak bir misaldir. Bütlin 

f 
yediklerimiz, ve içtiklerimizi bu 
mlkyasa tabi tutabiliriz. Çatalca 
ile lstanbul arasındaki tavuk, et 
flatleri araundaki fark, iki yer 
arasındaki mesafe ile ölçniemlye
c:ek kadar fazladır. 

Kazanç darbğı, aı para, 
buhran bizi; memlekette hayat 
pahalılığını ucuzlatacak olan "iç 
tedbirler,, almaya mecbur etmek· 
tedir. Bugün öyle maddelerimiz 
vardır ki beı, altı büyük viliye• 
timizle, onlara yakın köy ve 
kasabalardaki fiatlar ara11ında 
yllzde iki, hattA liçyOz fark 
vardır.,, 

Siyonist Propagandası 
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lngilizler Hesabına lı Yapan Bir Adam 
Nezaret Altına Alındı 

Yakacıkta oturan ve lngillz 
konsoloshaneıi hesabına FiJistloe 
gidecek Y abudilerln iılerini gören 
Çermak adla Yahudi polis tara• 
fından nezaret altına alanmııtır. 

Çermak ika Siyonist cemiye· 
tinin delegesidir. Evinde yapılan 
araıtırmalar netlceainde TUrkiye 
yahudilerlnln hicretine ait bir ta• 
kım vHikalar bulunmuıtur. 

Bu İf ten dolayı latan bul da 
Çermaktan başka nezarat altına 
alınmıı kimse yoktur. Fakat 
Pariıte çıkan Tempı (Tan) iaze· 
tesi bu işe ait haberi şöyle 
veriyor: 

•• lstanbul zabıta1ı, Türkiye 

Musevilerini FiliıUne göçmeğe tef• 
vik ettiğinden ıllphelenilen " Je• 

wlch Colonization a11ociation,,isimli 
cemiyetin idare merkezinde bir • 
arattırma yapdmıştır. Burada bir
çok vesikalar ele geçirllmiı ve 
mlihürlenmlştlr. Altmıı kişi kadar 
alakadar nezaret alt.ndadır. 

Bulgaristanda 
Çankof, Hükumeti Ele 

Almak için Uğraııyor 
Sofya, 2 - Yakında Bulga· 

rlstanda saylav seçimi yapılacak· 
tar. Çankof, hükumeti ele almak 
için Çiftçi partiıile anlaımışhr. 

:~•r tehirlerde balkın ekseriye· 
h Qın oturduğu evler n• ııh· r 
0
:t, ne de yapmak noktaemdan 

ta Urulacak yerler değildir. Va· /STER iNAN /STER 1 NANMA! 
lçl ndaıın yaıayıımı ylikae!tmek 
1 n •••ell yaıadıta yeri ıüzef.. 
.. Urmek lizamdar. 

Liı~ -İ~tilı~~i~;;~d~ .. ~--
t11ı Ortamektep ve L!1elerde im• 

anlara devam ediliyor. Bu yıl 
lll11vaffak olan talebe nlıbetinin 
)·~~de yetmiı beti bulacağı tim
" t.. .ı ~ ta:.m: a o\.ınmakt:!dır. 

Belediye Su ldareai lıtatiıtlk tutmuf. Geçen btr 
HD• zarfında ıehrin auyu tam 365 defa kesllmif. 
Sebebi de Yaktile aatba pek yakın ferıedllmlt olan 

olan ince y~ dar au boruları imlf. Bunlar satha yakın 
oldukları için atar 1üklO aaldiye yuıtalarının atırhtaaı 
taııya•ayaJ"ak patlayınrl1ormu1o Bu yOzden berrin 

bir mantalrada •ular kesilmif. Bu ıu ke~iliıi bazen 
btitCln blr semti, bazan bir mahalleyi, bazan bir ıokatı 
ıusuz: barakmış. 

Bir Hnede 86S rCla vardır. Demek ki bergOn ıu 
boruları patlamıı •• berrDn ıehir h"lk•nın bir k11mı 
auauı kalmıf. 

JSTER /NAN iSTER iNANMA! 1 

Sayfa J 

r----------------, 
Sözün 

Alman 
Bankası 

Silahlanıyor 

Kısası 

.. ________ !e•,..,r B~dt 

Alman hükumet bankasında 
en büyük direktörden en küçük 
bekç.ye kadar herkes, usta birer 
aılabtör olarak yetiştiriliyormuş: 
l:.ankanm her tarafı atış yerlerile, 
rovelverlerle, Amerikalı gangster· 
ferin kullandıkları çabuk ateşli 
tüfeklerle dolu. Bütün memurlar 
imtihana tabi, huap bildikleri 
kadar da ıi:Ah atmakta usta 
olmağa mecbur. 

Alman bankası neden bu ka· 
dar korkuyor? Parası mı çok? 
Yoksa dlinyanın meşhur haydut· 
ları, idare merkezlerini Meksika· 
dan Almanyaya mı naklettiler/ 
Belki her kasanın önüne birer 
kırk ikilik top yerleıtirmeyi de 
akıllarından ieçiren Almanlar, 
mali meselelere varıncaya kadar 
her şeyi silahla halletmek isti
yorlar. Bütün bu hazırlıklar, şu 
günlerde bir buhran geçiren 
Bank dö F ransm kasalarına niıan 
a lmak için olmasın? 

Bence bir bankanın silahlan
ması mali bakımdan hiç de 
hayra alamet değildJr. Bütün o 
rovelverler, çabuk ateşli ttifek1er, 
bir Avrupa harbine hazırlık ba· 
hanesi değilse mutlaka meteliğe 

kurşun atmak için alınmıı terlibathrl 

Esefli Bir 
Kayıp 

( Baştarafı 1 inci yll•d• ) 
ant bir kıriz geçirmiş ve kendisi· 
ni muayene eden doktorlar mfis .. 
tacel bir müdahaleye ihtiyaç 
göıtermiılerdir. Vasıf Çınar ha .. 
tabaneye kaldırılmış ve ameliyet 
olurken kalbinin hiyanetl neticesi 
vefat etmiştir. 

lımlr saylavhğında, lstiklil 
mahkemesi mliddeiumumiliğinde, 
ktlltür bakanlığında ve nihayet 
Prağ sefaretinde bulunarak ora• 
dan Moıkova elçiliğine tayin 
edllmiftl. in kili ban ön aafında 
hizmet eden V aaıf Çınarın oın
mllne, onu tanıyanlar candan 
hayıflanacaklardır. 

1950Aile 
liunların Hepsi Altı 

Çocuk Sahibidir 
Yapılan bir tetkik netic1ainde 

Rizede altı çocuklu aileler sayı· 
sının 1950 yl bulduğu anlaıdmışhr. 
Bunlar, umumi hıfzıssıhha kanunu 
mucibince ikramiye istiyorlar. 

100 Bin Muhacir 
Romanyadan Memleketimize 

gelecek muhacirlerin aayıaı 100 
bine varacaktır. Bunlar Dobrıcr 
Türkleridir. 

Bir Otomobil 
Alev Aldı 

Paris, 3 (A.A.) - Benzin dolu 
bir tank otomoblllnde patlama 
olmuf, çıkan alev dört katlı bir 
kurağın yanmasına sebep olmuş
t ur. 11 kişi ağır surette yaralan
mıştır. 

Balıklar Tekrar Denize 
Kavuştular 

Dün BliyUkdereden balık yll
kile kalkan bir kayık, Kandilli 
~nlerlnde akıntı tesirile devrilmlı, 
400 kilo taze balık denize dö· 
külmllttlir. Sandalcı kurtarılmıştır. 

Güzel 
Fotoğraf 

Yarıtımız 
Yaz geldi. Şimdi kırda, de
nizde, plajda birçok güzel 
manzaralara ıahit olacaksı· 
nı7. Elinizde fotoğraf maki
neniz varsa, hemen bunlar· 
dan birini teıbit ediniz \'e 
çıkardığınız fotoğrafı bize 
gönderiniz 
Her neşredilen fotoğraf için 
aabibine ( 1) lira verilecektir. ---------------



4 Sa, fa 

Gerede - Bolv 
Yolunda 
Son Posta 

Geredede Köyler Parça 
Parça Divanlar halinde 

Ayrıl mı ıtır 

Gerede (Husuıt) - Geredede 
köyler diYan divan ayrılmııtır. 
Her divan altı yedi parça köyden 
ibarettir. Bu ova tızerinde Aktaı 
kurtlar divanı elli evll bUyOk bir 
köydür. Bu divan, Aktaı, Kurtlar 
Ye BozgUmUı adları verllen tıç 
parça k8ye ayralmııtır. Köyde 
mektep yoktur. Köyltller ziraatle 
meıpldtır. Aktaı divanı Kuru 
ıöllln bir aaat 6teıindedir. 

Bu çenede kuru ıöl pek tin· 
llidOr. Vaktile göl oldutu IÖyle
aen burada ıimdl ıenlt bir çayır 
Yardır. Yol llzerlnde iki han 
hanın avlu.unda bUyUk kavak 
ataçlarile 6rtlll0 bir yer ve bol 
buı ıılbl iyi ıuyu akan bir pınar 
Yardar. Pınaran &zerinde bir kitabe 
yana da kıımen kmlmıı oldu· 
fundan taıan Ozeri okunamamı,tır. 

Kurugöll ıeçtlkten ıonra yol 
&zerinde Çömlekçiler köyU gelir 
bu köy çok güzel bir köydftr. 
Köy iki yönO bnynk iki ıölle 
çevrlll kUçUk bir tekeclğln &\ze
rindedir. G61Dn yol üzerindeki 
kıımı bir az aıatıda tek ıözlll 
bir ıu detirmeni çevirir dej'ir-. 
menden kalan ıularla da aıa· 
tıda köylüler çanak, çömlek, 
de.ti ve ıair toprak itleri yaparlar. 
Bu k&yde aynı zamanda tlmtir 
ağacından tahta katık Ye tarak 
)'apılır. 

Gerede deniz yUıDnden bin yUz 
metre yllkHkteclir. Şehrin tııtlln
de Ramazan dede ada Yerilen 
bllyUk bir çamlık vardır, belediye 
burayı imar etmit kah••, havuz 
otel yaptırmııtır. Gerede beledl
ye1i ıehirlerimize 8rnek olacak 
bir haldedir. Yollar muntazam, 
hanlar •• oteller temizdir. 

Buraaı mektep itibarile de 
HDı'Ddlr, 

Gerede ba ç••redeld en 1Bk· 
Hk bir nokta olduğundan bura• 
dan artık laep aıaia lamek Yar
dır. Yolda ilk ıöze çarpan .. C,fa. 
gölU ve Reıadiye nahiyealdlr. 
Bura11 bundan iki yıl evveijôı 
ıelinciye kadar köy idi. Şimdi 
nahiye olmuıtur. ı.;.r;.;. 

Otomobille Gerededen Reta· 
diye yarım 1aat, Reşadiyed•a 

Bolu bir buçuk aaat çekiyor. 

------·-··-····· .. ·-·-····------

BUT.ON ULKEYI 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
f.AKATI 

~n'Posıa 
OAKİ ~iR. iLAN 

f>üTUN ÜLKEYi HER c;.UN DO~lll 
pu "t'U'i mn 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

Alanyada Bu Yıl Pirinç Ekilecek 
Bir Zengin 

Kanal Açtırdı 
Alanya (Huıuıt) - Alanyada 

pirinç zer'iyatına bu Hne ehem• 
miyet verildi. ilk teıebbDste 

ManaYıat Alanya hududu olan 
(Alara) çayından ıu ayırarak on 
beı kilometre tulUnde bir kanal 
yapıldı. Bu kanaldan gelecek 
olan ıu on bin dönllm araziyi 
ıulayacak ve civarda bulunan 
altı köy balkı bu ıudan latif ado 
ederek pirinç ekeceklerdir. 

Bu kanalı yaptıran Alanya 
zenginlerinden Şevki Azakhr. 
~•naldan iıtifade edecek köy!er 
de Karakayı, OdaönD, Y alçı dibi, 
Boztepe, Viranıınır, Çenıer köy· 
)eridir. Kanalın yapılm&1ı için 
Bay Şevki Azak yirmi bin lira 
aarfetmittir. Her ne kadar kanal
lar bitti iıe de bu mene zer'iyat 
yapalamıyacak ıelecek 1ene vbi 
mlkyaata pirinç zer'iyab yapıla· 
cakbr. Kanalın inıaaında Y alçı 
dibi denilen mahalde alçı madeni, 
daha berlıinde de zengin kömUr 
madenine teaadOf edildi. Bunlardan 
da iıtif ade imkinlan düıünlll· 
mektedir. Gelecek aene bUtUn 
Alanya kazasının pirinç ihtiyacı 
t~min edildikten sonra harice 
Hht bile yapılacaklar. Eıasen 
fakir olan bu alta köyün halkı 
Bay Şevkinin bu bayırh itine 
çok ıevinmitlerdir. Y almz geçen 
ıtın mllHıif bir hidiıe oldu. 
Kanalın bataklık bir yerini 
temizlemek için yedi Hkiz amele 
çılıııyormuı, an11zm toprak yarı 

)ıkılmıı, bu amelelerden Alaralı 
Mehmet oğlu Hüıeyin toprak 
altında kalmıı arkadaıları tara· 
fından kurtarılmıı lae de vllcu· 
dunun muhtelif mahalleri ezildi· 
tinden aldıiı yaralarıu tulrile 
61mUıtUr. Bu ıaYallı amele kana· 
hn kurbanı olmuttur. 

Alanyanın bir ıörlnlıü 

Anadoluda ÇiftçiY ağmur 
Bekliyor, Çorumda Yıl

dırım Düştü 
Çorum, (Husuıi) - Burada 

da kuraklık tehlikeai başgöater· 
mif, uzun zamandanberi yağmur 

yağmamaaı Ozerine halk endiıeye 
dUtmüı ve eıkiden kalma bir 
inanışla bir eşeği süsleyerek, 
ellerini atağı doğru açarak yai· 
mur duasına çıkmışlardı. 

Duadan ıonra hava birdenbire 
bulutlanmış gök gürlemeye baı· 
lamıt, herkes yağmur yağmaımı 
beklerken Çorumun ortuına yıl· 
dmm dtı4müştür. 

Bu dOıl\tt• ın .. nca bir za}'lat 
olmamış, yalnız Bayburt muha· 
cirlerinden hamal Nazımın evi 
bir az zedelenmiştir. 

Yıldırım evin bacasmdan air
miı, çanak, çömlek parça~adıktan 
ıonra alt katta genişe• bir çu• 
kur açarak kaybolmuıtur. 

• 
Karaman (Husuıl) - Sıcaklar 

çok tiddetlenmiştlr. Y atmur yaf
mamaaı balkı endiıeye dOıOrmtıı· 
tllr. Kuraklık tehlikeılnin bat· 
g6ıterdiği &anılmakta, çiftçiler 
aabarsızlıkla yağmur beklemekte
dirler. 

* Kütahya ( Huıuııl ) - Bu yıl 
menim baılarında çok iyi giden 
haYalar rençbere bDyOk bir ümit 
vermiş, bUtUn tarlalar ekilmiı Ye 
köylü büyük bir bereket ummuıtu. 
Fakat baharda havaların birden• 
bire ııcaklamaaı, yağmurun kesil
mesi köylüyü sukutuhayale uğrat· 
mııhr. Ş;mdi bu havalide kurakhk 
vardır ve köylünün eli böğründe 
kalmıştır. 

* Konya, ( Husuıi ) - Bu yıl 

Tokatta Kacakçılarla 
Mücadele 

biraz daha çok akmakta bulunan 
Meram çaymın ıuyu buaUnlerde 
azalmıya baılamııtır. Bundan ötU· 
rU elektrik ıirketi de ııkmtı çek· 
mektedir. Suyun bir kısmı mevsim 
dolayiıile azaldığı gibi diier bir 
k11mını da yukarıdaki köylOler 
kullanmakta ve tarlalarını ıula· 
maktad1rlar. 

Tokatta ,Ualuu kaoakoılar 

Tokat, (Huıuıt) - AJm11 aa• 
hlye1lnln Muhat klytlndea Ahmet 
otlu Htııeyin ile arkadap Zaralı 
Kurt Alinin eYleriade Arama 
yapılmıf, 301 kilo kıyılmıı, 12 
denkte 527 kilo da yaprak ka• 
çak tntnn, bavın •e ıaire bulun
mu~tur. Tntnnlerle · lıaYanlar 
mUHder• edllmiı, kaçakçılar mu
hakeme edilmek Baere SıYaaa 
gönderilmiıtir. Clncife )ı6yladen 
Papak Muıtafanıa evi de ar.
mıf, orada da bir havanla 18 
kilo tütün ltulunmuıtur. Ayal 
köyde dere içinde de iki hana 

btaluamuı, fakat kime alt oldujıl 
ıtrenlleıeemiıtlr. 

MeıeW kllylnde bir derede 
a kilo rakı ile bir kuaa, 1 o kilo 
lnyılmıı tltGn, Erbaanın meydan 
dll'1adeld den içinde de bir 
h*ila Ye iki bıpk buluamuıtur. 
Bunlan detı lfiae kimlerin bı· 
rakbfa •alam dej'ildir. , 

Mırdlndı Kiraz Bollulu .. 
Mardin, ( Huıual ) - Bu 111 

buracia kiraz mahıultl Rek çoktur. 
Kll08U y'«ti kurUf8 aahlıaakta ve 
u çok Dlyanbıldre HYkedllmık· 
tedlr. 

lfı. 
T arsuı, (Huauıl) - Uzun Ea• 

mandenberi yağmurların kesilmiı 
olmaaı pamuk mahaulilnlin yetiş· 
me1i Ozerinde tealr yapmııtir. 

Çiftçiler yağmur beklemektedirler. 

Kütahyada 
Aılan Apa Köylerine 

Telefon Yapıldı 
Kütahya, ( Huıuıi ) - Aslan 

aahiyeılne bağlı 39 parça köy 
telefonla blribirlerlne ve nahiye 
merkezine bağlanmııt.r. Ayrıca 
nahiye aantralından iıtif ade edl· 
)erek ıehir telefonu ile de irtibat 
elde edllmiı, köylüler bllyUk bir 
kolaylıia kavuımuılardır. 

Bahkesir Ve Eskifehirden KU· 
tıhyı Çımhcasma Gezinti Treni 

Ktltahya, (Huıuıi) - Burada 
Çamlıca denilen Ye ıehre 9 kilo
ıpetre muafede bulunan 3 tepe 
a,,erlne kurulu çamlık mesire bu 
ral çok fazla raj'bet bulmuştur, 
bu Çamlıkta bir dere ve ıuyu 
•ayıt ıG1el olan iki pınar vard11. 

Devlet demiryolları bu çam· 
lıla biri BalıkHir, diğeri E•ki 
ıehlrden iki tenezzüh treni tertip 
etmiıtJr, bultrenlerle çamlıia ıeliı 
Ye ıldif pek ucuzdur. 

Haziran 3 

DiJnga llcti•at Haberı 0 rl 

Tunus 
Şarapçılığı 

1 

Tunuı ıarapçılığı ihracat lçfa 

I
• Malır•t; arı- mahreç aramak• 

tadır. Tunuıun 
11or lıtandardizas y on 

oflıi ile ıarap ofiai mDştereken 

bu iti baıarmağa çahşı) orlar. 
Tunuılular ıaraplar1 için bilhaHa 
Cenubi Amerikada mtlşteri bula• 
caldaranı Omit etmektedirler. 

Diler taraftan, Tunus hllkü· 
metl, bir ıarap buhranı ile 
karıılaımak tehlikeaine karıı 
koymak için yem bağ ekimini 
yaıak etmittlr. Bu yoldaki kanu• 
na göre yeni bağ ekilemiyecetl 
tlbl Hkiler de bllylltUlemlyecektlr. 

• 
DOnyadakl yumurta ihraç zor· 

Danimarka· luklaraoa rağmen 
nı• filmarla Danimarkanın dı· 

ıarıya yumurta 
llıraeatı aatııı bu yıl , .. 

çen yıldan çoktur. 1934 yıh ilk Oç 
ayında bu memleketin ihracata 
288,960,000 adet iken bu miktar 
1935 yılının ilk llç ayında 
299,260,000 adede çıkmııtır. Bu 
artııta bilhuea Almanyanın teairl 
btıyllktnr. Bu memleket geçen 
yılan ilk llç ayında Danimarkadan 
yalnız 68,980,000 adet yumurta 
almııken bu yıl alııını 88,440,000 
taneye yllkseltmiıtir. lnlçrenin de 
abılarında bir çoğalma vardır. 
Buna mukabil ispanya ile InıU· 
tere bu yıl Danlmarkadan geçen 
yıla bakarak daha az yumurta 
ıatın almıılardır. 

• 
Bolgrattan yazıyorları Almanyı 

Yaıo.tavga Yugoıf av yadan 
1933 ve daha eY· tütün satı- velkl yıllara ait 

gar tlitUnlerden 1 mil· 
yon 200 bin kilo Hhn almıştır. 
Takaa eaaıına dayab olan bu 
ahtan iki milyon mark kadar 
tutacaiı ve bu tUtOnlerin AJman· 
yada maniptUe edileceği ıöylen• 
mektedir. 

Afyon Hattında 
Bir Sürveyan Baıına T aı 

Düıerek Öldü 
Afyon ( Husuıi ) - Afyon • 

Antalya demiryolu ikinci kııımda 
SDneyan olarak çalıtmakta olan 
.. brimiıln Anıstına mahallesinden 
Arııman otlu Abdullah ltbatanda 
kafaaına dOıen bir taıtan ağ1rca 
yaralanmıt Ye haıtaneye getirilir 
iken yolda ölmüttUr. 

Oaıetemiıde çıkan ya~ 
te realmlvrln bütiin halilart 
mıhl.uz ve pzetemize aitti~ 

CWll"' tdr 

ABONE FIATLAAI~ 
• 3 

S A, Ay 
ICt. Kr. Kr. 

TOAKIYE 1400 7SO 
YUNAHlsTAN 2340 1110 
SCNEBI .b::2700~1~~:.=~ 

Aboae bedeli peşiadir. Ad ret 
4e11ttlrmek 2S kur6&tur. 

........... 
Gelen nr•lı 6•ri nrllme .. 

lllnlerd• mea'ullret .... ,.. ... 
Cevap içiıı mektuplıta 10 hrutlark 

pul ilAvesa l&aımdır. 

Posta kutusu ı 741 lataııbul 
Telgraf ı Soopo9ta 
Telefon ı 20203 



3 Haxlran SON POSTA 

( SigaNt Alemi ) 

R.oozveltin 
Eserine Yaman 
Bir Darbe Vuruldu 

BABIC:I TELGRAFLAR 

Amerika Yilk1ek Mahkemeainio 
"•rditi bir karnr, Amerika Cftmhur 
ltelılnia iktıaadi kalkınmayı temin 
)'oluoda aldıtı bitil• kararları, vllcu:!e 
l•tirditi bGUlo tertipleri alUbt ede
•elc mahiyettedir. Bunun neticui 
•l81'ak ta Reiılcil•hur Runelt'in 
••ıiyetini Hrımak iltidadını göı
teriyor. 

Malum oldutu Oure Hooverde• 
~ora Cumhur Reiılitlne ıeçUen 
tuzye}t Yaıiyeti okadar eadit• verici 
ulanuıtu ki derhal kolları ıındı, 

:trafıoa bir mGıavir heyeti ıeçtl, bir 
r.. •dlıtrl diktatörü byin etti ve bu 
nida yllrlmeye baıladı. Onun lu 
t•Unnma propaan N. R. A. remderl 
le teammOm ettL Bu harfler, o pre

t•tna nrllen İ••I• bat harfleri idi ı 
•tioaal Recovery Act 

r '\ 
Suriye Ermenileri-

nin Küstahlığı 
Franaaya Ve Bize, Edep

aizce Dil Uzatıyorlar 
Beyrut (Humuıij - Buradaki er

m • ni ıueteleri Fraa1aaın Surir• 
fcYkalide komlHrine kar11 ateı 

püıklren yn lar aeırecli1orlar. Er
menileri kudurtan hldiH ıudur : 

TOrkiye ile FranH hGkOmetl ara• 
ı·nda yapılan ıoa aalaıma1a ılre 

T8rkiye hududuna yakın yerlerde 
buluaan Ermenilerle Aıurilerin (100) 
kilometre l~eriye nakledllmelerhie 
karar ••riJmlt o!m11ıdar. 

Ermeailer bu aaJaı•aJI pek afır 
kelimelerle taYalf ediyorlar. lkı 
ıeknetia blrl•t•Hl bile diyorlar. 

\ 
Amerika endüıtriıinin bircok V • F. 

~
•ilan, bu Jeni p!Aaa ıirdller. Fakat ı 6Rl rQRSl.Z 

rfriı kola' olmadı. Ep•f mücadt· 
l ıeçtl. Soa ..... da NeYyork •• V b • • 

'••r.ı ta ... ukcutıarı 11. N.R.A. idareıi AQ ınesı 
.,•••ada bir lbtlllf çıkmıfb. T uuk• V i f Y b t JCr 

t:'•r, haktan•• alabilmek içi• 1akaek az ye 1 8 1 ıracaga 
aıyiı mahkemHiae bat •urdular. Benziyor 
dıldara karar ıudur : 

1 N.R.A. Dlft takibata hakııı oldutu Parlı, 2 ( A. A.) - sı, .. aı f'Up-

ı~. larıa llurumu, kanıutayda, Boui11oa ooun meYCudiyetl dahi biızat 
, ı.aerikaa meırutlyet kanunlarına kahine.ine yaaat (taraftar) kunetU 

1 
tkırıdu:. bir çotunluk (•kHriyet) olacatıaı 

1 YOkHk mahkemenin karan ıa· 18.termektedlr. 
~tir. Bu aarabat karı11ında bütilll FiaaDI komiıyonu batkaaı Bay 
hir ıiıtem Hllaamaya baılamııtır. MalYJ lalkumet proje1i metaiai 
"' R. A.., nziyetinl kanunt.11tırmak kamuta1a retlrmek buıuıunda koml1-
d ha Y•pabllıceti her tirli hareket yonun ıorluk çıkarmı1Hatıaı 187• .:laa tiındidea birçok amele aindlka· Jemlttir. 

t~"'k•n mahalefeti ile karıılaımııtır. EıLl b•t,.• bakanı B. Abel Garde-
tt_ " il bu ıindikalar, nziyetleriai, " " " 
1. ~A ... ın vaziyetine 1a,. uydurmuı· ,ta fiaanı \'bakanı Cafllaux'1a rardım 
.ı' ır. Biaaeaa\ey, N.R.A. nın bünye- etmHi çok muhtemeldir. 
ıı:de yapılacak berhanri bir detiılk· Cıillaux, dnletia flnaaı iılerl 
tllc ~~Ddllerinde de mlm&1il bir d•tl· yoluaa 1lrince1e kadar fbıaaı bak-. 

lıtı icap edecektir ki itlerlM latında kalaoatını ye beJkl Jabaıa 
lelaı•mektedlr. it hafta kalarak ı•kilecetial ıa1le-
.. Amerika cumur reial Rooınltla mittir. 

11 Yllc uerl yaman bir darbı 1emlı· Vaziyet Yatı,tı 
r. - Süreyya 

------- Pa.rl1, 1 (A.A.) - BuJıoa kabıa .. it nlyan - uabe. aialn t•ı•kklll ka•ora J•lıtbralmıftar. 
"- fl • 'lr 8. Kayonua Flnaa• Bakaalatıada 

" l [ "' bulun•&11, fiaenıal lıalluamayı ko-
li aşamamaz ıgı la1la1tıracatı ılbl, MareıalPeteala de 

._ Rollla i _ ltelyaa • Habeı uzlat· kabiae1e •irmHI 11yaıal durumu 
l lcoıalıyoau iyeleri ıelecek redl Hflamlattıracaktar. 

~- lç•riıiade Milanoda toplaa,.eaktar. Frank tutunuror 
a. 0 P1•nta rOnl daha belli detildir. Parlı, 2 (A. A.) - Franııa fran .. 
111tb • d 

1 
~tııtaıu Fran1ah Alber da Lapra- açıht fiatıDdaa 1/25 punto faalara 

~ ıle Amerikalı Pitmaa Potter lıka•k. 6.60.75 de kapanmıttır. Fraa-
....., "'•il •decelrle;dlr. aıı tahYilleri kuYntle kalkınmaktadır. 
~~ll-.----lll!!!!l!lm!!!!!I!,_........_,.....,.. ____ _ 

Edebi 
Tefrikamız 

Y•z••: 
Mahmut YeHrl 

N.o 

86 

Çam Tırtılları 
lcg B.a, iylliji unutmam.. 
t. r deiillmdir. Siz, beni 
lt 11•dınız... Size, beni 

llıhyorlar •. 

Nan
yaalı ı 
JaDht 

Cevat Bey, atır bir Hale: 
ili • - Bunları, bana, ne diye 

Çı1a aölOyor1unuz? 
Dedi. 

J Hacer, bir adım daha attı •• 
'11darana mllllziminln elini tuttuı •a - C.•at Bey, beni ko•unuz, 
~ •lha&ı, fakat beni dlnleyinlL 
dt '1an! Heplai yalan! Demir Ata
'°~ tllpbelenmeyinlz. Ondaa da 

İJllilc ı&rdllm. 
Cenç zabit, elini çekti: 

ag 
1
- Peki, bunlara bana nlçia -.! tlyorıunuz? lBana heıap ••r-

Ye IDecbur musunuz? 
iti Hıcer, genç adamın hiddetine 
t~'nanedl, kızmadı, yDkıDnmed~ 
''k 1lnanadı, darılmadı; onun, elini 
'-adarken ıilkinitine de içi ıızla· 
b&t·· · Hacer, gönül oyunlarının 
ti~" perendelerini bildiği için 
ltld~~e.nin de ıevgiden ileri 

f ına anlayor ve seviniyordu: 
~ - Bö3 le ıöylemeyinlz, Cevat 
l ı-•.• Siz h v ,.... e, eaap vermege mec• 

'-lll. Kasabada, herkeı, ıizi, 

benim u~ak akrabam, çok eıkl 
ahbabım, diye biliyor. 

Genç mDllzim, katlarıaı oyna· 
tarak 11çramııtı : 

- Na11l? Naıal? Akrabanız 
mı blllyorlar? 

Genç kadı'1, baııaı ..Uedı: 
- EYet... Fakat bunda kaba· 

bat benim deiil... Ôyle tanıtan 
aizdiniz... Kaıbeyll otelinin ıahlbi 
Ömer aiaya ~le tamtan, öyle 
16yliyea, ıızıınız... Kaaabada, 
herku 6yle biliyor. 

Jandarma zabiti, dftlerlal 11· 

karak Hacer• bakb: 
- Pıki, ıiz de bunun içi D 

Demir •ta ile kapandınız ? ·Hem 
de ben, haata iken, haatanede 
yatıyorken... Benim 16ıterdiiim 
ıamlmiyet•, doğruıu iyi mukabele 
ettiniz. 

Hacer, asıl, oyunu oyna• 
manan sırası ıeldiğine karar ver
miıU; kendini ııkınca, latedltf 
zaman ağlayabilirdi. Gözlerini 
kırpıştıra kırpııtıra baktı; içini 
çekti, dudaklarını ııardı ve bir· 
den ellerile 10zDnl kapayarak 
bıçkırdı. 

. 

Zehirli ıaıdan korunma tedbiri .. 
rile buıDnktl lnaan, kendini, zor
la, en çirkin hayvana bınzetiyor 

- Bir lngilis karikatürü -

------·------·------,--------------·--~-------------------

Almanyada Mecburi As
kerliğe Filen Başlanıyor 
Askerlik Şubeleri, Askerlik Çağları 

Gelenlerin Yoklamalarını Yapıyor 
Berlla, 2 ( A.A ) - Aıklrlilı ıube

llri, Almanyada (1914) lllerln, dotu 
Pruıya11nde da (1910) n (1914) do-

tumluların Joklam .. aaa baılamıılar· 

dar. Bu yoklamalar a1ın on altf11aa 
kadar ılrecektlr. Y alnıı ıüel olma7an 
.. Ren ., bal.Hinde, 1oklama ( 31 ) 
AtuıtoH kadar uzayacaktır. Yabancı 

llkeltrde bulunan bu defumlular 
çatıralma1acaktır. Dealıde blımet 

dokuı a1dır. Uıak fabrikaları ile 
ılYll uıak 1011etelerlntle plııaaa 
itçller. HaH orduıuada laiımet ettl-

rllecelılerdlr. Bir Hnelik hiım•t mld· 

dıti 1&Je1lnde H iıçlllk blımetlnl dı 

hHaba katarak, talim preoek erleri• 
HJ•• (900.000) 1 bulmaktadır. Hlamet 
müddeti iki kat olacak olur1a erleri• 

u1111 da (l,200,000) e pkacakbr. Si 
Bakaaa. JAflan (45) dea öte olaa 
adamlan da bir lrararaa•e ile çatar•• 
bll• .. tl ılbl nihayet, ıilllalı uluı 

pre1lbl dola111lle, •• J•t ne de elaı 

farkı ılbetmekıiıia, bitin eli ıllih 

tutan Almanlara a1k•r edebilmek· 
tedir. 

1 
Genç zabit, bu ant bopnıf, 

tqıı karıııanda t•ıarmııta: 
- Hacer hanım 1 diyebildi. 
Hacer, jandarma mDllziminln 

Hslnln titreylıinden ıaıırdağını 
anJamııb; pıkınlık, ıillblan lu· 
rardı. Demek, Cevat be1in de 
ıilibları luralmaıta •• Haceria 
iıtediti de bu, idi. 

Genç bdın, içini çekerek, 
omuzlan Araıla 1&nıla hıçkırarak 
ağla yordu. 

Jandarma mlllizımı, kollan 
yaalarana dütmllı, ıatkın f&fluD 
bakıyordu. 

- Bana ,acendini& ~I, Ha· 
cer hanım? 

Hacer, laaçkara hıçkıra bqam 
ıalJadı : 

- Hayır, Cavat bey, alze 
gllcenmedim. Hem, ne diye p 
ceneceğim... Bu, benim talibim •.• 
Kendi talihime ağlıyorum .•• Zaten 
nerİJe ıitaem, talihıiz:iğim pefİm 

ııra ıellr. Ne de çok dDşmanlanm 
•armql •• . Bana inanmıyorsunuz da, 
ellere lnam1orıunuz. Hep, bu, 
benim tallbimdlr. Kimbillr, neler 
ı&ylediler, neler uydurdular? 
Hepli yalan 1.. Demir ata ile 
kapanmadım... Otelde oturuıum· 
da ı6z oluyordu.,. Şehre, ni
çin reldim ? Onu, ıormuyorsu
nuL.. Sizin yaralandıtanızı duyun· 
ca çıldınr ıibi oldum. Arabaya 
atladııım ılbl buraya ıeldim. 

. 
Alman yada 
Bir Tevkif 

Eıki Alman - Avuıturya 
BirJlğinin Sekreterini 

Hapsettiler 
Berlla, 2 (A. A.) - SiyaHI poll., 

Berllndeki AYuıtur1ahlar blrliti bat
kanbk dlnaı l7elerlndea Dromltl•ri 
t .. kif etmittir. 

Vaymar reJl•I aamaaında, Dromiı· 
ler, Raybıtar kurumunuQ e1ki ıoıyal 
demokrat baıkanı L&benin baıkanh· 
tındaki AYUıturya·Almaa halk birli• 
tiala ••nel Hkreteri ldL 

Bu te•lıdf laadlHıl siall tatul•ak· 
tadar. 

5aylenditine •are, bu tedbiri• 
AYuıturya mHelHil• mlnanbetl 
ol•ayıp ••Hted Berthold Jakob 
••ıeleıile batbbtı nrdır. 

Havanada Kadınlar1n ••çim 
Hakkı 

Hanna 2 - Kabine, prenıip ltlba· 
rlll kadınlara• .. ,ım baldannı kaba! 
etmlıtir. 

Çantaıındaa mendlllnl çıkar
mıı, ıözlerini aillyordu: 

- Burada, her rtta ılsclea 
haber soruyordum. Hutaaey• 
feldim, O gl\n beni taaıdanaL 0, 
...._ ne iyi idialz, baltahk halin
de bile yllzllnllz ,nlDyordu. Tek· 
rar geldim, beni kabul etmedlniL 
O zaman, ıDpheleacllm. Kuıku
lanmakta, haluaz deillmiflmL. 

içini çekerek, jandarma ml
llzlmine yalvanr ıibi balayorduı 

- Otelde yapmak çok ,Oç
tl.. Buramn yabanca• idim, Demir 
Ağaya yalvardım, yine Allah rUI 
olıun; eY buldu, etya buldu. 
Ta11ndım. Bir ihtiyar hizmetçi 
kadınla oturuyorum. Demir Ata, 
topu temeli, d&t kere ı•Idl, kapa 
6nllnde, ayak Dzeri konuttu, gitti. 
Gelin, hizmetçi kadana 10run, 
ko8"1lardan 'Cla ıoruıturua... Ba
na, ınanmıyor mıııaız? 

Genç zabit, içinden ıeçir8lil 
teHddllde rağmen, nezaketen 
inanmıt görllnmek mecburiyetinde 
oldupnu hiııediyordu: 

- Size inanıyorum, Hac•r 
Hanım ..• Şaka etmlftlm. 

Hacer, baıını ıerlye itti: 
- Hayır... lnanmıyoraunuz 1 

Yarım ağızla 16ylDyor1uauz ? 
Cevat Bey, zoraki ,nlllmaedl: 
- lnamyorum, Hacer Hanım. 
Hacer, hırçın hırçıa ıilldndl: 
- ln•nmayınız, inanmayınız.. 

Dedim ra, talllm.. Bana, laeıap 

'( Gönül işleri l 
Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz? 

K1rmızı Saçh Kadın 
Kırmızı ıaçh kadınları iki tipe 

ayarabiliriz. Kelt ırkına menıup 
olan mavi veya eli a~zlD, açık 
kırmızı saçla kadınlar Ye ıark 
ırklarına menıup koyu keatane 
veya bazan da derin, yetil gözltl 
•e koyu kırmızı aaçh kadınlar. 

Tabiatça bunlar birbirinden 
tamamile ayrı olmakla beraber 
birbirlerine benzlyen baza husu• 
ıiyetleri de vardır. 

Kırmızı aaç kadından değ.il, 
daima erkekten intikal eder. Kır· 
mızı ıaçb bir kadm, eımu veya 
aarııın bir erkekle ••lenine bun· 
lardan doğan çocuk larmw aaçh 
olmaz. 

Billklı eamu •eya IUlfln bir 
kadan kırmızı aaçlı bir erkekle 
evlenirse, çocukları eberiya ba· 
baıı ıtbi kırmızı ıaçla olar. 

Kırmızı .. çıı kadının cildi ıa· 
yet bauaaUr ve yukanda anlat• 
tığımız her iki clnılnde de çllll 
olmlya mllıtaittir. BilbaıN kelt 
1rkana meoıup ve aç.k kırmızı 
aaçb kadanlanD cildindeki bu çil
lenmek iıtldadı deha fuladır. 

Kelt arkına menaup •• albn 
ranğine çalan karmıza Hçlı kadın· 
lar çok tatla, çok cana yakan ve 
caziptirler. 

Bunlar romantiktirler. Şalr ve 
aan'atkir bir ruha malik olan 
bu kadınlarda, •llcutlarmm. cazl· 
beıl geçtikten 10nra bile koca• 
farını veya sevgililerini kendilerine 
çeken, bağlayan, tarlf edilemez 
bir buaa vardır. • 

Muılldyl cok aeverler. BOro 
ltlerindea botlanmazlar. Binaen• 
aleyh bu tip kadınlar ba1allerlnl 
bqıbot bırakabilecekleri Ye ainir
lerinl teakln etmek için de elleri· 
Din •• parmaldaranın dalma ha· 
rekette bulunabUecetl mealeklerl 
nçmelldlrler. 

Erkeklu, kırmızı uçla kadın· 
ıDnamı 12 inci ,tlıtle ) 

Yermeye mecbur muıuau? dedi· 
nlz. Sise buap ••rmeJ• mecbur 
değilim amma, kendl namuıumu 
korumıJa mecburum, DDDederiml 

Durdu Ye c••ap bekleyen bir 
tavırla genç mlllblme baktı • 
jandarma %&biti tutuk bir 1elle: 

- HaklolllZ Yar, eledi. 
Hacer, ç••irditl m&Denada 

muvaffak oldupnu aalamııta, 
fakat bll'den yumllf&mak latemedi: 

- Keacll aamuıum• korumaya 
mecburum 1 eledim, belki buna 
aDldOnlb 1 

Cevat Bey, ellerlal atuıtu· 
ruyordu: 

- Ne demek, eıtajfanıllah 1 
Hacer, dudak bllkenk bmçla 

,nıdn: 
- Bunu da a6ylerk• atza· 

nızdaa d6kllllyor.. Blralamı, ıo
auna iadar 1161leyim. E••t, ben, 
günah kir bir kadamm.. Fakat 
baıı açık kahpe delilim. Herkea. 
bana, o g&zle bakıyor •• Buraya 
geldiğimdenberi aylar ıeçtl. Be
nim bir k&ttllllğllmll g6ren, duyan 
oldu mu? Gtlnahkirım, bUlyorum. 
Amma, t6vbekir olmak ta ıDnah 
ma ? Adım, latanbullu kahpe 1 
Kendi halimde yaııyorum, yine, 
kimHlere yaranlftnıyorum.. 

Jandarma zabiti, ce••P ver
miyor, Hacerl dinliyordu. Genç 
kadın, kollannı kavufturmuıtu: 

- Siz, benim taraf11111 tutmu,. 
kea, yine bana inanmayoraunuzl •• 

(Arka• nra 





24 Saatte Bir Yıldız Y etişebiJir 1 
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Mavi Gözlü Genç Kız 
Bir Rüya Gördü 

Stnema mtinek
lı:itleri, 24 saat için 
de "71Jdız yetittir
lbe ,. nin yeni bir 
llliaalinl daha l'ıs .. 
terlyorlar. Bu mil· 
llaaebctle ıöyledilc 
ltrl ad ( lntte 
l.bon) un adıdır ı 

Bir ıinema reji 
•6ra ( Zuıu ) lıml 
•ltanda yeni bir 
film çuir•ek niye· 
Ilı.dedir. Bu filmde 
•'1latacatı Hn'at
lı:&rları HÇmtkle 

'-'tıru dOr. ftt• tam 
0 •ıradadır ki ku 
l•ııoa ıarı 1açlı, 

-··· gözll bir aeaç lı:aı çık ınca: 
t - Acaba(Kler) 
oltan buDa oynat 
'"'•~mıyım? 

Diye dütlnlrl 
l•pkı { Matenllte ) 
~Qıil\in Hil'at ile 
L· ç ill'iıl olmıyaa 
'·~'Jo a•nç lsıaa oyna 
,.....,tı l'ibL 

Rejiıör bir kere bu dltlneeye 
~Pınca bımea kendlalal bu, tHadlfen 

lı: " • ·na çıkan .. ,. aaçb, •a.t skll 
•ıa takdim eden 

- LGtfea yaraa beal s8rmek lçla 
Sttdıoya ••lir mlılala? 
~Ve ertHi .an bu ... , kıaa klçlk 

tecritte yapbrtll'. Ma•affak ol-
...______ •••••• il •• ._, ______ _ 

Milton Meslek 
Değiıtiriyor 1 

dufan• .artlnn 4e derllal •ararını 
verir. 

• Bir l'HetHI IHtte Lobon•a IOr• 
muıtur: 

- lladmaıel, illa 1l•.tf1e kadar 
hiç aalaae1e 9ıkbaıa •ı ? · 

- Ha1arl 
- (llldk lae!) de oyaadıaız mı 11 
- Ha1ırl Y alnı• bittin hnHim 

bunda idi, mlal mini bebekken blr 
kere (at cambua) aa gitmittim, o 
aamaadaaberl hep palyaço olmak 
l•tercli-. Sonra ainema11 görlaee 
aklıma film ,nirmek ıeldi. Ba 
h•nılml bilen doıtlarım beni rejiıör 
(Mark Allegret) e takdim edeceklerdi. 
Fakat teıadlfe bakanıı ki onunla 
ıokakta karıılqta•I 

- Peki tl•di (DiYla) la•inde bir 
baıka filmde daha oyaayacakaıaız, 
bu ıoauaeudalıd rollnla ne olacak ? 

- Talllnl roldamak lçla Pariae 
s•lml( bir •e•ı kaa olaeafam, (Mlzlk 
hol) e pecetl• n (Dl.tn) la d .. hl 

ı oldufu• için oaa .ta PariH .. tlre-
ceti-. çalııt•fl• mı ...... ,. rerl•ı· 
tfreceti•I 

- Peki bu rol hopauu sfdl1or mu? 
- Hem de pek çokl DltGnGnUz 

bir defa, bir ldSyll kızı Parlıe ıelıia, 
hemen Parialiletıln, aanatklr olıunl 
Biraz da komifidlr H muhakkak ki 
ZuH filmladekl rolti•den farklıdır. 

- Birazda hataralaranızdan bab1e. 
der mialaia? 

- Ne a811lr•1I• bilmem ki.. Si
nemada bir doat muhiti buldu•, 
birlikte çalıtbklarımla hemen doıt 
oldum, pek aa•lml bir Myat 1apdım. 

- Biraz .ta projelerialadea bahH· 
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Reji11ör gazeteoiye 
lilnı okıımadmız mı? 
çmek yaaaktar 1 

Duvardaki 
Burada ıiıara 

Musoliııi 
Sinemacılığı 
Koruyor I 

ltalya hllkümetl ulusal ılnema 
ıanayiinl kuvvetlendirmek için 
fiddetU tedbirler almıtbr: 193S 
yılı içinde yapalacak filmler ara• 
ıanda bir mOaabaka açılacak ve 
biri 1cl gelenle ikinciye ikifer 
miJyoa liret mlkifat verilecektir. 
Bun.tan baıka blltçeye aynca 6 
•il> on tabaiaat konulmuftur. Ba
naala da muhtelif atlttyolara ,.,.. 
dam edilecektir. 

Mukavelede Dalma 

ihtiyatlı Bulunmalı ! 
Nia ıehrlnln hukuk mabkemeai 

.. ıne az teıadllf edilen bir lbti
~Alan halli Ue m9fpldDr ı 

Jean • Baptlat • Aqulatanı 
isminde aeainin gDzellltl ile tanı· 
nan bir opera san'atkArı 1925 
yahnda Dubupy iımlnde birinden 
(50,000) frank alarak yapbl'a ve 
Japacata bUtlln gramofon plAk
larma alt haklunı oaa aatarl Ve 
be itten memnun da kabri 

Fakat bir müddet sonra ıull 
film çıkınca ve bu zat aeıli filim· 
lerde ıarkı ı&ylemeye batlayınca 
it değffir. M&ay& Dubupy elinde 
bulunan mukaveleye dayanarak 
11n' ıtklnn Mili filmden kazan· 
dıfı paranın yarıaını istemeye 
kalkıpr. ÇOnkD bu mukavelede 
(gramofon) kelimesi yerine (a6yle
yicl makine ) tabiri kuliamlmıttır. 
Seali film de nihayet ( ı6yleyici 
bir makiae) dlr. San'atkir: 

- Benim mukaveleyi yaptıiım 
zaman aeaU film yoktu, tabU yok 
olan bir ıey için teabbilt albna 
l(İremeıdim, demektedir. Mahke
me healz hDkmOnl Termemfttir. 

!ta-Milton timdiye kadar epeyce 
lt.r çe.trdl ve 11 0.davacıle !" 
~ alı,, Ddaa •• Zorla Gangı:er., c 

d·~~·~aya kadar hepsinde de 
L~ık bir yüz ve deiitik bir 
~•kterle görllndll ve muvaffak 
~ Fakat ne denilirse denilain 
'9 lo1a halkın hatıranda hep o, 

dw mlaialz? _. ..... -••••••••••·-·--·---·----·---· .. •• .. 

~\'acılar Kırahnın çevresine 
:: e •açan yan aeraeri olarak 
fil •caktar, ti o ayarda yeni bir 

lll Yapıncaya değin 1 
~Gazetecilere verdiği bir mil
~ •t~a söylediklerinden duyuyc· 

la, bunu kendiai de anlamııtır: 
fil :- Hele " Zorla Ganga:er ,, 
.. ~• :ıde balkın beni ıoğuk kar· 
._. ltılsından korkuyordum, de-
~ r. Oynadığım çifte rol boıa 
'-~~Yebilirdı. Fena görllnebilirdi, 

• .. ~t veraio böyle olmada ... 
~ ~· ~on timdı tarihten almmıı 

Lua çe\ İrmek Dİ) etindedir. 

- Y akı•da lnılltere1e •ideeetiml ~ 
tahmla ediyorum, blylk bir filmde 

/ 

baaa yıldız rolü nreceklerial ndedi• 
1orlar. latikbal benhndlr, .ti1oruml 
~ ....... __. .... _____ .. ___ ---
Bu filmde Franaanın blyUk ibtlllli 
zamanında bir ibtilAlçi af bl aö• 
rOnecektir. Kendiai timdideo 
muvaffakıyet limidindedir. Fakat 
biz onu kendi ( benliğinden ) ay• 
rılmıı görmekle mUteesif olduğu· 
muzu aaklayamıyacağız. Bize 6jl• 
geliyor ki FransaD10 bu çok 
aempatik ( komiği ) kazandığa 
muvaff akıyetten fazla ceaaret 
bulmut. muhtelif ( benlikler) tec
rlibeai hevesine kapılmıı gibidir. 
Allah \ere de aeçt.ji yo:da 6n0ne 
uçurum çıkma1a 1 

- Nuıl kııa film mi yapmıya baş
ladınız t 

- Hayır -bu (2) bin metrelikti, aan· 
ıördıo ıtçiooe elde bo kadarı kaldı. 

~Haftanın 

Aınerlkad• ı Tile 
Wrecber adı altuada bir 
film yapddı. Öyle bir 
film ki, lDND Hyred.,. 
kın Hkl zamandan kalmıt 
ıonradan HıleaclJrilmlf 
aeaaiz bir fWm ...... , 
t•kll ltibarlle de o d.,.ce 
ukidlr. Mınuuna pllaceı 
Chuk Reıu lamlade bir 
•Eakazca,, Tom Cumminı 1-6~,.t. 
lllDinde de bir ml•u 
Tardır, 6tedeaberl birlikte 

Çalıfll'lar, blrlilrte .. sarlrler. 
Fakat maaleıel Cbak Reı•• 
slnla birinde kan11aın arkadafll• 
blrllkte bçtıfım 6jrenlr, ve o 
d .... ce mlteualr olu ki bir 
haıtaneye dlter. Belki 61ecektlr, 
biç detılae çallfma kunetinl 
artık tamamen ka1bedecektlr. 

Fakat bereket veraln 'bir ar
lradqı yetiflr, baba oldafunu 
unatmamaaını a6yler Ye 6au tek· 
ru hayata ulaıbnr. Beri tarafta 

hain zevce ile hala arkadaı 
(San Franlİlko) zelzelelinde caa 
Terirler. Filmde kadın rolllnll 
yapan Geaıe•İeT Tobln'dlr. Diier 
rollerde ( Sldney Blakmer ) De 
( Jorj Ston ) •e (Holt) ı ı&rOyo
ruz. Bu aonunealar mUateaa 
olmak llzere içlerinden hiçbirinin 

Filmleri -

Geçın balta bala11tmie oldufumuı (Le 
•oile .tıa illwione) n ne ıariP çocuk, 
filmlerinden iki aahne, birinde Greta71 
görUyoraunu1, öblründe Darrieu, Chau· 

bert n (Roann) ı... 

muyaffak oldufa iddfa edflemeL 
Franaadaı Le clovn Bukı adı 

verilen filmin mevzuu bir at 
cambaza kompanyuan'!la ıeçu ve 
bile aalmede halkı ,elcluren, 
kolla aruanda ela kendi keadhae 
atlayan, maıaUann palyaçosuna 
g6receğlmiz hissini verir. Fakat 
hakikat blyle değildir: 

Bub annealae itaat etmek 
lpa doktorJulr tahall etmif, fakat 
kendi meyHne karıı koyamadıta 
için de palyaço olmuttur. Sergll
z .. tl lıe kuııanın ihanetini k ... 
fedlp metreaile J•ıamaya karar 
Yermeıinden ibarettir. Filmi oyna
yanlar arasında Snzl Vernon, 
Lillan Greuze, Henri Rollant ılbl 
tanınmıı almalar vardır. Buna 
ratmen film yine rumuz ve 
canııadar. 

Bu Da Bir Aktör Şakası 

Objektif Önünde Muvaf
fak Olmak için Bir Çare 

Gazeteler Tovariç filminde 
en beyeDilen aahaelerdea biriDde 
mu,affaldyetia bir .. kaya borclu 
olunduğunu haber veriyorlar. Bu 
ıakayı yapan Andre Lefaur• 
dur. Piye• icabı akt6rlerden 
Marael Simon (cin, rakı, biber, 
bahar Ye koayak) kanthnlmaaan
dan 1apalmıı bir içki içecekti, 
tabii bu içki aadece Aclan iba
retti, fakat Aadre Lefaur uld 
arkad&fı (Manel Simon)a bir 
oyun yapmak latu ve plyeate 
içileceği farzeclllen bu ıarlp lçkl-
Ji ıerçekten hazırlayarak ona 
haberi olmadan verir. Marıel 
Slmon da bardafın içlade ıu Tardar 
zannlle bir yudumda aizana 
diker, diker amma tizleri de 
faltaıı gibi açılır. Tabii ba 
sırada ıinema makinul durmadan 
itlemektedir ve acı içkiyi yuvar
ladığı zaman aktörDn yllzllnde 
baaal olan burutuklutu da çek• 
mittir. lıte taklit ile yapılamaya• 
cak derecede muvaffakiyetli bir 
aalıael Tovariv nlmiode Aodre Lefauı 
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Taş Altında 

Domuzgağile 
Zırnık! 

OçUncü cHada bir bllynclllllk 

l IJ•, ilr 6ii-ı daYaaıDa bakıldı. 
il iJliilc Davacı Tram••J 

• e memurlanndan bl-
•iitliir? letçl Alidir. Suç-

la da Bayan Froao namında bir 
kadıncbr. Davacı Alfnln Jddia11na 
ıöre; Bayan F roıo'nun damadlle, 
kendi ara11nda ıeçen .. kı bir 
dava yDzilnden Bayan Froıo Al~ 
1e lrırıındır. Kızının •• damadı
aıa t .. Ylklle bir ıece evinin ka· 
p11ı anındeld tapn albna ... ,a 
J•pmak makıadile domuayap •e 
sımak koymUf, çekilip ıltmiftlr. 
Bunu Alinin karııı Necmiye Ue 
dlter komıular ıörmOılerdir. Y ... 
pılaa ihbar Bzerine de poliı me
murlan ıelerek tqıa altandald 
domuıyatı ile zıraıtı bulmutfar 
•e zabıt varaka11 tatmuılardır. 
Ali mahkemede: 

- •Zırnık ıeldrll bir maclct .. 
dlr. Bu yapılan itin blyBcllak 
y6nllnden (cihetinden) bir ehem
miyeti yoba ela baıka tehlikeleri 
•arda. Kapı lnOnde 07aıyan ço
cuklardan birkaçı bunlan bularak 
ıehirlenıeJerdl kim meı'ul tutu
lacaktı?" Demiflir. 

· Ba1an F roıo iıe ıuçu tama
men loklr etmekteı 

- Bu adam bana cltlfmuc:br. 
Ben b6yle bir it yapmadım. Ya
laDCI ıahitlerle beni ceıalaachr
mak latiyor. Demektedir. 
.. INk .................. y ... ... 

Geçende T.vflk admclald bir 
adamın evine ıJrerek hırıızLk 
7apmak isterken yakalanan •• 
Birinci Sulbceza mahkememde 
muhakeme edilen Şllkran adındaki 
kadının dava11 nihayet bulm111tur. 
ŞOkranın hırsızlık mabadile eYe 
ıirdiii aa bit ıGrlllerek kenclialne 
7 aJ hapla cuaaı y .. iJmlf İM de 
cllrml teıebbtlı halinde kalclıjın
dan hapiı ceza11 2 a7 en she 
lndlrllmittir. 

Kilpell•I Zehlrle111lfhtr 

Y orıi adındaki bir ada• 
Emil ile Bahel admdald iki 
ıençten davacıdır. Y orrl ciM bir 
a• k6petinln Emil ile Bahel 
tarafından ıehlrlenerek lldlr9J. 
clOjODll iddia etmektedir. Hacliae 
fU .. ldldedlr: 

Balıkpaıarmda Mr matna11 
idare eden Emil ile BaheJ bir 

aabala ••i•ıalaruua kap• la ... 
de bir fare kapua te.w.rı.k-. 
kapama içinde takala ufak Wı 
paıbrma pal'ÇUllU ela çak ...... 
"karfaki dlldwa lahlbi v.,... 
klpellal Jalllarma pparak 
pubnaa11 Jedİnlllf!wcllr. 

Kapek paıbrma11 ıv 1••0 
Ahiblnla dlJrkimH doin kot
mut; fakat daha dlkktnm &aaae 
•armadan ı-r• clllferek bir Od 
lanaamadaa ıonra 6lmllftllr. 

Saçlalar; pubrmamn ıelalrU 
elmachğını Ye bu iti bir kaacl 
,Oderek yakmaclıklarma bUcllr
mitler, Hlkim hldlaede cezai bir 
ıuç bulamadıimdaa Emil U. 
Bahen:n beraetine karar Yermft 
•• daYacı Y orgiye ı 

- Hukuk mahkemea·nde sarar 
dyan d . Yası açabillnin, buraca 
yapılacak bir teJ yoktur; cevabım 
rumiştlr. 
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DÜNYAYI İDARE EDEN 
B Ü Y Ü K 

ADAMLARDAN : 
------------------~·-----

Romanya 

Hariciye 
Nazırı •• 

Harp aonu Anupa11ncla yetf
ı•n ve yıpran1D1f bir milll •arlıjın 
iatiklAHui temin için uğraıaa •• 
muvaffak olan btıylk Devlet a• 
damlarından birlai de ko1DfUmuz 
•• cl01tamuz Romanya mWetlaia 
hariciye Dalın Nlkolu Tlt.ı..ko 
clur. 

On iki Hnedenberl memleketin 
dahili •• harici IİyaHtinl idare 
eden Tltuleaco ayni 
ıamanda Anupanın en 
faal Ye en tanınmıt dip
lomatlarından biridir. 

T ahtilinl Parlat• lk· 
mal eden Tituluco mem• 
leketine cllnclllil Yakit 
T ake Joneıko ıibl llıtat 
bir diplomatın maiyetinde 
çahımıı ,. prek harp 
zamanında, ıerek harp
ten aonra hem memle
ketine, hem de A nupa· 
IUllıuna bllyllk hizmetleri 
dokunmuıtur. 

Umumi laarpe.. IODra 

a • ...,.._ • •1ata 
dDımOıto. Fırkalar biri· 
birJerUe çarpıııyor, kabi· 
neler derrlliyor ve Ro
manyayı teıldl eden muJı.. 
telif ırklar ara1111da ay• 

nlık hareketleri bAf ı.S• 
termiye baıhyorclu. 

TituleKo, ltıal ku.
•etlerialn RomanyaJI 
tahliye etmelerini te
min ettikten 10nra bu aJnhk 
hareketlerlle, TransilYanya meae
lealle ve komlhıiıt propaıaada· 
aile utraımıya baflamıftır. 

EY••' l arazi ıalahat kanununu 
yaparak komBnizm propaıaada
mnm lntlnl almlf, ıoara da J•ne.
de, •illetler mecli•deki faallyeU 
U. Tnullua1a ....ı..-ı hal
letmif. Mabye aum balanclafa 
umu ela kuı•s •-.W lhclu 
ederek mWetla mali lltikllBnl 
kurtarma Joluada mlhlm bir acbm 
atımı •• La ıaretle nihayet Ro
manyama birlitüü kurmıya mu
vaffak olmuıtur. 

Tibalakoaua • parlak .,. .. 
b&Jlk BIDYaffakİJetİ laiç .. ,.. 
1ok ki RomaaJAJI, etrafancla slt
tlkçe •lata h•amet çenbuı.
dea kurtumq olmaaadır. 

Leblatan, Yaıoalavya Ye So.
J•tlerle UJUllllUI ve memJekethıl 
hem ltillf zlmreline •• hem de 
Balkan pakbna ithal etmeıl ona 
Avrupa cllplomatlara aruanda •• 
meml•ketinln tarihinde lauuat bir 
me•kl temin etmlıtlr. 

Filhakika Tituleaco barGn 
Romanyada, .. kendilinden •uıe
çilemlyen,, adamıdır. Siyaal farka
lann hepli onun ha1raaı, pereı• 
tifklnclır •• hanrlal ... kiı ikti
dara ıeçerH ıeçaln clev!etln harici 
ıiyaaetloi idare buıuaunda ona 
behemehal lbtiyaç ıörmektedlr. 

Avrupada ziyaret etmeclitl 

N i kola 
Titülesko 

1 Titülesko 1 

htllrGmet merkezi, lftirak etmedlll 
koaferau yoktur. Ona Adeta 
muahedeler, bepelmilel doıtluk
lar IİIDIUI ele .... yeri •ardır. 

Onua yaptıjl teıebbO.Jerde 
• r.i7ade naıandikkati celbeden 
cihet mldafaa ettiii prenaiplerde 
olan derin kanaati •• aadakatidlr. 

ltalganın 
lngiltereden 
Şikayetleri Yar 

Ro••• 2 - ha~,. paet.ıerı. 
Haltet • halraa llatlWı •laaae .. tlle 
hal1aaıa Jaıilt•re tarafıadaa •laahe

nt rlr .. dlfl•• dair 11 pıla• fikl· 
J•tler •laaHbetlle l.rlU. ıaseteı .. 
rlala •etriJ•hna enap nri1orlar. 811 .. .,.,.ta tir• ltaı1an r•soteleri, 

ltal:raJI StrHa ıi1••8Da adak 
1Bıteri1orlar. Oatlete Dotu Afrilca11•• 
ılnderllea ukerleria Awrupadald 
ı:yanl .turumu bozmı1acafıaa lpret 
ecll7orlu. Y alnıs diyorlar kiı 

Awuıturyanıa l•tlld&Hnl mldafaa 
YazlfHlai üaeriae •lmakla Brenner 

reçltleriDde ltalya IJlnihaJe tek ba• 

t••• jaadarmahk yapacak dejlldlr. 
Sonra, ••kul ıCSzlu •ÖJJiJH Bitlerin 
bu •CSzlerial de durup dururken ye 
tetkik etaeden reddetmek arzuaunda 
clejlltlir. 

ltalya, Awrupa dıtında da rarp dn· 
letleriain el blrlıjile llareket etmel .. 
rial iate•ektedir. 

Hakkile 
Yapıcı 

Bir Tiptir 
Kuvvetli menuunu l7l kavnyan 
•• iyi anlatan, karpıındakUerl 
ikna edebilen bir hatip, zeki, 
ince lıanaatlal kola1 kolay feda 
etudyea muhakem .. ı •• 1Grllt)eri 
ıa1et •ilam bir mOıakereciclir. 

un boyu •• kibar etvarı ile 
tam maaaıile bir ( cllplomat ) 
tfpHdJr. 

Tltuleaco'111 Jakıaclan tamyaa-
Jarın hepal onua bu 
fGbretlne, bu blylldtl
fla• · rapaen ıayet mu
tava11 oldutuaa tudlk 
ederler. 

Her ıene IHfçrecle 
Saiot • Morlt& (Sen Morla) 
kq ıporlanna gjtmelr 
ODUD •• bayak H•!ıicllr. 

Gece ,Ondllz, zlbnea 
m .. pl oldufa halele 
.......... hiç ka1betmu. 
Tab'an ıayet halimdir. 
Fakat mlllethdn ıerefl 
menubahı olan meıallda 
IOD ..... ,...... ft 

lunçın olur. 

Ea btıyllk mıliyetl .. 
rladea biri de bu1U1I Ye 
ll1aal doıtluklanna derin 
bir ıadakat ıhtermeli
clir. Filhakika AYrupa ml-
hunu temin lçla kabul ettl-
11 prenaiplerin hiçbirin
den zene kadar balıiraf 
etmemlftlr. 

Daimi •• werlmU çahfmua, 
ıvek keneli milletini, ı .. k 
amaml aalbu korumak huaıa .. 
dakl faaliyeti ile Tltuleac:o ba-
p Am1payı idare eden bl,alı 
hatlardan biridir. Kont Sforça'ma 
dediii ıf bl o, hakldle )tir ,.,. 
pacıclır. 

j Fransız Gazeteleri 
ltalyaya Çabyorlar 

Puiı, 1 (A. A.) - On ıa.M•ll 
dl1or ki; •AJman ••hbH81, clota 
AwrupHıaın dlıealDe kartı ll1aaal, 
Ml1lk ltlr •••uradar. Al•aa1aaıa 
Ro .. dakl faaliJ•tl, ıoa .. ,...., 
lferiılade laer walıntldallea artık ol
•qhar. B. Mu•oliaiala Streuda ılılt
titi taahhltleri, hal1•••• Klçik Aa. 
tant •• Balkan aataadı ile ......... 
ıından doto• taahlaltlerle tellf etmek 
ılç olı caktır. ltalyanıa tekaiplırfae 
ratmea, 1abaacı lalkOmetler, Berlla 
ile Roma He 11ndaki mlteaddit •lrlt
••lerin, Vi1anada, l~erdea plecek 
bir hDktmet darbeal lseri•• bw Nul 
rejimi kurmak bumu.unda bir ualqma 
ile •onuçlandıflnı aannnetmekte 
haki adarlar. 

Fran•ıa dıt itleri laakanlıfında, 
ltalyanın harbe ab!m•ktan wuweçml· 
1ecetl zannolunuyor. Maamaf .h, •ll•I 
bilıelerin dediklerine ıöre, Habeıia
tanın fethi dlrt JI& binden fada 
aıker H dört yıldaa artık bir zaman 
lıte7ecktlr. Bundan ltlrG, orta Awru
pa i~ia Strnada taan•ur edilen 
ba1ıallık rejiminin buran epeyl teh
likede eJd•faadaa korlruhu. 

Haziran 3 

Hangi Mektebe 
Girecek alnlz ? 

Hava 
Makinist 
Mektebi 

Mektep leyli meccanidir. Ta• 
lebe Aıkeri U1e talebelerı gibi 
J•tlttlrillr. Ayrıca talebenin derı 
levazımı da mektepçe verilir. 
Tahıil mDddetl iki yıldır. Mek
tebi bitirenler aekiıinci aen• 
nihayetinde bat ıedildi olurlar. 
12 Mne nihayetinde lıe ana 
edenler terhla edilirler. 20 Hneyl 
dolduranlar zabitan ılbl ıon al
dıkları maq Bzerinden tekalltlerl 
yapıldığı ılbi ayrıca (500 • 700) 
lira da ikramiye verilir. 12 ıeneyl 
ikmalden ıonra 20 ıeneyi doldur
malı iıteyenlere (2) 1enede bir 
maap ultaioe 100 kuruı ıam 
yapıhr. 

12 ıeneyl ikmal edenlerla 
maaıı 100 •• yirmi ıeneyi ikmal 
edelerin maqı da (120) lira tutar. 

Ha•• ıeclildi maldnlıtleri ma• 
qlarından bafka aynca her uçaf 
ıaatf için (3) Bra uçq sammı alır. 

Mal6111et halinde (1500) Ura 
lkrami1• •• mlllbım rDtbull• 
tekaatlerl 1apilir. Vulfeten tar 
Jar• De uÇUflarıada nkua ı•I• 
cek kazalarda tanareciJer lçla 
tatbik eclilea ikramiye kanun• 
haklarında tatbik edDlr. 

Mektebe slrecekler kabiliyet
lerine ıare tayyare, telıiz, elek
trik, maldnlatllkle yetfteceklerdfr. 
Pilot olmak lateyealer Eıki .. hlr 
Ha•a Mektebi Kamandanhjıaa 
mlracaat etmelldlrler. 

Mektebe mllracaat zamaDI 
Haziranın blrlnd rtmlhıden Ağar 
toıua 1 S lnd ılnllne kadardır· 
lltanbul haricinde bulunup ta 
Yulyetlerl mektebe ıtrlt 19raltla• 
uygun olanlann ela lhım olaa 
•elikalan melrtep MDclllrlOjiln• 
pdermelerl •• alacakları ce•a• '* ,ere lluek91 •hlielerl llzım
dır. Mektebe girmek İlteyenlerla 
Ttırk olmaıl, 17 JAflDl bitirml1t 
20 yapm doldurmamq olma•• 
ortamektep memnu bulunmall 
lbamcbr. Aynca uhhl halleri hava 
kat'alarında makiniıtllk yapmıya 

elverlfli olaak, ahllka apazbal 
bulun...-....u.r. Mektep Y efll
kl1cledG:"" -

Sorgulara 
Cevaplarım 

halı eki mahk••• öaatl No. 41 .. 
Ba1 Yuafa; 

- Dnll Gecllldl Klçlk Zr 
bit mektebini tercih ecliniL Y • 
fllm mlulttlr. Mektep K....
papclacbr. Eter yapılacak l•tl-11.... ... •••affak ., " tr 
__ h.. balua .......... elde ... 

--~ Yalmaü Kara tt 
D9nlz O.ciddi Ktçllll Zabit m,lr 
tepleriala b11t n bb.ı prtJaıdl 
tafallltile AJllC8 blltUrecetiL ._. 

Y ospt U.. IOD auufuulaa • 
Alamedr, 

- H .... bir tanan mlh_, 
.U. mektebi JOktar. Maa ... 
Y efilklJ ifaya mektebi Kamall' 
clanhpaa mtlracaat ederek tılr' 
ıillnlzia clerecealnl, •azlyetlDlll 
ltUclirialL Bu 1uretle Avrupa~ 
tüalle pderil••* lhtllDP' 
•arm. Yahut ta Tanare Makl
nlıt mektebine rlrlnb. Netle.dl 
birinci çakacak olunamz ,... 
Avrupa1a pderlllnlnlz. 

Tokatta H. B. 71; 
- Kabatqta Deniz Tic.,.e 

Mektebin• ortamektep mezu~~ 
alırlar. Halbuki aiz iptia-a 
mezunuıunuz. Bunun lçlll 
baıka bir mektebe bat wrmal.
ıınız. Bence ortamektebl mutlak• 
bitirmeniz llzamdır. 

Adapasannda Bay L Hakkıya: t 
- latedltlniz mektebin kafi 

v• kabul prtJarım birkaç ..... 
kadar n .. redecejiL 

...,.~ 



3 Haziran 

1 Ziraat Bilgisi (* J 
1 

(incir Koşnili) 
Zararı 

..... 

Ve Çaresi 
Datçadan Halil otlu M. Fethi 

incir ağaçlarındaki bir hastalıktan 
bah1ediyor. Anlatııına 2öre bas· 
talık incir koınllidir: 

incir ağaçlarının bellihaılı düt· 
maniarmdan biri de bu böcekler
dır. Fen dilindeki aaıl adı: Cere
oplııstuı Ruıci olan bu koınilio 
köylUler arasmda birçok baıka 
adları vardır. Haatalıta yakalan• 
mıı ağaçlara bakıhraa blitUn dal· 
lan baıtanhaıa kUçUk blr takım 
kabartıların aarmıı olduğu iÖrU· 
lUr. Bu kabartıları tırnakla yok· 
lıyacak o?urıanız altından kırını· 
zımtrak renkte bir ezinti elinizi 
bulaıtırır. Bunlar ağacın ıuyunu 
emen milyonlarca bitlerden başka 
bir ıey değildir. 

Her kabartının altında önce 
oynak bir kurt vardır. Bu 
kurt yumurtaamdan çıkıca be· 
aendiğl bir yere ridip hortu
munu ağaca ıokar ve ıuyunu 

emmeğe baılar. Emdikçe de 
vücudundan bir madde çıkararak 
bununla UstDnU örter. Sonradan 
ıertleflp katılaıan hu örtft bir 
kabuk halini alır. Burada gömlek 
değiştiren kurtlardan Mayıa ayında 
kanatlı bir böcek çıkar. 

Bu böcekler ditlli erkekli 
olup biribirlerile çlftleıirler. On· 
dan ıonra her dişi ağacın bir 
yerinde kendi altına hin tane 
lcadar yumurta yumurtlar H bu 
yumurtaların UıtUne kuluçka ıibi 
yatıp burada kuruyar&k nihayet 
ölUr. Böylece kurusu da yumur
talara bir tirtll olur. Haziran, 
T •rnmuz veya Ağustos aylarında 
hu yumurtalardan çıkan kurtlar 
Yine ağaca dağılıp dal, yaprak 
ve meyvaların üzerine çullanıdar. 
Onlarİn ıuyunu emip berbad 
ederler. 

Iıte bunun bu piı haline ha· 
kan köylüler bu hastalığa ( BaHı 
Basra) bazıları da kanh gibi ele 
bulaıtıiından (kırmız) veya (kanla 
Baara) demiılerdir. Bazı yerlerde 
de taze incirleri bozup yenmez 
bir hale koyduğuni:lan (Ballıcak) 
derler. Her ne söylenirae söylenıln 
böyle on binlerce koınflin aardığı 
bir ağaç emile emile çok zayıflar. 
Meyvaları boıulmakla beraber 
gitgide kurur, ve bu yüzden 
baıka haatalıklara da tutulabilir. 

Çares'.ne gelince: incir koınil· 
leri hava ve rüzgardan hiç hoılan· 
hıazlar. Onun için herşeyden önce 
bahçeleri kava ve ıUneı ıörecek 
gibi aramalı, tımar etmeli, kuru· 
larını ayıklamalı, gUneıe açmalıdır. 
Sonra da lliçla koınlllcrl öldür• 
ıneye çalışmalıdır. Fakat burada 
dikkat edi:ecek bir nokta vardır: 

Bu bitler yukarıda oku-
dutunuz gibi ağacın ıuyunu 
•merken bir kabuk altında giz
lidirler. Kendilerine lliç tesir 
•trnez. Onun için onların yumur· 
tadan çıkıp da yeni ağacı aar
IDaya başladıkları ıamanda bu 
ite gfriımelidir. Tam bu ıırada 
daha çıplak olduklarından aer· 
Pllecek ilaç onları öldlirür. Şimdi 
Yapılacak işi ııralıyorum: 

1 - Ağaçlarda yapraklar 
d6klllmeye taşlayınca harekete 
l elmeli. BUtUn bu yaprakları 
toplayıp yakmah. Sonra el• eski 
bir çorap aarıp dallan bununla 
aUzelce ovalayıp temizlemeli. 
~aha sonra da aşağıdaki tertipte 

1r badana yapıp bununla ill~elce 

SON POSTA 

lnanılmıyacak Şeyler 

Nevyork roıta müvezzileri kış n 

kat'iyen palto giymezler. 

Bir yumurtayı aarı· 

11 ile beyazı biribl· 

rlno karıııncaya ka· 

dar aalJaraamı 

böyle dikine dur-

Vernik için kul· 
lamlan bir farça, 
yağlı boya için 
kullanan hir fır
çadan yüz defa 
daha çok dayanır. 

durct bHirainiz. 

Amerikada bulunan bu kadın 

on bir çocuk meydana getirdiği 

halde biç bir torunu olmamıftır. 

1 BUNLARIN ~EV APLARINJ BİLİYOR MUSUNUZ 1 
-1-

Harblumumi başlangıçlarında 
Franaa merkezi hUkiımetl bu 
ıehirlerden hangiılne nakledil
miıtl 1 

Brllkael 
Havr 
Diyyep 

-2 

Bordo 
Marıilya 

Kale 

Uyku h&1tahğmı bu hayvan· 
lardan baniİ•l nakleder ? 

Siniıinek Çeçe ılneji 
Karaai.ıek Yaraaa 
Kaplumbağa At.ineği 

-3 
Meıhur Monaliza ( Jokond] 

tabloıunu bu re11amlardan ban• 
giıi yapmııtır ? 
Leonar dö DöTençl Rafael 
Robenz (Reubenı) 
Mikel Anjelo 

Koro 
Rambrand 

--·········· .. ··········· .. -·····--··--····--......... . 
badanalamalıdır. Yahutta bir pUıkUr· 
keç ile aerpmelidir. Badana illcı 

töyle yapılır. iki kilo ıönmemlı kireç 
alıp bir teneke ıuyun içinde 
eritmeye baılaramız. Kireç kay• 
nayıp ıönerken Uç kilo kUkOrdü 
de içine karııtmnmıı. 

Sonra hepıini ateıe koyup 
kaynatırsınız. En ıonra bu tene
kenin Oıtilne daha beı teneke ıu 
kabp kullamrııaız. 

2 - Kııın bu temizlik 1apıl· 
dıktan sonra yaıın da tam kurtla• 
rın çıkıp ağacı sardıkları ıırada 

Uzerlerine ıu ilacı bir püıkUrkeçle 
pUsklirmelidir: 

Bir teneke ıu kaynatıp içine 
iki yüz ıram uap1abunu eritlul-

r 
Cevaplar 

1 - Bordo 
2 - Çeç• ılneklerl 
3 - Leonar d6 06Yençl 
4 - Papaz 
5 - V alentino 
6 - Pirene dağlarınd• 
7 - Finlandiy• 
8 - Franıa 

MUrekkeple Resim 
Mürekkep lekelerinden mey• 

dana getirilmiı bir reıim daha 
neıredlyoruz • 
Reaml düz 
tuttuğunuz za· 
man bir ka· 
dın, tenine 
çe vlr d i j' i n iz 

ıamand• bir erkek çebreai göre
cekıiniz. Yalnız çene Ye ağız 
çizgileri ıonradan ilave edilmiştir. 

Tıpkı piyangodan taliinize 
ne çıkacağı beJH olmadığı ilbi 
bir mürekkep lekeıinden de ne 

' 

çıkacajı belli değildir. Hem bot 
vaktinizi geçirmek, hem de tali· 
lniıi denemek için böyle reaimler 
meydana getirmeyi ıiz de tecrübe 
ediniz. 
7z-~ ııcak ... ikea -k~;;ş;;;;.-
kar1ftıra beı yOz gram gazyağı 
kataraınız. Daha ıonra da dört 
yüz ıram Adi ıodayı katip bunu 
da eritlrainiz •• elde edilen bu· 
lamacı serperalniz. 

3 - Bu iki lllçtan baıka 
ıerek J azlık •• ıerek kııbk daha 

-4-
Raıpotin ne idi 1 
Aıker mi ? Ktşlf mi ? 
Aktör mil ? Papa1 mı ? 
Hokkabaz mı ? Amiral mı ? 

-5-
.. Şeyh,, filmindeki baırolü bu 

art' alerden haogi~i oynamıştır ? 
Falrbanka Clark Gable 

Valentino Wallace Beery 
GüstaT Fröhlich Gary Cooper 

-6-
Baaque ( Basklılar ] bu da§'· 

lardao hangisinde otururlar: 
Alp dağlare, Himalaya datl•n 
Pirene dağları, Balkan dağları 

-7-
Helıingfora bu memleketler

den hangiıinin hUkümd mer· 
kezldir? 

lzlanda 
Polonya 
Finlandiya 

-8 

Llt•anya 
ineç 
Yeni Zeland 

Nevyork limanındaki meıhur 
hürriyet abldHini bu memleket· 
lerden hanııiai Amorikaya hediye 
etmittir ? 

lngiltere lıpanya 
Almanya ltal} a 
Fransa Ruıya --· .... ·- . ..... ---~...... ... -- ·-....... 

birçok ilaçlar Yardır. Her ıi de 
olur. Fakat işin baıı hep birlikte 
yapılmaktır. Çünkü birid yapar, 
öteki yapmazaa yapmıyandan 
yapana tekrar bulaşmBliı lmkin· 
lıdır. Emeklerin boşa gitmemeıl 
için elblrliği ile çahşmak gerektir. 

Çiftçi 

(
8

) Ziraat huauaundald mllt" Uller lahl 
aoıuauı. Sen Poata'ııuı ( Çiftçi ) al 
•l•• •e••P y.ıecelıı.tu. 

Say"a 9 

Tarihi Fıkra 

Öyle Gelen 
Böyle Gider! 

Vaktlle erenler araıında adı 
anılan bir adam, kazandığı büyük 
ftne rağmen pek sade yaşar, bir 
lokma ve bir hırka ile kanaat 
edip köşec:ğinde ömür g~çirirmiş. 

Ona candan bağlı olan bir çömez, 
bu kazançıız yaıayııtan usanır, 

ıeyhlni zorlama.ya girişi r. Herif 
ilkin aldırmazaa da sonunda yu• 
muıar, yeni bir yaşayış kurmaya 
ıöz verir. 

Bu anlaf madan ıonra bir giin 
ıeyh ve çömez kırlarda gezinirler 
iken bir kargayı pa:ylaşamıyan 

iki çocuğa raıtgelirler, duralayıp 

onların kavgalarını seyre dalarlar. 
.. Senindi, benimdi ,, gUrUltUsU 
birhayli sUrer, nihayet karganın 
lu:fası birinin, leıl de öbUrUnUn 
elinde kalır. Bu sefer çocuklar 
ağlamıya koyulurlar. Şeyh, ya· 
•aıça sokulur. Kopuk kafa ıle 
canıız liteyi alır. Çocuklara ıorar: 

- lıte kuı öldü. Artık yalana 
Hizum yok. Doğru ıöyleyin; karia 
kimindi? 

Birisi haber verir. 
- Bunundu, ben yalan ıöylU· 

yordum, fİrretllk ediyordum. 
Şeyh, ağzından bir parça tuk· 

rUk alır, kafaya ıUrer, leı• yapış· 
tırar ve karga canlanıp kanat 
çırpmaya baılar. 

Erteai ann ıeyhln evi mah,er. 
Üç bet aaatlik yoldan bu kera· 
metJ lfitenler • kuıu alarak, ko
yun alarak, kilim sırtlayarak, 
hah omuzlayarak • onun evıne 
koıuyorlar, elini etejini öplip 
dua di' eniyorlar. Çömez memnun. 
Fakat gün geçtikç~ kalabalık 
arttığmdau ayaklarına da kara 
ıu inmeğe bııhyor. ÇUnkU ko· 
nukta kahve yetiştirmek, yemek 
dağıtmak i•rek. 

Önce rahata ahıan çömez bu 
ıonsuz hizmetlerden bıkıyor, ıeyhe 
yanaşıycr ve fısı ld ıy or. 

- Eski günleri a11yorum. Ne 
rahat imiıiz de ben bilmiyormu
ıum. Acaba yine o Hssizliğe ka· 
vuşabilir miyiz? 

Şeyh gülüyor ve hemen ogün 
namaz ıırasında bir kahkaha ıa· 
yuruyor. Onu imam yapıp ardında 
el bağlıyanlar bu yeniz gUIUtll 
duyunca ilkin faprıyorlar, ıonra 
11dinıiz adam,, deyip savuşuyorlar 
•e çömezle ıeyhi yine başbaıa 
bırakıyorlar. 

Çamu soruyor : 
- Nasıl oldu bu iş ıeyhlmJ 
O illlümsUyor: 
- Bir tukrükten gelen nl· 

met bir gUIUıle gideri 
Bu fıkrayı hnyok harp sıra· 

farında milyonlar düzen bir kısım 
bahtiyar adamların şimdi ortada 
ıörfinmediklerinl dlltünllp o mil· 
yonların ne olduğunu, nereye 
gittiğini merak edenlere ithaf 
eoıyorum. 

M. T. Tan 
--· ·- -· - ... ---· • •• · - .... =--. .. -------.· IOD Polta 

iLAN FIATLARI 
... ... 

t - Gu•''"'" ••• ıuı•ll• 
tir ıiilu11a11 llfl .alın 61r 
( •ntlm) •11•tır •. 

2- Sag/a•tı•• .,.,.. 61r ... ti• 
•in iM11 /lah fatalardm 

eayfa sayfa sayfa Hyf a Viğer Son 
1 2 3 .,. ~ s ser'Jer sayfa 

400 250 200 100 60 
Krş. Krş. Krş. Kış. Krş. 

ao 
Kro. 

J - •Bir dntlmde 11astıli 
0

(8) kelim• oardır. 
1 

4- ince 11• lcelıra 11azılar 
latacakları ı•r• ıör• 
,.,.timi• ölçaliil'. 
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fefrlka Noc d 
...._ .,,,,,,. 

a .. 
"Ne o, ne de • ulsim, 

yer bakalım fU Jılitdı,, 
Cuonlnıham: 
- "BuyurunuL. Bakalam ıab 

ne mana çıkarabilecekliııiL •. ,, 
dedi Ye kltıdı LaYr•c•' e werclL 

-35-
y an• Hat 10ara Laneace 

tekrar kaclanlarm bulundup A

lona awdet etti Ye ikiad defa 
olarak AmimJ bir aurete lzllr 
cllledi. Fakat yine zlbal bapa 
.. ylerle m .. pl ıörtıalyordu •• 
Care11e'ia pek iyi farkana •ardılı 
tibl hiç izahat •ermiyordu. 

Kaha bir kadife perde ile 
aynlmıı olan bititik ye .. k od .. 
•na geçerlerken, ı•nç kadınlar 
Lawrenceia kendilerini takip eden 
aofra lılzmetcialne dGnenk: 

-
11Paul, timdi alt. Mister Har

••ye liyle Sir Geoffrey ı•lir 
ı•lmez derhal bau haber ftnlal. 
Dedijinl ltlttiler. 

Ellllr 
Bu emir okaclar Hl'l bir 

liAnla werilmifti ki, hizmetd der
laal Hfiria ı.Up ıelmedijial an
lamak için apia kOflu •• onlan 
bot labaldarla bqbap b1rakta. 

Car .... ı&zlerinl llzerek eıkl 
lfakına baktı : 

- "Slr Geoffrey ı•IH de, 
plmeae ele, lmit ecı.im ki bal 
ac bıralr•u•aa... 

De• " Lawnala badima. 
cllldlmif olan Ye luanı pldırtacak 
kadar bot Y• hiçbir .. )' ifade 
etmeyen nazarlarmı 16rlnce de.r
laal ili Ye etti : 

- .. YuL. Demek latiyorua 
kL. Yalım baralulmaya aldırdı
lımız yok... Fakat la• ikimizde 
aç kalmak al1etiade deiDiL,, 

LaYNaa cebri••& ederek 
tlfrenin uyandırdıj1 dlflae• " 
eqditelerl bir mlddet için olau 
zihninden çıkarmaya muvaffak 
oldu we ılJerek: 

- ••Hiç merak etme1la. Tek
rar ortada kaybolaaa bile , .. 
••i•• Jancla kalma1acapa .az 
Yeriyorum... Çok kabalak etti• 
fakat ..• ,, 

-
11F akat Slr Geoffı., i•llr 

ıelmez tekrar ortada kaybol-
maya niyet edlyonanm dejil mi?,. 

- "Korkarım ki bir mlddet 
için aynlmak mecburi7etlnde ka
lacatım. .. ,, 

Ba defa P•clita lke brqta 
Ye: 

- "Ylae mi • kliat parç .. 
a?... On• bize daha birçok 
•mlpllkler yapacajuu ben zaten 
eneldea 96ylemiftim,, dedi. 

O.veU,eler 
Laweace: 
-

11EYet,, dedi. lif üat • 
kliat enelce iade ettijimiz e.
rak lomannm ancak IOll ıayfa11 
ı•. Gerçi tifrelinl hallettik ama 
laalledilmlf pkliDID de man••m 
bir tirli ah1amadsk.,, 

So ıra .adnl detiftirerek: 
- .. Hl... Şimdi akhma reldf. 

Bu akş11mld balo içia davetiy .. 
!eriniz ıeldl mi?,, , 

Careue: 
- ••Evet datetiyeleri . aldılr. 

Fakat gideblllp gidemlyeceiimiz 
Mili dei L,. Dedi 

-
11 Belli dejil mi? Niçin? 

f.ier beni kaatediyoraanıı .... • 

- "ıcı..,t 
kutettijimlz 7ok. 
Şukadar nr ki, 
1aat IJd. •• Ve p. 
yecek bllttba el
b........_iz lalll 
otelde..." 

-
11 Çok •1-

tHllifla. •• Maa-
mafila clalaa epe7 
Yaktı.iz ftl', 

Her halde içten 
evYel ılzl oraya 
yetlfdiririm. ,, 

- " EYet. .. 
Slr Geoffrer fİllldl 
••det ed• ft lisl 
•ktama kadar 
abko1111aı11, de
iil mi?,, 

Bu CeYap LaY• 

J. e. 1931 

rence'I tamaml!e İngllia nazuları •ao•ık&let dairelİDe ıelmiye bqlamıılardı 
faprtb. Çlnktl hakikat•• Slr men mavafabt etU : 
Geoffr.y'in a•detlnclea enel hiç - H~ te fena bir fikir de~J.. .. 
bir tarafa fldemezdl. Ondan ıon• Zat h · · · b bLL •• 

ela en epımmn irmue gitmeai-
~=blclL tamamile Mflria emrine •• lllzum yoktu ki !..... Sana zah· 

met olmaım Perditacığam? ,, 
l.a•H•e• ae tHyeceğtal daıa- dedi. 

nllrkea Perdltaı - "Ne ubmeU olacak ? Uzak 

d
-

11 
Kabahat .ı.de... Siz ıel- bir J• dejil ki. ...... ,, 

me en buaradan aynimamamın Perdltanın plAnt 
ııla ıılu tenbih etmemİf olaaydınız Lavurence ı~ze karııh Ye 
biz fimdiye kadar çoktu eıyaları• •merali: 
mın ıetirmiı olurduk we bu 11kın- - •• Otomobili kendiniz mi 
taya aiz de, biz de katlanmazdık.., kuUanacakııaız ?,, Diye ıordu. 
declL Car ... e: 

Lawew 11111&&11. Hakikaten - •· Tabii, aiçin kallaa•aa.n ... 
o aabala onlara b&,lece tenbih P dit ku 
etmftti. Fakat o Yakit hen Uz Nazi •r anın llanamadığa otomo-

. · H Nnn , bil yok ki... Her halde arkada 
rellı •rr uuw le fÖrlfDp ki· oturup kucağında iki sandık ta· 
iıdı iade etmemifti. Fakat tlmdJ flmaktan daha rahat yal 
artak ı .. ç kaclmlan ldımealn ra- Dedi. .• ,, 
hataıı etınul Jhtimali yoktu. 

Praı oldukça 1akia bir ıehirdl. 
HerlWde iki pnç kaclanıa oto
mobille ve bilha•a gftpe glhadOz 
dolqamıyacaldarı kadar uayifl 
bozuk dejildl. Binaenaleyh Lav
rence onlara kendi otomobilini 
••rlr••··· Fakat kendi otomobili 
çok ldlçUktl ••• ,, 

Batıra kaldırarak aordu: 
- "Otelde kaç aandık bırak

bmz?,, 
Perdita alay ederek: 
- "Otomobillnlzin yaylanmn 

lanlma11ndu ma korkuyoraunm ? 
fHm bu t~i: aitsem ne çakar? 
Bir -ta u enalan alır 
ıellrim., dedi. 

P•dlta aabahtanberl kapah 
kalmaktan canı •kıhmıb. Care .. 
•'e plince, o zaten dalma 6j'le
d.. IOnra karyolaaaa yeya bir 
dl Yana uzanarak kitap okumakla 
vakit 19ÇİrirclL Binaeaalerh he-

- .. qyayı gewm•k lfln bir 
laacl.me ghde,..ek olmaz mı?,, 

- .. Olmaz... Çtınkn eıyalarıa 
bfr çotu ıandıkJara yerietllri:mq 
detlL .• Bundan maada oteliıı he-
1abını da rtirmek llıım .•. Klfi ıe
bep delil mi ?,, 

Biraz daha mllnakaıadan ıon• 
ra nihayet Perditanm gitmeline 
karar ' 'erdll•. Zaten en makuH 
de bu idi. 

Perdita ayaia kalkarak, Lau
rence: 

- " Hatırınızda ol•n, bura· 
da •••iti nakliye yolun daima 
••tını takip eder. Yalnız köp
rlUerden geçerken ıol tarafa ge
çer ••• Tuhaf dejil mi? Dedi. 

Perdita, Careue'nia de elbiıe
lerlne dikkat etmesi haklaadaki 
tani1eleri dinledlktea 10nra dııa
n çakb. Biraz bawa alacajlna 
HYinİJorda. 

( Arlıaa YV, 

Belucistan Zelzelesi 
Sarsıntı Bir Facia Oldu Ve Şehirler 

Mezarlık Haline Geldiler 
tCaracbi, 2 - Quetta fimdl 

ıthleyde-cenupta • Baletire kadar 
yedi mil, Kuaeyde-Şunalde-Sariab'a 
kadar yedi mil uaaaan ıeniı bir 
mezar gBrDnDm8 • maozaruı • 
alıtermektedir. 

Askerier, açık ha•ada mutfak 
kurmuı!ardır. Fakat ba felikette 
aınmdeo kurtulanlar, ağaçlar alb· 
na çekilmeyi tercih ederek. yiy .. 
cekten lsfgoa ri5ıtermetedirler. 

Aıkerler, yalıuz b•r p içinde 
3000 ceıet meydana çıkarQUtlar
dır. Yer ıaru .talllldaa ölealer ara-

mnda 11 Kelat ,. da uld bakan
lardaa Sfr Slaa.. Slaala •• kama 
Yardır. 

Harap olaa bal,.ı.rde, kolera 
bafıatermektedJr. Ş.acla bvada 
baflayan kllçlk yan11nlar k•cll 
kndiae .&.mittir. 

A111erlka'dm O. F-.uaa 
Dhaai'tuaa, 2 (A. A) - EY

ierim ço;uou J11wı. fırtıaalı ba· 
ylk bir yağmur aetic..a 
dart çocuk bojulıauttur. Hay· 
Yaalann ltirtop Ye lrlaler 
bltlla batla ............. . 

H .. n 1 

Bulgaristan Türkleri 
Bahtiyar insanlarmış ! 

C S.ftarafı 1 iaci yDzde ) 
Veatidir. Bu ıazete, Bulgar 
akalliyetleri hakkında bir yazı 
,.zda. Batbğı ıudur: 

11 Bulprlstandald azlıldarın 
•nrriyetl ,. 

üce.ı. eliyor ki: 
.. Dtlayada ubiı ıerbest yata• 

ran Bulgariatan tibl bir memle
ket daha yoktur. Burada yaıayan 
ulaklar kendUerlal okadar aerl:e ,,t 
duyarlar ki mektep we mabet 
dahi acarlar. Burada en çok 
mektepleri olanlar Tnrklerdir. 
llall dlaett• .... Tllrk mektep!e· 
rlaln ••zlJetl iyidir. Hftkiimetten 

l 
Şakirin 250, Şaban otlu Etreffn 
214 levasmı almıılardar. .. 

Bundan birkaç ıtln evyeJ 
Razgradın Kalova k6yllndea 
Mutaf Veli otlu Arifi ayni k6yla 
merA bekçisi Nikola U. orman 
bekçiıi bir Bulgar, datda ha,. 
Yanlarını otlatırken loıbrmlf, 
m&thiı bir dayak abnıt, IODra 
ıuç!an b•lli olmamak için lm..
ğile bir armut ağacına aımqlar
clar. S... cinayet hakkanda yapdaa 
tlklyetlerdea bir netice çık .... 
maşhr. 

,ardım ıardOktea baıka her yıl • 
100 mİIJOD Levayı aıan bir de Tllrk genç?erinln kurdukları 
a:-11-1-..ı •ardır Turan ıpor ve knltfir ocaklan da ............ , ... 

Bu, Balıar ıazetuinlzı yazdtk· her tnr:ft itkenceye llyık g&rlU· 
lan lliç te doina deilldlr. mektedirler. Şimdi, Bulgarlatancla 

Balprlataacla. Wr milyonu hiçbir Tftrk spor Yeya kilittir ceml-
balu -r.k ubiı inim iaiia lale- yeti yoktur. 
mektedlr. Ea ziyade zulme uğ- Bazı zengince Ttlrk aileleri 
ra1u Jerler İH Deliorman, Gel· kaçırmak ve mallarına konmak 
Ya, Tozluk, Pomakhk, Karcall ve 
Rodop lıaYalialdir. Balpr pze· için yapılan tnrlD mezalim de 
tealnin yudıklarile hakikat ara- caba. Meıe!i Esklcuma'DID ıea• 
andaki farkı ı&atermek içia aon gin tacirlerinden Nedelço Şlt-
oa bet ,Onlllk nkuata bir göz manof un tazyiki ile memleketi 
ıezdirelim: terkeden Akahmet k6yll TDrlde-

Son zamanda beliren bir Bul-. . rinin mallarına bu adam bedaYa• 
ıar çeteal Kırcaliye batlı Potoçe dan konmuıtur. 
k6yllnde Rasim oğlu Mllminin değir- Tnrkll bol olan her mmtab-
menine sirmit. buğdayları öifit• da taki=' edilen siyaset itte budar. 
mek için dejirmene ıelmft olup ta Binaenaleyh Bulıar ıazetMl-
orada bulduklar. TtırkJere yemeık nin iddia11 dofru dejildir •• 
plfirtmif. kannlanaı iyice du)ur- Tllrk mekteplerinin 100 mU1oa 
mq Y• t91ekkür makamında bir levayı Bf&D Yarldatı •ar de...ı, 
•Ozel kötek çektikten ıonra ıa• ıade tahrik makAchna matuftur. 
VUfUP fitmq?erdir. Tilrk mektepleri, Balıar 11111-

• allimlere pan Yermiyorlar lddla-
Dipr bir Bulgar ftUpu da ıil• ye 1928 denberi Şumau'du 

birkaç yolcu Tlrktın &ntlne çık• batlıyarak o zamanın lrlltlr mi-
..... bunlardan Şaban ojlu Ha... cltlr" Çuçulap'ıa ıiyaıeti Ue b· 
ylnln 1100 levamftı, Bayram oğlu pablmakta dnam etmekteclr. • 

İngiltere: Silah Mütahhidi 
c Bı.ttaralı 1 inci yiUde ) Binnetice, bu tahkikat p ka• 

Meseli hanedan au11, daa naati uyandırmıttır: 
preaa Con.nauıht'ın Vlckera tir- 11 BUylik Beritanya, dlaya 
ketin• ait 3000, Dyaart prensinin ailAh ticaretinin merkezi olmuftur. 
(40,000), Saint • Andrewı metre- BltGn dnnya lilih imalltuua 
polidioin 2100 hlsHleri vardır. Gçte birini lnıilten yapmakta ve 
Slr ~ Jilmoor'ua 3066 adet ihraç etmektedir. 1929 Ye 1932 
adi Vic~ers, Maliye naz.n Növil aeneleriode Japonyaya rapılaa 
Çemberla)DID 5414 adi ve 833 
imtiyaı:h hiueai vardır. Bu s1rada Uaracat, eski mikdarı..,.. lld mi.ıial 
tahkikat heyeti reitl ıahidin ı6- bubnuftur. 1929 da Çine 393.000 
sini kwmlt Ye: hartuç 1ablm11 iken 1932 de iMi 

- Siz, demif, mugalata yapı· mikdar 33 mUyona ylbelmlftlr. 
yorıunuz. Komiayon aza11 ıizi M.. Pollitt Almaayaya yapalaa 
dialemelde blyGk bir Abır g61- nikel ihracabndald fazlabia da 
termif tir. ltar•t ederek demiftirki: 

Bu ıında, komiayOll azasın• - 11 Hitleri aillhJanchraa blı 
dan Madaa Rachel Crovd reiıin olduk. Şimde de onua ıillhlan-
bu .aderiae itiraz etmif ve bili- ma11nı bahane ederek .Ulh yan• 
kiı ıahidi tebrike llyık bulmottur. 11na kalkıııyoruz.» 

---------------------------------Liman Şirketi 
Müdürü •• 

Ali R.za Be1 De fıtifam 
Haberlerine Hayret Ediyor 

Aalsanda plH laaberlerde 
lataabal n &mir li... uma• 
.. dlrl .... ia iatlfa ettikleri. iati
falannan ela kabal olandup, battl 
latanbal llmaa midim Bay Ali 
Raa ÇeYik'ia SiYal Y&lilijiH 
tayin edilecetl bllcllrlyorclu. 

Biz llltlfuuua aebebial All 
Raa ÇeYild. aorduk " p ce
nbt aldala 

- Ben lıtlfa •tmlt değili& 
lltifa içia de bir t•bbllı 7apma• 
clun ki iatlfa• kabul edimif 
olmL Ne lltifa•D a.W Yar, ne 
ele beai• blyle bir iftea habe
rim yar. Baau Anbra aalaablr-
111'1 aena- Ye ...ı ahmflar? 
Ha1nleMfe 

,~~-------------------..... 
l 500 Liralık 
Müsabakamız 

Okwyunlan••• anaada ... . 
•ıa (SOO) lirahk •lıa ... • 
Wttl Ye b• •laababya ait 
( 30) .aacu Ha kapoa• .... 
rettik. latanbulda •• ... anda .... 
hnan oku711culanmmn (7) Ha
Dıana ..... ..kitlen ...... 
O....- katlar W.. ..... 
titüab pftlu daWllae'e M••P'" " 
lan•• •6ntlenaelldirler. Zarflarla 
lserln• •ma.abab meaurla,...... 
ka,.&ı kowacaktır. (7) Huiraad• 
ıoara ıeleeek ce•aplar kale alm• 
llİaJacak •• netin (iSi) Hasiraad• 
ua. eclilecektir. 

. 

&l•lr n akll hutalıkJarı m11t. 

Dr. ETEM VASSAF 
c.talejl• Orll• B.apwta• .. T~f 
EY. ICacbklr aa1a ... ,. ileri .. 11a1s TeL911' ~ 



3 Haziran SON POSTA 

Q .. 

NLI SALTAN TIGÖCERKEN 
( Mtltareke devrinin tarihi) 

Har hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlg• Şakir 

l<ozriıeto Mukavelesinin lçyüzü Cidden 
Çok Dikkate Şayandı .• 

Denllmlıtl. Bu tefılr, bir de
receye kadar uygun gelmiı, artık 
bu mesele etrafında kanuut hn
kUmlcre iıtinat edlllp edilmeme.
ılne pek o kadar ehemmiyet 
•erilmemlıti. Fakat biraz ;1onra 
tuhur eden mühim bir mesele, 
•fkArı umumiyeyi alt Uıt edi· 
•ermişti. 

Mütareke deni tarihinde, 
( Koımeto mukavelenamesi ) na· 
llunı alan bu meşhur meaelenln 
buanoe kadar iç yUzUnO bilenler 
Pek azdır. O tarihte gazete ıü-
tunlarına geçen yazılar ise 
lıakikattan çok uzaktır. Bl:ı eli· 
lbizde bulunan ve bu meaele ile 
Pek yakından alakadar olan Ud 
1b6hlm zaba notlarına lıtinadeıı 
bu kuanlık meıeleyl de aydınlat• 
lbayı faydalı buluyoruz. 

Evvelce de yazmıthk ki, mOta· 
reke aktedlldiğl zaman birçok 
buhran içinde bulunan memleket; 
btıttın bunların fevkinde olarak 
llıllthiı bir ( iaıe buhranı ) içinde 
idi. Harp ve ihtiyacın doturduğu 
( laıe nezareti ) teıkllitı henüz 
lağvedilmemiı, yalnız bu neza· 
rette yol olan ıultstimallerln 
~llUnc aıeçilmek için, bazı ıalahat 
•Ucuda getirilmiftl. 

Tevfik paıa kablnealnln mali· 
Yt nazırı • ve, pek eıkl bir 
lbaliyecl • olan Abdurrahman bey 
••ıe nezaretinin bazı muamela· 
ta._. muhallfti. Bu ıatın kanaati, 
fU merkezde idi ı • Hükümııtt, 
tacir olamaz. idare itlerini hUkü 
illete; ticaret itlerini de, tUccara 
t1rakmalıdır. HUkCımetin ticarete 

oyulma11, taciri de, ticareti de 
~ıby"der. Yalnız, muhtekirleri 
tılır. lhtir81 1"8 menfaat, ablak 

•e fazilete ealebe eyler. Harp 
•ına11nda, tlmdiy• kadar yapılan 
~T'8lıklann 6aUne ı•çmek için, 

Jate makinoal) • ain bUtUn 
Çarblarını ıökUp deiiıtir-
inek, bu iti• alikadar 
olao tUccarlan lı baıma ııetirmek, 
bQ itlerle muhtekirlerin alakaları· 
Ilı bU.bUttln kNmek, ahlikl au• 
lruttın 6nünll alabilmek için tica· 
~te aerbeıtl Ye açıklık vermek •• 

e ıonra da, blltUn bu lıleri; 

~•aıur zihniyeti ile deiH, tUccar 
af •aa ve dlitllnceaile ylirlitmck .•• 

Abdurrahman Bey, bu fikir 
"'• lllıntaliasım ortaya attığı ema· 
hada, (Ticaret Odası Riyaseti) n· 
~n Sadarete bir tezkere gönde-

llllf, ( namua ve vukuf erbabın
dan bazı tllccarıa, ekmek itlerini 
deruhde etmek iıtediklerl.. Ve 
tetkike değer derecede uyıun 
:rtlar teklif ettikleri) bUdlrilmiıti. 

u tezkere derhal nazarıdikkate 
~lınnuı, Ticaret Odası reiıi ile, 

u lıe giriımek iıteyenlerin ba· 
tında bulunan ( Değirmenciler 
Şirlceu heyeti idaresi) Babıalideki 
~ilkeli Mecliılae çağırılnuı, ce
;•Yan eden milzakerede, t•kliflerl 
b Zerinde - memleketçe faydalı· 
azı değiıiklikler 1apılmış, Uç 

•)hk bir mllzakere lmzalanmııh. 
d Bu meae!e, Maliye Nazırı Ab
urralıman Beyin kanaatine de 

;Ygun gelmişti. Yine Mec· 
Ate verilen karar Uzerine, 

hdurrahman Beyle Nafıa Na· 
tırı z· p ıya aşa ve laıa Na• 
ltra Raıit Beyler, faıa Nozare-

--~---

tinde birleıecekler, bu mukavele· 
11in tatbikatına nezaret edecek· 
lerdl. Mukavelenin Noter tarafın· 
dan tasdiki ve ıaire gibi işleri 
bltmiıti. Sndece yukarıda iıimleri 
yazılı ıatlar tarafından hUkümet 
namına imza edilecekti. Fakat 
Raılt Bey, her nedenae imza 
etmekten çekindi. Ve biraz sonra 
da fıtifa etti. 

Raıit Beyin aldığı bu vaziyet, 
lıl tehir etmeıniıtl. Mukavelenin 
ıekliue nazaran hUkumtıt, hiçbir 
para vermeden eldeki zahirelerle 
hem umumi iaıeyi temin edecek, 
hem de hazine, haylı miktarda 
bir para tasarruf eyleyecekti. 

Fakat; tam it• baılanacatı 
zaman birdenbire bir feryat yilk• 
ıeldl: 

- Maliye Nazırı Abdurrahman 
Beyle Evkaf Nazırı Ziya Pat•. bu 
itten tam ytlı elli bin Ura aldılar, 
denildi. Filhakika, ,trket namına 
mukaveleyi imza eden (Oeğir· 
menci Kozmeto ) , Ynz elll 
bin lira vermiıti. Fa• 
kat bu para, • mukaYelename 
mucibince yatınlmaaı Jizımgelen· 
teminat akçesi idi. Bu dedikoduyu 
ortaya atanlar da, Kozmetonun 
rakibi olan mubtekirlerdi. Koz· 
meto aleyhinde aö:ı ıöyleyenler 
belki iddialarında bir hak kaza· 
nabllirlerdl. Fakat Ziya Paşa ve 
Abdurahrnan Bey gibi kUçük 
)'athmnda deYlet memuriyetlerine 
girmiş ve yarım asırlık hayatla· 
rını h r ttırlU 1Upheden uzak ge· 
flmalt olan fazilet 1ahibi zatlar 
hakkında, böyle aykırı dUıtınce
ltre kapılmak katiyen doğru 
değildi. 

Böyle olmakla beraber bu 
meaele hlrdenbire okadar alev• 
lenmiıtl ki, artık tamamile gUnDn 
h&dlıcıl oluverıniıti. Bir taraftan 
ıaıetelcr bu mukavelename aley• · 
hinde ıUtunlar dolusu yazı yazı• 
yor, efkirıumumiye, bulandıkça 
bulanıyor, diğer taraftan da 
memleketin emniyet ve aıaylfinl 
tehdit edocek hldiıeler meydan 
alıyordu. Kozmeto aleyhdarları; 
hamallara, mavnacılara, kayıkçı· 
lara grevler yaptırıyorlar, berglln 
odaya heyecan veren ıaylalar 
çıkarıyorlar, bu mukaveleyi tatbik 
1abasından dUıUrmek için ne 
mümkünse yapıyorlardı. Hnkfımer· 
acz içinde çırpınıyor; beyanna• 
meler neşretmek ıuretlle hldi ... 
nin önlin• geçmeye çalıııyordu. 

Halbuki; Koımeto aleyhtar• 
ıarının bu telaı Ye vclveleslae 
hiç lüzum yoktu. ÇnnkU o muka· 
Yelename, eıas itibarile tatbik 
edilememeye mahkumdu. ÇUnkO 
mukavelenama mucib:nce değlf'" 
menlere verilecek kömUrll tedarik 
etmeye mecbur olan htıkümet, 

bu taa~hUdUnU ifa etmekten çok 
uzak bulunuyordu. ltilAf hUkümet• 
Jeri, hariçten gelen kömUrU, Oı· 
mania hUkfımetlne vermiyordu. 
Harp içinde bozulan yerli Locak· 
lan tekrar faaliyete aetlrebilmek 
için bizzat Harbiye Nazırının 

nezareti altinda bir torpito Jle 
Karadeniz lıömtır hav:ıaıına gön
derilen amele de, hiçbir it ıöre
miyordu. Onun için aradan bir 
mliddet geçer geçmez; gerek bu 
kadar dedikoduya aebeblyet veren 
bu mukaYelename, Ye gerek bu 
meaele etrafında zuhura gelen 
•elvele de yavaı 1avq o ıamanın 
hidisatı .arae\nda kaynamıı.. •• 
nihayet unutulmuıtu. 

* Tevfik Pata kabineıi gllnden 
gllne müşkül va:ı:lyete dllıüyor; 
gerek efkiirıumumiyeden ve gerek 
bir kısım matbuat tarafından 
ağır ittihamlar a!tında eziliyordu. 
Harbiye Nazırı Abdullah Paıa, 
daha ilk günlerde istifa etmişti. 
Diğer bau Nazırlar da ayni sureti 
ihtiyar etmeyi düıUnmektelerdi. 
Ahval, fevkalade vahamet .. ve o 
nisbette de garabet· kesbetmiıtl. 
Ermeni le Rum komite-
cileri kendi aralarında bir 
polit teıkilatı yapmıılar; taktil, 
tehcir ve harp ıuiistimallerl ile 
maznun olanları ayn ayrı takip 
etmektelerdi. Ayni zamanda, 
letanbuldakl ltilif devletleri mtl• 
me11 llerl de hllkümete bir nota 
ycrmiılor: 

( Arkuı nr ) 

Mardinde Yeni 
Postahane 

Mardin, (Huıus1) - Poıta ve 
telgraf idaresi için CDmhuriyet 
meydanmda iayet glizel bir bina 
yaptırmaktadır. Bina bir iki haf· 
taya kadnr bitirilecek Ye derhal 
kullanılmaya baş1ıyacakhr. 

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

1 Emllk ve Eyta~ Bankası llinları 

Ödemiş'te SCl;tılık 
Sinema Binası 

1 

Eıae No. ıı Mevkii •• ae•'l Depoılto 
B 2 Ödemlı't• Camii cedit mahalleainde Aziziye ıo

kağıada 7 Nca. h Sinama binası. ( içindeki m .. 
klaa •• edevat ve mo~Uyeaile beraber. ) 5650 Lira 

Yukanda yaula ainema binaıı peıin para lla utılmak llıere 
kapalı ıarfla arttırmaya konu!muıtur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir. Ve 24 • 6 • 1935 Pazarteıi gOnQ aaat 

on birde Ankara'da idare Mecliılmlz huzurunda yapılacaktır. 
i - Uhteaine ihale olunan ıat bedelini derhal vererek teferrui 

muameleainl yapbracaktır. 
3 - Alıcı olanlar Şubemiz• mllracaatla bir lira mukabilinde ala• 

caklan mufaual prtoamemlıi okuyarak onda tarU edlldtt• 
ve~bile teklif mektuplarını ihale ıUahe teaadtıf eden 24-6-1935 
Pazartesi gUnU aaat ona kadar Ankara'da Umum MUdtlrlDtG
mUze veyahut lzmir'de Şubemize yerm•!•ri •• daha faila taf-
8'1lt almak latıyeııı...ia ber.,tln Şabemiıe mlracaatlan. (134) 

Sayfa 11 

Berberler:n Hafta Tatili 
Cemiyet, Esnafın İstirahata 
Olduğunu Ve Hafta 

Yapılmasını istiyor 

Muhtaç 
Tatili 

( Baıtarafı l lool yüzde ) 
nundan bizim de istifade etmek· 
liğimlz için m•cllae, Baıbakan· 
hğa, Sıhhat Ye Ekonomi bakan· 
lık lanna mUracaat ettik •• ve bu· 
rada, her berberin ıınnde (14-16) 
Hat çahıtığını, ıenelerln teairile 
ya Terem veyahut varlı hastalık· 
larma yakalandıkları, binaenaleyh 
berberlerin de hafta tatili fdhaJ 
edilmolerlnl lıtedik. Ekonomi ba· 
kanhğından gelen cevapta, haf· 
ta tatlll kanununun e1aıında 
bir değiıikllk olmadıjını, bl~ 
nacnaleyh eakisi aılbi ber-
berlerin de hafta tatilinden 

latlına edildikleri bildiriliyordu. 
Diker mllracaat ettijimiz makam· 
lardan ise henDz ceYap alamadık. 

CemiyeUmJı.lo t•ttuiu iıtati1-
tikJere aare aıamız ara11nda yUıde 
yirmi ••rem ye yUzde kırk varlı 

haıtalıklarile malül olanlar Yudır. 
Biz de, her çahıan adam gibi bir 
hafta tatiJlne muhtacız. 

Be~berlerln hafta tatili kaau
nuna dahil olup olmadıiı hakkın· 
da gazetelerde yapılan bazı neş• 
riyat eınafı karara&zhk içinde 
bırakmıttar. Bugün birçok berber
ler ne yapacaklarını bizden ıor
dular, bi:r: de hafta tatlli !kanununa 
dahli olmadığunızı kendilerine 
bildirdik. 

Y alnı:ı KadıklSy •• Beıiktaı 
aemtlerineeki berberler, aralarında 
husuıi surette anlatarak bugOn 

• . 

Bcrb.!rler cemiyeti re.ül l.mail Hakkı 
(dün) tatil yapml§lar ve dllkAnla· 
rını açmamıılardır. 

Ben de vila}·ete gittim. Vail 
muavlDi Bay Rtıkneddinle görUt
tUm. Ve berberlerin hafta taUJI 
yapabilmeleri için yeni bir kara' 
olup olmadığını sordum. Bay 
Rllkneddin, vaziyette hiçbir değ!~ 
tiklik olmadığını alSyledi.,, 

Berberler cemiyeti reisi lımall 
hakkının bu izahatına göre berber 
e.nafı, hafta tatilinden kanunca 
iıtlfade •demiyecektir. 

Aralarında anlaıılabllen semt- , 
lerln eınafı huıuıi olarak hafta 
tatili yapabilmektedirler. Vaziyet 
bundan ibarettir. 

Misli Görülmemiş Bir 
Deniz Canavarı 

ltalyan Balıkçılarının Gördükleri Bu 
Hayvan Hakikaten Müthiş BirŞeymi,l 

Son poıta ile 
gelen ltalyan ga· 
zeteleri uf ak bir 
balıkçı gemiıinln 
Vankuber adaaı 
civarıada ay .. z 
bir gecede raıt• 
geld:if korkuaç 
bir deniz cana· 
varının tafıil4tı· 
na veriyorlar. 
Gemicilerin an• 
lattıklarına göre 
bir gece yar111, 
karanlıklar için
de bıaana bea· 
zer büy.Uk bir 
mahlukun bağı• . 
rarak ıemilerine 
doğru gelmekte 
oldu_iunu ıı<r
mUııer, dehıetti 
bir korkuya düt· 
mn,ıerdir. Boyu 
be§ metreden 
fazla tahmin edilea bu de•• ben· Babkçalann verdikleri bu aldı 
zer cana•arın gözleri iki otomobil 11ğmaz tafıilittan ıonra birçolll 
projekU5rU gibi ıpl ıııl yanıyor, ltalyan gazeteci ve fotoğrafçılan 
ıuları köplrterek 1UzUyormuf. derhal ada Ye civarına ko,mur) 
Bu Taziyet karııaaada ae yapa- lardar. Şimdi hepıi de cana•uı 
caklanaı bilmiyen balıkçalar, ol- görmek için on bet gUndenberl 
dukları yerde mıhlaıaıp kalmıtlar- adada beklemektedirler. 
ken hay•an azametli bir manena MlitehaSJular, resimde görllJ. 
ile kıvrılmıf, ıeminin etrafında dUğU Uıere, canavarın iÖz:erlD-
birkaç def. dönerek naralar den çıkan ııığın foıfordan baıka 
atmıı ve Okyanoıun diplerine bir ıey olmadığını ıöylemekte-
dalıp kaybolmuftur. dirler. 

# TALEBELERE ve AILELERliE~IL1Ar~Nj;iiiiiiiiiiiiiiil 
Ecnebi 11-nlart tedrlaallnda mUtehassıs olanı 

BERLITZ MEKTEPLERi 
Bütün yaz a9ık olup, •müptedi n mil terakki ta] ebe için yeni kur.ıar 'YÜcuda 

getirmek euretile tatillerden ist1fade ettırir. işbu kur8lar 
atideki lisanlıı.rcla ı,imdiden ba~Jıırnı~tır: 

TÜRKÇE. FRANSIZCA, IHGILIZCE, ALMANCA, ITALYANCA v. e. 
1 Hazirandan 20 EylDle kadar yaz tarifesi 

'g Lıtanbul, 373, lıtiklal caddesi • Auk11ra ı l\ on ya cnd ı eei 
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Yazaıı: 

Afi 
Rıza 
Seyfi 

eli Aslan:~ .. ~~: 
39 

Aslan Çatık Çehresini Eğmişti .• 
O bana rahmetli annesinin yadi· 
garı değil mi idi? Yıldız nB1ıl 

benden gizli ağlıyorsa, ben de 
ondan gizli ağlıyorum.. Amma 
ne çare! Ölene rahmet, kalana 
dayanmak gerek ... 

Aslan çatık çehresini eğdi ve 
cevap vermedi. 

Ağır, kederli durgunluk oda· 
ya tekrar hakim oldu. 

iki dakika sonra anneal bir· 
denbire: 

- Aslan 1 
Dedi ve delik<mh batını 

kaldlrdı. 

- Aslan sana bir fey aHy· 
liyeceğlm .. 

- Söyle anne 1 
- Aslan, ( Nadajdi) nln ak• 

rabası Tutsak ( Nadolni.) yl 
bırakmam söyliyeceğim. 

Delikanlı adeta yerinden 
aıçradı : 

- Ne dedin anne, ne dedin 1 
iri kara gözleri büsbütün 

açılmıı, katlara iki keskin kılıç 
gibi şiddetle çahlmııtı. 

Annesi meleklere yakıtır bir 
mülayemet ve tam bir emniyet 
Ye llldal ile tekrar etti : 

- ( Nadajdi) nin akrabası 
Macıır tutsağım barakacakıın, 
oğlum 1 Çakırın ölümü bana çok 
dokundu r 

- ( Nadolni) yl mi bırakayım 
df yorsun, anne ? Ben ona va
detmittim; bu kavgada tehit 
ol1aydım yolda.şiar eline bir de 
kılıç vererek onu serbest bıraka· 
caklardı. Fakat sonradan 
dütUndüm, bu adam bizim 
eUml'lde oluna belki bize, bize 
değil daha doğrusu, siz kadınlara 
blr faydası olur, dedim. 

DelJ AıJan ıözUnUn buraaında 
tekrar durdu. Çehresindeki aaabın 
Ye adalelerin gerginliği, gözlerin· 
deki şimtekler dellkanlıoın derin 
bir heyecana düşmüt olduğunu 
gösteriyordu. Şu anda ann11ine 
hirıeyler söylemek istiyor, fakat 
11öylemekten çekiniyor, adeta kor• 
kuyordu. 

Annesi oğlunun ruhundaki bu 
fırtmayı farketmitti. Aca acı gtl
IUmııedi: 

- Söyle, Aılan ıöyle; dedi, 
işte timdi yanımu:da kimse yok; 
çocuklar yataklarına glttile, arhk 
her şeyi aÇıkça konuşabllirıin. 

Aslan birden l>lre ayağa kalk· 
mıth; duvardaki zırhlara doğru 
iki adım ath; sonra tekrar döne
rek uzun, muhteris bir hatve ile 
anasının önünde durdu... iri göJ.. 
gHi ıamdandakl mumun ıulHlle 
beraber titreyerek odanın btıytı
cek bir parçasını kararbyordu. 
DeJlkanlı, boğazından bllyllk bir 
zorlukla çıktaiı anlaıılaa botuk 
bir Hale ıöze baıladu 

- Bana bak, annel Kar-
tımda baıka bir kadın oJıaydı 
dUtUncelerlml ıöyleyemezdfm. Fa· 
kat aen baıka kadınlar gibi 
değilsin; Hvgili, tatlı anacığımm 
rahmetli babam gibi kahraman 
o!duğunu biliyorum! Yumutak 
gönlUnlln sonsuz bir acıma 'H 

&eYgl hazf oesl yanında en daya• 
nıklı ve sert erkeklerin yiğitlik 
cevheri bulunduğunu biliyorum .. 
onun için bu gece ben de aana 
hep dUılindükleriml ıöyliyeceğim •• 
Anne bugün biz, hem cebenne· 
min, hem de cennetin kap111nda 
bekliyoruz, pek az zaman sonra 
bu cehenneme, yahut cehennem
cleo ıeçip cennete ıJdecej'iz.. 

Doğrusunu istersen bu defa kah· 
raman Subuıka kalesi için kur· 
tuluş yoktur.. Bu kalede olan llç 
bin kişi erkek öleceğiz; fakat siz 
kadınları, çocuklara ve genç kızları 
kime ve nereye bırakacağız? ... 
Anneciğim, sen bu yaştc:n sonra 
bir Macar, bir Alman evinde hiz· 
metçilik mi edecekain? Yıldız ve 
yıldız gibi kızlarımız, gül ytizlü 
çocuklarımız ne olacak?. Ya bu· 
ralarda bizler, yahut bu 1coca 
Türk milleti elbet bir günah İfle· 
mişiz ki: Allahın intikam kı:ıcı 
batımızm Hzerinde sallanıyor ... 
lstanbulda gazilerin kamnı ıarap 
)' a pıp içen, Türk yiğitlerinin ca· 
nından, cesetinden saraylar yapıp 
esir kızlarla zevk ve safa eden 
padiıahm ve paıaların Ustüı• e inen 
lanet nihayet bizi de tuttu, yıkıl· 

maz serhaddimlzi temelinden 
sarstı; kan ve ateı içinde boğu
luyorur .... 

Delıkanh birkaç aaniye heye• 
canından ıuatu, ıonra tekrar 
başladı: 

- Böyle olacağına keşki ze· 
hirU bir rlizgAr, öldürücü bir sam 
yeli esseydi de bütlin kadınlarımm, 
kızlarımızı, çocuklarımızı bir anda 
öldürseydi!. 

Guya kuvveti bftmit gibi gitti, 
minderin üzerine düştu. 

Duvarlardaki Alman, Macar 
tulgaJarmın altındaki korkunç zerre 
yüzlüklerin içinden, senelerce evvel 
Türk kılıcı Ye mızrağı İle can 
vermlt düşmanların kızıl, kanla 
&özleri sanki 1evinçJe, çok kanh 
bir &ç alma sevinctle ana ve 
oğula bakıyorlardı. 

DeU Aslanın annesi, yllzlloUn 
tek bir ıinirl bile oynamaksızan 
oğluna cevap verdi : 

- O esmeainl istediğin zehirli 
rUzıarın yapacağı iti ılı, Türk 
erkekleri yapamaz mııınız, oğ· 
lum ? ... 

Y aılı, narin, melek yllzUl ka• 
dm bu ıözO pek tabii bit' tavurla 
ve tath bir ıttIUmseyişle söyle
miıtli ancak bu yumuşakhk, bu 
tatlılık, bu 1Ulfimaeme içinde lSy· 
le karanlık, korkunç ve kanlı 
bir mana vardı ki : Aılan bey 
birdenbire ta yüreğine ıoğuk 

bir çelik namlunun aokulduğunu, 
oraaanı parça parça ettiğini aana
rak titredi. Parmaklarında, bilek· 
leriade bir . keıiklik, aırbnın 

ortaıında ıojuk bir llrperme 
duydu. Onun yüreğinde ve dili
nin ucunda dllğllmlenfp kaJmıı 
olan çok acı dUşiinceyl bu narin, 
bu yumuıak kadın ona tatlı ve 
bUUln acılara göze almıt aUlllm· 
HmHI içinde aöyleyivermittl Ye 
hlll aöylUyordu: 

- Bana bak, Aalan 1 tenin 
ıönlUnde çırpınanları Ye bana 
söylemek latedilderinl ben pek 
iyi. aenden iyi bilirim. Y aloıı 
ıenin deill rahmetli babanın da 
1avaş arkadaıı ve aaj'lam yoldaıı 
SRra Şahin beyin de ne 
düıUndUğilnft belki ıenden 
çok anlarım. Onun için 
benden boı yere çeklniyoraun. 
Bfz yaılılar Subuıkanın blSyle kor
kulu kertelere dllıtllğllnll görmemlf 

değiliz. Şimdi beni dinle Aalanr Tllrk 
yurdunun bu uzak, uoutulmuı • 
uçlarında elll aene yaaıadım, çok 
korkunç itler, çok kara günler 
geçirdik. Bu kaleyi, belki on on 
iki kere dUıman aylarca ıar• 

mıttar. 
( Arkua nr, 

SON POSTA 

Telefonun 
Faydalarından! 

~~-~· 

- Evet sevgili karıcığım, evet! 
Hala yazıhanedeyim r .. 

Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz? 

Kırmızı Saçh Kadın 

(Baıtarafı 5 inci ylb:de) 

laran tabiatlarmı iyice anlayama· 
dıkları için bu tipteki kadınlarm 
koca bulmaları hayli güçtür. Bun• 
lar için en mükemmel koca ola· 
bilecek kimseler, uzun boylu, zayıf, 
beyzi çehreli. esmer erkeklerdir. 

Şimdi de Akdeniz kıyıların· 
daki memleketlerde tesadüf edilen 
ve çoğu Latin ırkına mensup bu· 
lunan koyu kırmızı ıaçlı kııdm 
tipini tetkik edeUm. 

Bu tipteki kadınlar tabiatça 
aon derece ateıln ve ıfnirlldirler. 
Dakikaları, dakikalarma uymaz 
ve kendllerlne kat'iyen gUven 
olmaz. Son derece canhdırlar. 
Kababatlerile adeta iftihar eder
ler ve karıılarındakini de ekseriya 
bunların birer meziyet olduklarına 
ikna ederler. 

Ciltleri gayet nazik, yumuıak 
Ye beyazdır. Güneşin riyasana 
fazla tahammül edemezler. Bu 
ziya altmdı diğer tipteki kadınlar 
gibi kararmar, bilikiı kızarırlar 
ve yüzlerindeki çilleri artar. 

Bunlar iyi bir zevce ve iyi bir 
ey kadını olamazlar. Gerçi ebe· 
riya evlenir ve çoluk çocuk 
ıahlbi olurlar. Fakat evlilik ha
yatında mes'ut olabilmek için 
etraflarında san' atkir ruhlu ve 

· alika uyandırabilen insanların 
bulunmaaı llzımdır. Ak!il takdirde 
bu hayata tahammUI edemezler. 

TEYZE 

fOSMANLI BANKASı 
TÜRK ANONiM ŞIRKEl 1 

1 TESİS TAR1Htı. 1868 

Sermaye1i: 10.000,000 lngilis liruı 

TUrkiyenln ba9lıoa oehirlerilt 
Pariı, Mareilya, Niı,Londra •• 
Mınoeıter'de. Mısır. Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin vt> Yunanistan'da 

Ştıbl!'ltri, Yugoslav1a, Romanya, 

S ıri19 Y'• Yunanistan'dıı. Filyalleri 
· vardır. 

Har turlu banka muameleleri 
yapar 

• Dr. lbrahim Zati 
Beledl7e kaJ'ııaında Piyerlotl 

caddealnde No •. 21 
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kabul eder. 

Haziran 3 

r 

1 
"" 

L------------------ lngilizceden: 
1 

-_J 

AL TiNCi 

DUnkU kısmın· hullsasu 
Koie ile Silviya kara koca iki 
cambaz ve hokhbszdırlar. Lon· 
dra,da üçüncü derecede bir 
tiyatroda. pek az bir para ile 
çalışıyorlar. Kole karısıııdan 
tüphe etmektedir. Birgün tiyatro 
komisyoncularından Sruien oda
larına geliyor, Kolenin numara
larını beğenmiyor. Fakat Kole 
iriyarı herifin kar11ma elile öpu
cülder gönderdiğini görüyor vı 
kendisini kement atarak bağlıyor. 
elinde altı bıçakla karşısına geçi
yor, yeni numaralar göstet'cceğini 
aöyJüyor. Karısını da bir kenara 
bağlıyor. Kadtn yalvarmaktadır. 

Kole eski yerine döndü. Yer· 
deki bıçakları aldı: 

- "Bir!.. •. ,, Dedi. " Sakan kı· 
pırdama Mister Smienl,. 

Yaydan çıkar gibi fırlıyan hı· 
çak Smienin sağ tarafını sıyıra• 
rak duvara saplandı. 

Kole bir bıçak daha aldı: 
- " lkH ..•.• Dikkat! Bu da· 

ha yakından geçecek!,, 
Bu bıçak ta Smlenin pantalo· 

nunun paçasmı delerek duvara 
ıaplandı. 

Kole aoğuk kanlılığını kar 
betmeden ve karşuıındakinle lı· 

tihza ederek aırasile bıçakları fır· 
latıyordu. ÜçUncU bıçak Smienln 
kulağının dibine, dördUncilsü çe
nesinin aağ tarafına, beşincisi de 
başının tam üstüne, duvara sap• 
lanmışh. Komiıyoncunun aıözlerl 
korkudan hüyümüf, dışarı ftrla· 
mışh. Yüzünden buram buram 
terler akıyor, dizleri biribirine 
çarpıyordu. 

Kole, Smiene yaklattl ve he
rifin cebindeki çarşaf gibf men-. 
dili çıkararak onun terini alldi: 

- " Çok ııcak değilmi Mister 
Smien?,. 

Dedi ve tekrar yerine geçee 
rek ilave etti: 

- "Altmcı ve aon bıçak azl· 
zlm Mister Smien. Ne de bllyUk 
bir hedefsiniz... Her halde boıa 
gltmiyecek... Dikkat! " 

Bu aırada Silviya iplerini çöz· 
miye muvaffak olmuı ve kocasınm 
bıçaiı savurmak üzere arkaya 
doğru kalkan koluna bir ilmek 
atmak Uzere idi. Arkasında bir 
gürültü ltiden Kole derhal döndü 
ve elindeki bıçağı karısına doğru 
farlath. Bıçak Silvi} anın ceketinin 
koluna isabet etti ve onu öylece 
duvara adeta mıhladı. 

Kol• yavaıça Smien'e doğru . 

llerliyerek duvardaki bıçaklardan 
birini çekip çıkardı ve herifin ip
lerini keıti. Komisyoncu zorlukla 
ayakta darabillyordu. mendilini 
çıkararak titireyen ellerlle yüzilntl 
sildi ve birdenbire kendini topar
hyarak ağzındaki tıkacı çıkardı ... 
Hayreti Herif gülmiye baılamışh!. 
Elinl Kole'n omuzuna koydu: 

- u Aklıma gayet parlak bir 
fikir geldil ,, Dedi. 

Bu defa da Kole ıaıırmııtı: 
- " Defol diyorum saner ,, 
Smlen aldırmadı: 
- " Beni dinle, dedi. Bu g .. 

• çen •ak' adan batlı batma bir 
numara yapabiliriz. Sen, koca, 
yani kıakanç koca rolünü 
yapanın... ,, 

Kole bUsbUtün kızmıştu 
- " Defol diyorum sana 

herifi ,, 
Smlen yine aldarmadı, aırıbyor. 

Göır:lerl kulaklarına varıyordu: 
- u Dinle diyorum sana Kolel 

BIÇAK 
Meseli karının amanı rolUnU oy· 
nıyacak adamı da seyircilerin ara• 
sına oturturuz. Kimse fark111a 

varmaz. Numaramn o yerinde sen 
aşağı iner ve herl~i enaeıinden 

yakaltyarak aabneye sürükler• 
ıin ..... ,, 

- " Ne demek istiyorsun ? ,, 
- .. Enfes azizim, enfea I öyle 

müdhit bir numara tertip edece• 
giz ki 1.... Ne zaman ite baıhya· 
bi lirsin ? derhal alta ayhk bir 
konturat yapahm.,, 

- " Sen çıldırmıısm ,, 
- " Haydi bir senelik olıun. 

Şimdilik sana haftada yüz Ura ... ,, 
Kole tamamile ıaıalamııta : 
- "Kuzum sen mi deUain, 

yoksa ben mi aklımı gaip edi· 
yorum 1,, 

- .. Yüz yirmi olaun 1 ,, 
- .. Ne diyorsun herif ? ben 

isteseydim demin seni ISldUrebl· 
Hrdim. Anlamıyormuaun?,. 

-
11 Oraaını bırak... imza 

ediyor musun? Sen onu ı&yle.,. 
Soıtu. Kolenin akhna birden 

bfre karısı geldi. Herifin makıa· 
dını anlar gibi oldu. Dudaktartoı 
büktü: 

- "Evet .... ., Dedi. "Sonra 
da kanını sana bırakayım 
öyle mi ? defol buradan l ,, 

Fak at Smlen peılnl bırakma· 
yordu. Adeta yaln.nyordu : 

- "Silvlyayı kim dllfUnll
yor ? Onun kara gözleri için ban 
hiç böyle bir fırsat kaçmr mıyım? 
Para kazanacağız azizim para 1, 
Kadın kaç para eder ?.... Ben 
kadım ne yapayım aenio ? seata 
olıun r Nasıl? imza ediyor muıun?,. 

Kole ona bakmıyordu. Ona 
bakmaktan iğreniyordu. Fakat 
böyle bir kıa111eti de tepmek de· 
lilik olurdu. Adeta tiksinerek: 

- " Peki .... imza edeyim . ., 
Dedi ve herife arkaımı döndU, 

fakat Smiena elinl yakalamıı, 
kolunu çıkaracakmıı aibl aıal• 
yukarı sallayıp duruyordu: 

- "BraYol.. Bak ne para 
kazanacaAul Kadın da nemiı ki .• 
Elini salla elliıl .. ,, 

Sözllnll bitiremedi. Kolin par· 
maklarım ııkan elleri gevıedl, 
çehresi garip bir tekil aldı ve 
birdenb:re yere yıkıhp kaldı. 

Kole derhal eğildi. SmieniD 
arkasanda birşey vardı. Onu çevirdi 
iki omuzunun ortasanda bir bıçak 
sapJanmııtı. Yavaşça dotruldu, 
Sllviyaya doğru bakb. Altıncı 
bıçak yerinde yoktu. 

Silviya bir eli belinde, ayakla• 
rınm ucunda duruyordu, Uerlye 
ablmıt olan aai' kolu yavaş yavaf 
atağı iniyordu. Birdenbire keo• 
dini toplıyarak dimdik bir vaziyet 
aldı. Yerde yatan Smlene soruk 
nazarlarla baktı, dudakları nef" 
retle büküldü: 

- .. Benimle eğleniyordu ha? 
Ellisi öyle mi ?.. Dera olaun.... ,, 

Dedi. 

SELANIK BANKASI 
'l'ests bLrıhı 1688 

• İdare merkezi 
lstanbul (Galata. 

Türkigedeki şubeleri : 

lstımbul. ( G11lıı.ta. Y enioami ); 
lımir, Mersin. 

'tunanistandaki şubeleri: 

Selıluık, Atıua. Pıre. 

• Her nevi banka muamelltı 
r 
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YALNIZ GENÇ 
KIZLAB IÇiNI 

- Ya.. Kocaıımn o gi:nkU 
)'orgun !uğunu çıkarmak Jç"n ha· 
tına, dizlerine, onıuzlarmın ortHı· 
lla masaj yapan kadtna herkes, 
Yaşa, diye bağırdı. 

- Çocuklar! .• Farkanda de
iilsiniz en çok alkışlanan aahne 
hanı:ıi idi, biliyor musunuz. 

- Hangiıi? •. 
- Hani .. erkek itlnden geliyor. 

kadın, kocasının yorgunluğunu 
hissediyor.. Kocacığım! Şu fH· 
longa uzan. Gözlerini yum. Tam 
bir aaat iıtirahat et. Bu müddet 
tırfında ben 1Ana bir tek kelime 
•IS:y lemiyeceğim. Sana lbım olaD 
huzur ve ıUkunu nreceğim; diyor. 

A .• Evet, eHt. 
Şu halde. 

- Anlatılıyor ki ılmdlkl er
kekler, her şeyden faıla karıla· 
ruun ıuımalarını iıtiyor. 

- Amma, parayı alkııhyanlar. 
- Ya, masajdan hoılananlar. 
- HulAıa? •• 
- Maddi fedakhlık .•• 
Mlltemadlyen sil çalayor. Tale· 

boleri ıon akıam duaııoa davet 
•diyor. 

Dua yarım ıaat kadar devam 
•tti. Ondan ıoDn kap1nın önDne 
••kir. otomobil geldi. Bu otomo
bUJerfn birincfıfno mUdUre ile ben 
hindim. ötekilere de derece ııra· 
•ile birer muallimle ~rkadaılarım 
hindiler. Doiruca belediye dair .. 
alne gittik. Şerefimize 'HrlJen çay 
•iyaf etine lıtlrak ettik. 

Saat 7 • Şehrin en ıeaglnl 
klduiu rivaye edilen Gç un fabr~ 
•ıı aahlbl ( Her Groıman ) ın 

•vlndeyiz. Burada akıam yemejfne 
d••etll idik. Umumi harpte piyade 
~laylarının birinde b6lllkemlnl iken 
•rpten ıonra büyük bir HrYtt 

t•tandı~ı rivayet olunan bu adam 
U •kıım ••inin her tarafını 

ldtta bir dDjtın e-.l gibi .Uıle
~lttl. Kapılar, koridorlar, 11Joa)ar, 

1 
•tta tuvalet aralıkları bile çiçek· 

~' •• renkli ampuller içinde idi. 
tndlıl de pek tık ılylnmit·· 

\Jtaklarına, oda (ııir.m'9tçilerİDe, 
•ofracıJarıaa kenarlan ıırma IıJen· 
itli,, ıöjUılerl kordonlu fraklar 
liJdirmlşU. ıereflmb:e Yerilen 
~ltrıııı kltlHk ziyafet için (Btrlin)· 
•n birçok nadide yiyecekler 

l•tlrtnıişti. 

lı•n, • kendimi bildim bileli • 
~daret kltibl, kouıoloıu olan 
•bamın sayulnde, 1efaretlerde 

t, •ıir yerlerde birçok parlak 
tlyafetler, muhteıem da:re!er 
16rdUiUm için, ıimdl burada f6rduaum ıeyler Unrimde pek 
t 
6YUk teıir haaıl etm•dl. Fakat l>i • 11tn kızl arın hemen hepıl ele 

~~la halli ailelerin kızları olduju 
(

1n ••ıkın tatkın etraflarına ba-
ıyorlar; hayretler içinde kalı· 

)orllrdı. 

h Ziyafete, belediye relıi ile 
yeledlye heyeti de iıtlrak etmlttl. 
./tn•k eanaaında, belediye reiıl· 
ltl 

11 ıağ tarafındaki 1&ndalye, 
) UdUreınlze .• Sol taraftaki 1andal· 
• de bana tahıiı edilmiıti. 

l (Betlin) den bilha111 getirti· 
en b· 

ç 
1 

ır orkeıtra, hiç d urmadan 
t~ ıyor, hUtUn Alman ziyafetle• 
d llde olduğu gibi, çeneler de hi~ 
,:rrnldan oynuyord u. Ziyafetin 
lt,~~nda belediye reiıl ayağa 
&o'·. 

1 
tı. Parlak bir nut uk daha 

J edj ve sonra: 
- Şehr.m:ze a; rı ca bir toref 

1 
•• zinet veren bu (Mes'ut yuva 
kurllla) mektebinden bu aene bi
rincilikle çıkan Frülayn Emel Rı

zayı, bütün arkadaşları namına 

takdir etmek istedik. Mecllı'.mizln 1 

mUzakeresi neticesinde, kcndiıine 
ıu takdirnameyi takdime karar 
verdik. Hururunuzda, emaneti 
kendi ı:ne takdim ediyorum. 

Dedi. Ve ceb"nden çıkardığı, 
kırmızı • ıiyah kLrdelo ile ıarıl· 
mıt bir ıarfı bana -verdi. 

Birdenbire coıkun bir alkıı 
tufanı koptu. Hissettiğim heye• 
candan başım dönüyordu. Bir ara· 
lık gözüm mlldtireye lliıti, yanın· 
dakl kır~nta bir adama: 

- Ah, yarabbi!.. Ne aaadet ... 
GörUyonunuz ya, mektebimin 
feyzini.. talebelerim, daha haya
tın kapııına parmaklarının ucuau 
temaı ettikleri dakikada 11111'ut 
oluyorlar. 

Diyordu. 
Bilmem neden o ında bOtlln 

aevincim, bir an için aaradır ııibl 
oldu. Sanki, kalbimin içinden in• 
c• bir d•mar kopmuıtu. 

Yine belediye reiılnin ıeal 
duyuldu: 

- Bayanlar, Baylar 1. Bu 
ıampanyamı, Em•I Rızanın ıere
flut içiyorum.. ve ıizlde lıtlrake 
davet ediyorum. 

Diyordu. Yanımda oturan ıeh· 
rln birinci noteri, derhal benim 
bardağıma da ıampanya doldurdu. 

Herkea ayaia kalkmıib· 
- Hurraf •• 
Sealerl, orkeatranın çaldığı, 

ıUrllltUlti bir havayı baıtırmııtı. 

111 anda tereddüt lvlnde idim: 
-Hay, Allah mtııtahakına ver• 

ıln, o {Adabımuaıeret) hocaaının •• 
böyle bir Yasiyette ne yapılaca• 
j'ını bize öğretmemlttt. 

Diye ıöylealyordum. GösUm, 
mlldttreye m,u. Bereket Y•Hlnkf, 
16ıile: 

- Sen de içi .• 

Emrini vererek beni ıu mDtkOI 
Yaıiyette ballı etti. [ BllhasH 
ıunu da kaydedeyim ki, dehıetli 
bir içki aleyhtarı olan.. •• kız• 
Jarın hiçbir ıekll ve ıuretle bir 
yudum dahi içki içmelerine taraf· 
tar olmayan mlldilremizin"bu emri 
aıaııl verdiğine, daha hllA hayret 
ediyorum.] 

Birinci kadehi, lklnciııf •• ikinciyi 
OçUncUıU takip etti. Baııma hafif 
bir 11rsemllk, dimağıma tath 
hayal hiılerl -verdi. 

Yemek 1alonunun yanlarmda· 
ki yaldızlı kapılar açıldı. Davet
liler, muhteşem salonlara geçmeye 
baıladı. Ork11tra, coıkun bir 
fokıtrot çalıyor, çiftler birer birer 
ortaya atıhyorclu. 

Hocalarla arkadaılar1m etra· 
fıma toplanmı9lar, beni tebrik 
ediyorlardı. Her Groıman, bana 
doiru ilerledi. Önümde ei'Hdi. 
A1rl kibarlığı çok iyi bazmetmiı 
olan bu adamın davetini derhal 
kabul eltim. Kendimi onun kol· 
ları arasına b1rakıverdim. Biz de 
kalabahğa karııtık. Bu, çok oynak 
fokıtrotun nagmelerine uyarak 
zıplaya zıplaya koımaya •• dön· 
meye baıladık. 

Her Groıman, pek . aaıik 
tiavranıyor, bir tlly 

(Al'ka11 nr ) 
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~ IVIütehassısı Getiri]di 
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Kanzuk ecıaneıi müetııhzaratından 

Balsamin Eksiri 
CıJdin daımi yumu911klığını ve tflze

llğini artı rı r. Yüzdeki çilleri ve lekeleri 
alır. S ivilceleri tamamen yok eder. 
Tıraştan ıı onra cilde latif bir tıı.1. wlilc 
n serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Fatih ikinci Sulh Hukuk Hl
klmlltfnden : CeIAJ tarafından 
Aluaray Maliye Tahail Şube· 

ılle LAnırada Sepetçiler •okafında 
66 No. h hanede mukim J.tiratinio 
aleyhine ikame olun ı n iatihkak da••· 
•ından İetiratinin ikametırihınıa meç· 
huJ oldutu birinci teblit tl:aerine an• 

laııldıfından ilinta tebliiat icra edll
miı Ye mahkeme ırfinünde yine i•lmt· 
dltladen hakkında 10 a-iln mllddetle 
illoen tebll§ olunmak lzere mu -ım•· 

leli ııyap kararı verilmit oldutuodao 
1•vmi muhakeme o~ an 17 Haziran 
935 Hat 10 da mahkemeye ır•lmaditi 
n mnddetinde itiraz ederek bir vekil 
ıöadermediji takdirde dava bitim 
derece1lae geldiflnden dinlenen t ehit
lerin ıahadetlol n davayı kabul 
etmJt addolunacatı ilin olunur. 

Bu, Bir İngilizdir. Yeni Paralar, Onun 
Kalıplarına Göre Yapılacaktır 
Yeni bası!an yüı kurutluklar 

baaılıt ve teknik itibarile çok 
ylikıek bulunmaktadlr. Avrupah 
mlUehassıslar da bunu böyle 
kabul etmişlerdir. Gümüş lirala· 
rımızın ıon zamanlarda baıılan 

lngiliz paraları nefasetinde oldu· 
ğunu ıöylUyorlar. Yalnız bu pa· 
ralarımızın üstündeki resimlerde 
muvaffak olamadığımız noktasın~ 
da ecnebilerle Türk müteba1111• 
lan ittifak etmektedir. BilhaaH 
( 100) rakkammı göıtereo yüzdeki 
hilalin bUyliklüaU ve tera olarak 
konuıu tenkit edilmektedir. Bu 
nokıanhk paralarımızm daha 

iyi -ve cazip a-örUnmel.İne mani 
olmuıtur. Bunu nazarı itibara 
al an Fin anı Bakanlığı dOnyada 
meşhur Uç para mUtehaaıııından 

biri olan Sir Perıl' yl lngiltereden 
ıetlrtmiı ve basılacak ( 1 ), ( 5 ), 
( 1 O), (25), (50) kuruıluk paraların 
kahplarmı ve reaimlerini ona 
yaptırmıya karar vermlttlr. Sir 
Pera bir müddet Ankarada 
çahımıı Y• ılmdl darphaneye 
gelerek kalıplarım hazırlamaya 

baflamıı ve kıımen de bitirmlıttr. 

Bu müteha&111 her kalıp için 
( 450) lira alacaktır. Hazırladıiı 
kalıplar çok beğenilmlf .,, takdir 

edilmiştir. Darphane mUdürlUtn 
bu müteha11ısın yanına TUrk 

'· 

1an'atkArlar Yermiı ve kaJıp yap

ma uıulnnn öğretmeye baılamı,. 

tır. Bundan ıonra b11ılacak pa• 
raların resimleri tlmdikl yUz ku• 
ruşluklardan baıka olacaktlr. 

Darphane idarHI mUıabaka aç• 
tığı -ve {2} bin lira da müklfat 

verdijl halde maaleHf muvaffak 

bir eser alamamışhr. 

Çorum Başmühendisliği 
Çorum (Huıuıi) - Bayandırlık 

BaımUhendiıi Nuıret Maniaa 

Başmühendiıliğine tayin edilmif, 

yerine lzmlt BaımUhendiıl Kimli 

getlrilmltllr. 

/.DAcA 
BiRiKTiREN 
~T--\;D~Q 
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Atletizm~- Müsabakaları Dünyanın En Güzel Ka-
o·· s·~ı- M.. b k 1 H KA - dınlarının Diyan.. 

u~ı' uyun ulsaAatl ati arı,K emednl a- Havay Adalan Denilebilir Ki Haldka· 
mı CD onan 1 e er azan 1 ar ten Bir Sihir Ve Füsun Yurdudur 
Bu, Bizim Spordaki Geriliğimizi Tekrar ispat Etti 
18tanbal atleU... baJl'Ulama 

ddncl ıtlal dla Takll• stad,.. 
munda yapıldı. Dk mDaabab 
Jlikıek atlayıcalar araıında leli. 
Cuma ,nail ın5 den atlayan 4 
atletten Pulyoa mbabakaya ııtl
rak etmediifnden iç atlet blria
dlik için ujrqttlar. Sedat Klzım 
Dk atlayııta ın5 da qb. Har 
dar ve Cihat it defa tecrilbe 
ettikleri halde çita ... apmadılar. 
• auretle Sedat blriaclllil 
kazanda. 

ikincilik Haydaila, Cihat ., .. 
11nda 1,70 den atlamak 1U1etile 
yapılc?ı. CUıat çıtayı ıeçemeditJ 
için Haydar ikiııd oldu. 

Disk atma mllaabaka11 iç 
atlet tarafından tekrar edileli. 
Cuma gllnll dlald 47 metre aaw
ran Yunanlı Sllu dlla cllald 48.45 
metre gibi mDkemmel bir mHa
feye aavurdu. 

Bu milıabakada V eyai 39,-47 
atarak ikinci oldu. 

Yunan uıul8 dlılr atmada 
SUaı 40,10 metre cliak atb. Vey• 
aiain bu mtl1&bakadakl meaafeıl 
33,90 metreyi qamach. 

Balkaa bayrak yarııı iki takım 
lzerinde 7apıldı. Yuaanlalana 
Arop, Y orrakopal0t, Mandlk•a, 
Silaıtan mDrekkep takımı kauacll. 

T•rr•r• Cemiyetine Yerclnn 
için Futbol Tek1111lenwın 

Y•pacell Me9* 
Vefa lclmaa Yanlan Wr t.kUR 

•erine t•hrimlzdeld apor kullp
lıri haaıJab Tayyare Cemlyıtlae 
terkedilmelr here aralamada bir 
futbol mOaabakaaa tertip etme,t 
kararlaıtarmıılardar. Kaqalqma• 
lar aıağlda ,a.terlldlii bnda 
olacaktır. 

30 Ajuıtoı: Vefa • S.Jkos, 

Yakanda; Galatuarardaa Fetlal, anlda 8,95 m•tr•:rl atlarkea 
Atatidaı Barrak kotu••- ureeaala bir aafba11 

lataahal.,_. Pena ile .. 
aı At--. Betlkt•ı • sıı.,. 

mıDl1e, Fenerbahçe • ArnaYutkar 
..,. 

1 EJlllı Gh .. • Kartulut. Ga· 
latuarar • Şltll .. 

f Eyltılı Galataaara1 • Şltll 
raUbl, latanlnalapor • Pera plbl 

.. 
1 lyllh Betlktaı • Sllleyma• 

alye ıallbl, Vefa • Beykoz ıalibl 
u. .. 

15 Eyllllı 8 Eylll maçlarıma 
pllbl 

lf. 
21 E1lllı 7 Eyllll rallbl ile, 

15 Eylll rallbi 

"Roma Kurdunun Oğulları,, 
Italyan Gençliği, Italyan Amaçları 

için işte .Böyle _Yetiştiriliyor 

ltalya, ltalyan ~ baalnl• lcaplanna ılre 
1etiftirmek için o•a demir tibl hlr dlalplia altuada 
çahşbnyor. Bu ruimcle. o paçleria en ufaldanm, 
•muz:annda mini mlai tlhklerl olduia halde Mu-

IOllnialo lalhaclea •bkce aclımlarla ,arlrkea 1a

rl1onanuL Bltlla dhyacla, artık lav .. ,, millet 

Ye memleket için olmuıtar. 

Mersinde ilk Okullar Sergi•i Açıldı 
Mersin, 2 ( A. A. ) - Merala J anlattL Okullar tek defter aaullbal 1 kabil obllana ptahfl raaclam .. 

Dk okullaru11n el birlljile hazır- kabul ettikleri için bir çocut- DID Jkde lark olmaaaaa MHP 
ladık;• rı aergl açalda. Metotlu bir okuma yıla içinde ,a.terditl ller-

1 

olarak 8'r111Jor. Ekoaomllr, t..-
çala9manın Y•F•cı kudreti 16ıte- leJİf kolayea flrlllJordu. Gra- b17e n ltlJ&tlan pterea ı..,. 
ren bu güzel izerin anlamını fildercle atnt--. okal •• ı.ı. se.... ola .... •ültl 
Ki.lir clinktirl .. a&,le•le ,_... sfttUsce uıkna•aa ... UsllwlrA 

on.,... - ..... kach•lan 
wecledir1 

itte ............... a111 .. 
çenlerde l(ll&el ua'atler mit .. 
lıauaalarınclu mlnkkep Amerl
bb bir be7et ballettL Mtıteha• 
..ıar ana arqbrmalar netlce
ude dlayamll en rtlzel kadınla
,_. t.lylk okJanltald Hanı 
adalanacla ,...clddanm buldu. 

Hanı adalan •kb ldlçtık 
adaclaa mllefelddl bol ataçb. 
aulu Ye cennet ribl ,a..ı top• 
raldardır. Y erillerin laltla ••t 
1m •• kamaları a1111 .ıbı.elerll. 
pn çıplak rqarlar. Vlcutlart 
ıok maatuam •• mlteYulnclJr. 
Ve her 1erll kwa Ylleada, milli 
duılarcla lnNDı çUedea 91kara-
cak ve laa1ra11 barakaıak derec .. 
de kınak, oynalr ye harlkulld .. 
6. Amerlkah bey'et tetkikabm ' 
burada da pparkea, stnlen:e _ ,,,_,_,. 
Hanydaa aJnlamamıı •• yeri 
kadınlara hayran kalmıfbr. H.. 
ı•tin reisi Amerlkah lae7keltra1 
F. PJraon dlyorld: 

- V enllltea tutunuıda, bup 
bllttbı dtbayaaan tamclalı alnema 
,.idam Greta Garboya bdar bl
tb rtzeU.r, Ha••J kadıalan ya
auada bir 111~ kahr. ffayay kadın- ' 
!aranda kudretli bir •ık. ihtiras, 
Ye gllıeWk ifadeü Yardır. Ben 
bittin bayabmcla ba kadar çekici, Bir B.any dilbui 

hama edid bir ılz.Wll hiçbir 
mWetla kadnuada f&nmedim. 
Havay rtızelleri milli OJ•lan 
olu Halu • HaluJU oyaarlren •t
laa, gllzeWtha bllttbl çalraahkla· 

rw. ah•Pd ı,ı. c•alaadmrlar 
ki. luu kupada rllr J1s1r 
.... la• atk ye pellilde , .... 
raı... ceaaet pullerlai balu • 
deria Wr rllrara dalar. ,. 

iafaalnd 'l'ra•WQ flrlattl 
GiDiŞ • GELlş PROGRAMI 

1935 7aluun 1 Ma111'clea ...,. 

10 Şlel1 • TiMi 

ıı Şltll • Beruat 

U IWlil1• • Fatlll 

12 A Harbir• • Akauar 

15 Taluba • Slrkeol 

' ' ..... ..., .... 
17 lltU • SlrkeGI 

17 A Meeldlrekl1. E. iDI 

11 A Kutuhat • & lal 

n lelMk • EalalDI 

.............. 

., ........ u. 

DYHlble·SlrkMI 

.... , ....... .,.... 

.. 
KALKIŞ /Va &allat 

1 
Sifli.den • Tlbıele a• 8' S.40 
t&nelden - Şifliy• 9' 6,00 

1 
Şifi"- • Beyazda 12' 6,20 
Beyazlttu • Şipye 28' 7,02 

1 
Harbiyeden - Fatihe I' 7' 6,30 
Fatihten -Harbiyeye 9' 5,46 

1 
Harbl7eden • Abaraya 14' 17' 6,40 
Akaara1daa· Harbiyeye 28' 6,00 

1 
Taksimden • Sirkeciye I' 7, 1 S 
Sirkeciden - Takmme 7,35 

1 
Maçkadu - Beyama S' 8' 8, 15 
Beyazıttan • Maçkaya 17' 6,55 

Maçkadu • Eaıia&ılae 14' 7,10 1 
Sitlldea • Emln6nlne 7' 6,10 

Embılnladen • Maçka7a 8.40 

1 
Sişlidea • Sirkeciye 8' 8,25 
Sirkeciden • Şifliye 12' 6,55 
Meeidiyeka, ·• Emlalnlu 6,45 
EminlnOndea • Mecidlyek. 21' 7,17 
MecidiyekayOadeD- Eala8nl 14,28 
EmiulnllDdea • Meddiyek. 15,00 

l Kuıtuluftaaı - Beyazıta 6'9' 6,00 
Beyaattan - KurtulUf& 17' 6,45 

Kurtuluttan·Emin6nllne 15' 7,05 
1 

Şlflicl•• • Emin6nlhıe 7' 6,05 

Emin6nlbıden- Kurtul111& 6,35 
Bqiktaıtaıa • Bebeğe 5,25 
Betiktaftaıa • EminlnllDe 6' 5,35 
Bebekt• • Eminlnhe 10' 5,41 
Eminlntbıdea • Bebete 20' 5,55 
Bebekten· Betiktqa -,-

1 
Ortak&ydea • Akaaraya 8' 5,50 
Akaarayclan - Ortaköy• 15' 6,35 

ı Bqiktqtaa • F atibe 7' 6,30 
F•tihten - Befiktqa 14' 7,10 

l 
.. barayclu • Topkapıya S' S,25 
1" opkapıdan • Sirkeciye 8' S,40 
Sirkeciden • Toplupıya 16' 8,12 
Topkapıclaa • Akaaraya -.-

Y eden-Sirkeciye 10' 8,17 

l 
~an· Yedikuleye 6' S,30 

Sirkeciden-Y edilmleye 16' S,45 
y edjlmleclm-Abara)'ll -,-

{ 

Abarayclan Eclinıekapaya S' 5,25 
Eclimekapadaa Sirkeciye 10' 5,45 
Sirkeciclelı -Ediraekapap 15' 8,14 
Eclimebpma. AbsaJa -.-
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uz k'aları Arttı 
Belediye, Geceleri-için Yeni Bir Kö-
pek Mücadelesi Açmak Kararındadır 

Bostancıda Bir Köpek 50 Tavuğu Parçaladı 
aaklanıp hariçle ihtilAtlarına m•r 
dan verilmediği takdirde kedi 
kuduzunun tintıne aeçileblleceği 
umulmaktadır. 

Şimdi yeni bir kuduz ıirayet· 
çisi daha tOremf ıtlr: Sincap. Bir 
çok ldıiJer eYlorlnde kedi gibi 
Sincap beslemiye başlamıılardır. 

Ekaorl&i dağlaida tutulup gelen 
bu Sincaplarda (2·3) ay ıonra 
kendiliğinden kuduz zuhur etmek· 

tedlr. Bunun için mlltehassıalar 
Sincap beslenmemesini taniye 
etmektedirler • 

• 
Birkaç gUn enel Boıtancıda 

aahlbJ tarafmdan terkedllmlf 
bir köpek Bostancı imamının (50) 
taYuğunu parçalamJştır. imam bu 

klSpeli ıehlrlemek için latanbula 
ıolmlı, eczanelerden zehir almak 
lstemfı, fak at 1asak olduğu için 
kendisine zehir YerUmemlftir. Bu-

Dun Oıerfne fmam belediyeye mil• 
racaat etmfı, fakat belediye de 
Boıtaocı beJedJye hudntlan harf· 

cinde olduiu için bu köpeği ze-
~ hJrllyemiyeceğiol blJdirmlı, imama 
Ukarıdır Kudus bir ıincap tarafından ııırılmıı bir çoouia 1trom tatbik ediliyor da zehir verilmemlıtfr. 

Aıntıda: Kuduz bir beygir, muayeneden enel lf 

•ltıdSon günlerde kuduz hastane- köpeklerle lhtlllt etmek auretlle Kuduz haatabaneai baıdoktoru 
'dil' Yatırılarak Ye ayakta tedaJi kuduza yakalanmaktadırlar. Bay ZekAI haıtabauede teda•I 
'y en haıtaların sayw artmı~br. Bunun için Belediye yeni bir edilen basta 1ayıaınm çoğalmuı 
dı::~larak tedavi edil~n hastalar kuduz mUcadeleıl açmıya karar etirafmda ıunları aöylomiıtir: 
la•dandan gelmiş olanlardır. Bun· Yermiş bulunmaktadır. Bu mUca• S • 1 t b ld k lk k - öylediğJnlz aibl haata ••• 
t . s an u a yatıp a aca dele hem ıehlr içinde he hl 
t~l~ ve yarası hafif olanlar yatı· dıflnda yapılacaktır. Şehir ~ç~:d: Jl&ı artmııbr. Bu arbt hem lstan-
ltıt 8Dıakta, ayakta tedaviye tAbi temizlik iıl rl 1 • d bulda, hem do taırada glSse çarp-

ulnıaktadırlar. e ame esın en ayrı• kt d 1 li lacak bir grup geceleri ma a ır. ıırılanların en çoğu 
ıe aıta sayısının arbf niıbeU blltun sokakları dola a• şehir Ye k&1aba haricinde 1&ırıl· 

ç~n aya bakılınca altmı~ı geç· k 
1 

t B b b ~elttedf G d bf ~ iki ca ve rastgeldlklerl baııboı mış ır. unun te e 1 mevılm dola-
' r. eçen ay a r cvve k I yıılle halk k Ja ı k !d• ( 50 ) faıla basta kaydedil· öpe deri zehlrleyeceklerdJr, ıehlr ın ır ra yayı ııı, ue 
""ittir. Buna göre iki ayda basta· dııında da kır bekçileri, korucu• duz hayvanların da kolayca uıra• 
~'Ye lbutat sayıdan ( 110 ) fazla lar, jandarmalar başıbot köpeğe cak lnaan bulmalandır. 
•ata gelmiştir. raıtgeldlklerl zaman vurup öldü· itin ıayanı ıUkran tarafı ııırı-

B receklerdir. lanlarıo ihmal etmeden bastaha-
llt. ::• tok UrkUtücU bir Taziyet· M amafib kediler mücadele .-.. t ı l 1 neye milracaatlandır. Bunun için 
kA .... k

1
1 aneye ge en er n en çoğu harici kalmaktadır. Kuduran kedı' 

vp., fı d ı faydalı tedaYI mllmkUn olmakta, 
ı,.dır er tara n an ııırı nuı o_ lan· (48) aaattan faıle yaşayamayacax.. • B b k A• «SlllmlO neticeler kaydedilmemek· 
6rdek undan aş ,8 ayı, ınek, için eY kedileri kısa bir zaman eYde tedir. 
~~l • hre ve ke~ tarafından ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

)(~ ltı1f olan hastalar da vardır. B 1 • t d G • ı • c •• 
tl,\1ue, tarafından •smıanıar, klS- U garıs an a ız ı um-
'<lla er tarafında ısırılanlardan 

) ra ielmekte •e yapılan mua· h • t • ı • k H k ti • 
l::,ı•rde de ısıran kedilerin urıye çı 1 are e erı 
Ilı k 1 oldukları anlaşılmıı bulun• -- ..... --·m·- , , ... _ 
1,' tadır. Bunun için ıokaklarda Sofya, 2 ( Hususi) - Burada, 1 kan Toıefle btıkümetinl hedef 
ı,r~tneyt itiyat edinmiı ev kedi· yeniden, Kıral ve Başbakan Toşef tutm~ktadır ve anlaııldığına göre 

llatkden de sakınmak, hatUi oy• aleyhinde bir 11Urü itham dolu cllmhurlyetçllerln HerJdir. Maama• 
llıtıhen bile olıa kedi ısırdı mı beyannameler dağılmııtır. Bu fih 

tide k k d d ı Baıbakanın Diia gazetesine 
ı, l a u uz le avi mfteue- defakl mektup ve beyannameler 
ı 1 ne k k k bil verdiği beyanatta .. zabıta, bu 
'Cedi . oıma , a ıe ıııran yalnız hUkO.met adamlarına değil, 
~ltı.f de beraber götürmek il· gazete idarehanelerine de dağıbl· sıibl mektupları yazanlarm yaka· 
t U1r. kedi b b ötU Ol lanma11 için çok 11kı tedbirler 
Qile le • . era er g r meso mııt•r. Neşri burada menedilmiı 
•lt.. l edınm kaybolmasını temin almııtır.,, Demesine rajmen hiçbir 
~• ldir. olan bu beyannamelerden birinin 
l( muhteviyatı ıudur: ip ucu efe ıeçlrilememiıtir. 

dtt Uduz tedavi mUesseaesJ sa• " 19 Mayııta yapılan ve bu· 
alete kuduz tedavisile m•trul gttnkll Başbakan Andre T oıefin 
~ ~iu, hastalığının sirayet etmC: it b1tşma gelm~sini intaç eden 19 
k.:~ için tedbir almak vazifesi Mayıı hükumet dcği,ikliği ecnebi 
"1ll ine verilmediği için kuduz nllfuzu ve parasllc olmuştur. Bu· 
"1Q~•deleıl yapamamaktadır. Bu . 1 d S f d k b I 
llltt• •dele vaz;fesi Belediyeye nun ıç n e o ya a i lr talyan 

ır B l fabrikası vasıtasile ltalyadan iki 
k~Pck1, _e _ediyc d" ancak sokak 
lllli erı ıle ve sathi bir surette milyon liret alınmışbr. 

Cadele etmektedir. Hilkumetle ıeker fabriknları 
Halb k ara&ında çıkan anlaşamamazlığ.n 

ti~ d u i kuduz ev köpek!er~n-
tıJc e vnrdır. Sabahları sokağa halli için şimend ferler bakanı ile 
l~ a~ ev köpekleri sokak köpek· ökonomi bakanı, bu f abrikal,ardan 

ıle k 10 mil) on leva komiıyon almış· t-d oynaşır en kuduz almak· 
dc~r. Sokak köpekleri de köyler- lardır. '-' 

gelen ve ıohirde kalan Bu mektuplar Kıral ve Baıba· 

Karamanda 
Bayındırlık 

Çalışmaları 
Karaman, (Husuıi) - Burada 

durup dinlenme bilmlyen bir ba· 
:rındnhk çalışma11 vardır. Halkta 
yeni yapı yaphrmak hevesi uyan· 

mıştır. Belediye de yollan geniı
letmeğe, ozuklannı tamir ettlr-

meğe karar vermiştir. lstaayonla 
ıebir arasındaki bllyUk •oaanın 
tam;rine baılanmıfbr. 

Sayfa 15 

Bin Bir Kötü Marifet i 
Bir Papas 

Sahtekar, Namus Düşmanı.. Her Şeyi 
Olan Zervos Nihayet Yakalandı · 

Zervos iki kıyafetile: Hem ıiviJ, hem papu 

l pat derhal kapağı SeliinfA"e atmıı 
kendiıini GllmUlcinede bir mek· 
tebe tayin ettirmeğe muvaffak 
olmuıtur. Güm.nlcinede kalmak 

Sellnikten yazılıyor: Bir kaç 
ıUn evvel burada, nadir bir tinet 
taşıyan ve papas kılığfle dolandır· 
madık kimse bırakmıyan bir adam 
yakalanmıştır. Bu adamın on ka· 
dar ismi Yardır. Ve .zaman zaman 
tüccarlık, baı pap&1:ık, muallim- · 
ilk, profesörlllk yapmııhr. Gönbl 

maceralanndan, kadınlarla dDıüp 
kalkmadan da geri kalmıyan do
landmcı Zervoıun esrarengiz ye 
karııık olan hayatı evvelA Izmlr· 

de baılamııtır. lzmirde tüccar 
•ıfatlle birçok kimselerle beraber 
dolandırıcılık yeparken ele geçe-

ceğini anlamıı, Yunanlıların lz
mlrden flran ile kurtularak A tlna· 
ya ayak basar basmaz sahte Yeaika 
ile kendisinin lzmlr Rum 11seıi 

muallimlerinden olduğunu fsbat etmiş, 
o zaman iktidar mevkllnde bulunan 

General Plastras'ın yavaı yavsı 
teveccllhUoU kazanmış, kendisine 
ayda 3500 drahmi mazullyet ma• 
•tı bağlatmıya muvaffak olmuıtur. 

Şeytana taı çıkartan bu adam 
nedcnae bir müddet sonra, 
1924 te ismini değiştirerek yine 

aahtc thılveralte diplomaılle Konret 
liıealne muallim tayin edilmiştir. 

Fakat orada da ıeytanından idi· 
fadeyl bir kenara bırakmamıı, 
Korent metropolidinl kandırarak 

kendlılnl başpapaı tayin ettirmlı, 
yine muallimliğinl yaparak dolgun 
bir maaıa konmuıtur. Papaa 

kılığına getiren Zenoı bu arada 
gUnah çıkartmıya gelen kadınlara· 
da korta yapmıya bqlam119 qk ve 
muhabbet maceralarıua dalmıtbr. 

Bu arada Papaaa tutul n K~ 
rent zenginlerinden dul Madam 
EYangeliye He gizlice yafamıya 

baılamıı, fakat kadımn ghelliğin

den ılyad• servetine tutulan Zer
•o• çarpacağını çarphktan sonra 
bir illn anıızın Atlnaya kaçmıt-

br. Buna mukabil gilzel dol 
arkaaını bırakmamıf, bir hayli 
uğrattıktan sonra onu Atlnada 
bulmuş, ve beraber yqamıya 

baflamışlardır. Zenos yine bot 
durmamıf, daha kArlı itlere bq· 
lamış: Bir taraftan sahte Üni
yeraite diplomaları yapıp satıyor, 

diğer araftan da muhacirler 
için sahte \1esikalar tertip edi· 
yordu. Bütün bu i§lerden batka 
Zervoı tliccarlarla da muhtelif 
emtia alış verişlerine girşmio, 

bir çok kaporolar koparmıştır. 
Bu sırada hüviyetinin keşfedilmek 
lizere olduğunu sezen sahte "pa-

latemlyeo Zervos yine papas kılı• 

ğile Selaniğe dönmfiş, bir kiliseye 
girmiş, bir müddet ıonra aklın• 
eaki gftzel dul geldiği için A lina• 
ya dönmüştür. işte nihayet çekir
ğenin llçDocn ııçrayışında pollı 
kendisini tanımııhr. Fakat tren• 
den inerken yakalanacağı ıırada, 

Selaniğe kaçmaya muvaffak 
olmuştur. Fakat Yunan poliıl 

on i imli ve aahte kılıklı Zenosu 
nlhay t Selanikte iıta&yond n 
çıkarken yakalamıştır. 

Eşek Eti 
Ticareti 

Aldı, Yürüdü 

Geçenlerde ıehrlmlzde eşele 
eti keaip ıatan bir ıebeke yaka• 
lımdı. Bunu, birkaç gün evvel aynı 
ıekilde iş gören fzmlrde ikinci 
bir ıebeke takip etti. 

Etek eti kaçakçılığının arkaıı 
kesileceği zannedilirken, zabıta 
şehrimizde yeni bir eşek eti 
kaçakçılığı daha tesbit etti. 

Bu vak'a da şöyle olmuıtur: 
Kliçükpaurda Kantarcılarda 

bir kasap dükkanında eşek eti 
aatıldığı haber verilmif, polfı 
icap eden tertibatı almış ve ansı· 
:ıın bu kasap dükkanını aramış• 

tır. Bu tabarriyat netice i, bir 
köıeye saklanmış bir hayli mik• 
tarda e ek eti bulun uı1 k sap 
hiç itiraz etmeden, bo tlerin eı•k 
eti olduğunu itiraf etmiıtir. 

Kasap, bununla da kalmamıt. 
•ıek etinin kö;;po ve gevrek bir 
et olduğunu, lezzetini de çok 

1evdiğinl, kendiai eYde yemeli 
Uz~re bu etleri alıkoyduğunu 

ıöy )emiştir. 

Bunun Uı.eriae bu etler ı:ı.Uıa
dere edilmiı, kasap ta ıorguya 
çekilerek hakkında tahkikat 
evrakı tanzim edilmiştir. 

DOYÇE ORIEN T BANK 
Dresdner Bank ŞubesJ 

M erkczi : Bedin 

Tü,.kigedeki şabele1'i: 
- -
Galeta • lstanbul • lzmir 
Deposu: :lit. l'ıittio Gümrügıi 

il He,. türlü banka işi • 

• 
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Beşeriyete beli olan fareleri imha ediniz. 
Ademf iktidar 

ve belg•vtekltllnl, el111fo 
:ırltlyetlnl giderir. 

Fare Zehir/ 

Fare zehirl macunu Fare zehlrl buğdayları 
lir parça ekmek yeya paıhrma Yeya yaj'lı 
ııdalara ıllrUlerek farelerin bulundukları yere 
bırakıaıı. Bllhaıu 11çanlar derhal öllr. 

F arelerln bulun duldan yerlere 11rplnlı. 
Bllha11a kUçClk farelerle fındık f arelerl 
derhal 61Urler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Ba11 fareler lıutday ıelıiriDdta bcıılanır Ye baıalara •acun yemek bter. Bazı fareler 1abah 
redllderini alqam ye•ezler. Bunua içla farelere hır iki çe9idl vermek lhımdar. Bunun 
lçiaclir ki her lkiliDI lıtlmal . eylemek çok. mu•afıktar ve bu ıuretle farelerla ana, baba ve 
aillileli •~akkak Ye kat'ı ıurette ölürler •• kokmazlar. lldıl bir arada 40 kuruttur. 

H•••n depeeu ı Ankara, letanbul, ••vollu 

Tecrübe otomobillerinde 
•• iskence goren )istik 

Seben kilometreye kadar ıür'at ıonra 
birden fren .•. Geoe rtlndl• devam ede· 
otkliniı: GOODYEAR ttoribe otomo• 
billerl toförlerine lını akı talima' .... 
rilmif.a. 

Yeni ıür'atU otomoblJJerde hep bir 
marka Ilıtikler gayri&abit bir ııkiljle 
çabuk ıilioiyordu. 

GOODYEAR, bu e1rareariı l&ltik 
aııama11nı bulmak i9in mttoadele aotı. 

Fabrika Jlboratunnadaki muauam 
zımpara prklan •e faltrikaaın btUin 
tterUlte otomobilleri ba iti• me11ul 
oldu. 

Tecrübe otomo .. lllerlnde llltilder 
adeta lıkenoeye tlhl tatulmuıtu. Her 
otomobil ü9 ıoflcle H 1aat mütema• 
diyen, durmadan tterübelere devam 
ediyordu. Ytıklelt ılr'atlerde rlderken 
mltemadi ani durmaluclaa frenler Hlriı 
ıaaUe ltir ayar edilmek lbı• geliyordu. 
Ba teorUber netiot1inde GOODYEAR 

faıla ıtlr'at ani freıılere ıöğUı gerebUta 
~lr harika olu 1-G - S., l&a'ilini tek .... 
mil ettiraiıtiı. 

Y eai l&llilia 41 ~ .... •ıu at•a-

43o/c DAHA UZUN 
0 AŞINMA 

ÖMRÜ 
Veııı " 8 - 1 llıtıGııtııt taba• kı1111t 

daha dllı ve ~ha '"''"". Üzerınde 
pıuııaıa mulıawıın dı"a ıık blol<lar 
!ftrdır. Daha fazla çehıt •uvvetı • : • ' 
daha bU~llk emn ıyel __ .....,. __ , 

ma ömrü nrdır. Bu IAıtik ıimdiye kadaı 
kullandıklarınızdan tamamen farklıdır. 
Taban kıımı daha düz, daha geniştir. 
Taban kıımıoda ötekilerden bir kiloya 
yakın fazla lastik vardır. 

Yeni lutik daha •mnlyetll, daha mu
kavemetli, daaa usun ömürlüdilr. Be• 
kıemı daha ağır iılere mahsuı GOOD
YEAR Süperlwiıt ipllkleriodeo ma• 
muldlr. Tel veya tırnak lcıımı fevkala· 
de takviye edilmiıtlr. 

GOODYEAR · " G • 3 ,, bugün yük
Hk ıüratli )'eni otomobillerde iyi netj· 
ce •erecek yerlne llıtiktir. Bu IAııtiğl 
GOODYEAR llatik aceotamııda bizzat 
tatkik edioiı. 

Zafl1etl umu.ı,.. ipaluadık Ye n•Yetliallll laalltanda ltlylk falde .,.. tealri 16rlllea 

FO F ~ R AL T L ·/ 
kull•nı•ıa. Her ec••••d• .. bllr. 

Bezen düıeolerloin ea t1kl uıtalarıodaa olu ilmet Fanki, birka9 
yıldır yurdumuza kolay girmiyeD Koti, Obipa n bqka tlııltl •• alıo111 

· ook ol~a ~a.ba~o~ pu~a, krem ve ( Ruj ) lana ıılerini 7aparak kamuya 
beieadirditı ııbı ( Mıohel ) adlı bir frensia ook dayanakla dudak boyuıa
dan dah~ ~ıtüa •e daha kıy•ttli olan ( CiCi DUDAKLIK) ı baıararak 
onun yennı tutmut idi. 
Bukt1 .f~timel) adında bir Avrupa fabrik&1111ın ldrpilderl kıvıran fırçalı 
sUrmHIDID de tıpkıııoı becerip ( CiCi ) ltr diıiılnde pasara vıkarmııtır. 
( CiCi BÜRMI!) yi öğmek ioin birıey demiyeoefiı. Denemt1i bedandır. 
Sultanhamamındaki ( FARUKi G0ZKL KOKULAR) mafaıuında 
alıı nrlı edenlertt puaıız bir küçük örnek verileoektir. Kulla 
b 

w • • al aıp 
egeoıraenız 1&tıo ınız. 

..- Olzkapülan r•Jr•ıll, ,... llo 
aibi kuıurları hiç yoktur. 

Son Poeta Matb•••• 
Sahibi ı R. Kökoi 

1 
Oskld•r ikinci sulh hukuk 

hAkh11llll11de11: Bahattin '8raftn4an 
Üıldlclarda Toptafı Ktllhan ıokağmda 
1. No: hı hanede mukim Servet aley· 
lıille ıkame eylediği teıebbüıatı ıulhi-
1• danııaın iora kılıau muhakeme
ıinde momatleyhe teltlit e41llmek tlsre 
ıöaderllea dantiye göıterilen adnıtt 

böyle bir kfm1tnin oturmadıtı bt7a
alle mlbaıiri tarafından ıerb verilerek 
iade edilme1ine binaen ilben tebliıat 
lfuına karar nrilmit olmakla 7evmi 
muhakeme olan 11-6-935 Carıamba 
ıüntl ıaat 14 de 1Jıküdar lkinoi ıulh 
hukuk mahlremt1lne ıelmeıi için 
ttblil makamına kaim olmak Uıtıt 
ilb olanur. (MJ) 

Dr. •AFii GIMAL ,,.,,,,,,. ,,.,.,, ...... 
'l'lle ... ·..... 

0r. A. KUTiEL 
Kutusu tSO k•r•ftw'· 

Adrea ı Gala ta poıta kutu.. 1251 

FLI.. Bayııtm~ 1 ôLDÜRURf 

Sivrisinekleri ö LD ÜRÜN ÜZ. 
Bir eıvrlalnek ıe ı rı,ı. hummayı tevllt 
edeblllr. Tesirsiz · ve anoalı bayılbOI 
bir ( hatarat OldUrUoO mut) nln •iv• 
rlelneklert OtdUreblleoetını 'Un ettllt• 
nla vakit marua kalaoatınıa tehllke7I; 
dU9UnUnOz. Huzur ve emniyetini• &ot• 
FLiT kullanmıa. PLIT. haklka'9A v~ 
ebediyen OldUrOr. Leke N•pm ... tase 
•• ıatıt kokuludur. Siyah kuf&llh ,,. 
aaker resimli ean tene"elMe dlldtd 
edlnta. Flatlu tsnztUtlı. 

U11aınt Deposı 1 1. CRESPll. ltt. Galata. Vlf'lli lal I 

KARAKÖY 
ECZANESi 

HÜSEYiN .utisNC 
Galata, Karaldll' cadd ... No. 9 

inhisarlar lstanbul Başmütlür
lüğ~nden: 

Kaıımpaıa Ye Sirkeci tuz ambanna ıelecek tuzlann yapar ... 
çıkarılma11 •• ambardan Yapura yDkletllmell 28-S.938 de llaal• 
edilmek Uzere açık arttırmaya konulmuıtur. 

lateklllerln çıkmamaıından 6t0rll ihale 8-6-955 Camart..ı "81 
ıaat ona bırakılmııtar. lıteklilerin ıröıterileD ıln •• uattea eYYel 
inanca paralarını yatarmaları ve aym sıUn ıaatte Kabataıda Batml
dtıriyıt bina1ında toplanacak olan komiıyona ıelapelen. ••2974,, 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
binlerce kitinin yüzünü güldürdü. 

2. el ketide 11 Haziran 935 dedir • 

Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
• Aynca ı lS.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mlklfat Yarclar, •• 


